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1.  Затвердити Програму  інформатизації  Чугуївського  району
на 2018-2020 роки (додається).

2. Рекомендувати Чугуївській районній державній адміністрації щороку
під  час  формування  проекту  районного  бюджету  передбачати  кошти  на
реалізацію завдань Програми, виходячи з фінансових можливостей бюджету.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань бюджету (Мерсон Ю.Л.).

 

      Голова 
районної ради                                                                                          А. Бабієць
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Паспорт
Програми інформатизації Чугуївського району на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Чугуївська  районна  державна
адміністрація

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
Програми

Розпорядження  голови  Чугуївської
районної  державної  адміністрації
від 11.10.2017  №  331  «Про  розроблення
Програми  інформатизації  Чугуївського
району на 2018-2020 роки»

3. Розробник Програми Загальний  відділ  апарату  Чугуївської
районної державної адміністрації

4. Відповідальний 
виконавець Програми

Загальний  відділ  апарату  Чугуївської
районної державної адміністрації

5. Учасники Програми Чугуївська  районна  державна
адміністрація,  сільські,  селищні  ради
Чугуївського району 

6. Термін реалізації 
Програми

2018-2020 роки

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

Районний  бюджет

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, 350 тис. грн

у тому числі коштів 
районного бюджету 350 тис. грн

3



Зміст

1. Загальні положення 4

2. Стан і проблеми інформатизації Чугуївського району 4

3. Головна  мета,  пріоритетні  напрями  інформатизації
району та завдання Програми 

5

4. Принципи формування і виконання Програми 6

5. Організаційне забезпечення реалізації  Програми 6

6. Визначення джерел фінансування Програми 7

7. Очікувані результати від реалізації Програми 7

8. Заходи  Програми  інформатизації  Чугуївського  району
на 2018-2020 роки

8

9. Заходи  Програми  інформатизації  Чугуївського  району
на 2018 рік

12

Паспорт регіональної програми та проекту інформатизації 44

4



1. Загальні положення

Програма інформатизації Чугуївського району на 2018-2020 роки (далі –
Програма)  розроблена  відповідно  до  Концепції  Національної  програми
інформатизації,  схваленої  Законом  України  «Про  Концепцію  Національної
програми інформатизації» (із  змінами),  Закону України «Про Основні засади
розвитку  інформаційного  суспільства  в  Україні  на  2007-2015  роки»,  Указу
Президента  України  від  20  жовтня  2005 року  1497/2005 «Про першочергові
завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження
Порядку  формування  та  виконання  регіональної  програми  і  проекту
інформатизації»  (зі  змінами),  рішення  Ради  національної  безпеки  і  оборони
України 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні
заходи з їх нейтралізації».

Програма складається з концепції, завдань на три роки, заходів на кожний
рік, а також паспорта Програми.

Програма  визначає  стратегію  та  першочергові  завдання  щодо
інформатизації  органів виконавчої  влади і  органів місцевого самоврядування
району,  метою  яких  є  подальше  створення  умов  для  ефективної  діяльності
державних  службовців,  забезпечення  інформаційно-аналітичної  підтримки
процесів  прийняття  управлінських  рішень  та  прозорості  діяльності  органів
влади, їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для фізичних та
юридичних  осіб,  впровадження  сучасних  та  перспективних  інформаційних
технологій в усі сфери життєдіяльності району.

Метою Програми є поглиблення та подальший розвиток інформатизації
Чугуївського  району  в  інтеграційному  зв’язку  з  регіональною  програмою
інформатизації Харківської області та Національною програмою інформатизації
України  і  як  наслідок  –  створення  умов  для  побудови  інформаційного
суспільства,  ефективної  взаємодії  органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку
району.

Концепція включає аналіз стану інфраструктури інформатизації району,
визначає завдання окремих етапів та порядок виконання проектів і  очікувані
результати.

2. Стан і проблеми інформатизації Чугуївського району

Чугуївський район є одним з провідних районів Харківської області, що
займає 114,9 тис. га (3,7 % від території області), у тому числі 6 селищ міського
типу та 34 сільських населених пункти. Чисельність наявного населення станом
на 01.10.2017 складає  48,2 тис. осіб або 1,76 % від населення області. 

Протягом 2015-2017 років  діяла  Програма інформатизації  Чугуївського
району  на  2015-2017  роки,  затверджена  рішенням  районної  ради
від  26.11.2014 року.  У межах Програми планувалося  виділити  650 тис.  грн.
Виходячи із можливостей бюджету, районній державній адміністрації у 2015
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році  на  підтримку  інформаційних  ресурсів,  обслуговування  технічних  та
програмних засобів  інформаційно-телекомунікаційної  системи було  виділено
53,3 тис. грн, у 2016 році – 124,6 тис. грн, у 2017 році – 80,0 тис. грн.

У  районі  за  галузевими  програмами  успішно  впроваджуються
інформаційні  системи  Пенсійного  фонду  України,  Державної  служби
зайнятості,  Державної  казначейської  служби  України,  Державної  фіскальної
служби, банківських установ.

За  останні  роки  проведено  облаштування  комп’ютерними  класами
сільських шкіл району.  Здійснюється підключення сільських шкіл до мережі
Інтернет. 

Але  сільські  та  селищні  ради  не  в  повному  обсязі  забезпечені
комп’ютерною технікою. Спостерігається  дуже низький рівень використання
ліцензійного програмного забезпечення. Сайти мають лише 3 місцеві ради.

У найбільш складному становищі за рівнем інформатизації знаходяться
апарат  та  структурні  підрозділи  районної  державної  адміністрації.  Хоча
більшість  комп’ютерів  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  й  підключено  до  локальної  мережі,  що  забезпечує   доступ  до
мережі Інтернет,  електронної  пошти,  мережевих програмних комплексів,  але
загальний  рівень  забезпеченості  комп’ютерною  технікою  в  середньому
становить  71  %,  60  % з  якої  є  технічно  і  морально  застарілою.  Має  місце
недостатня  кількість  ліцензійного  програмного  забезпечення,  операційні
системи та офісні програмні продукти потребують легалізації.

На жаль, значних зрушень у цій важливій для суспільного життя галузі за
останні  роки  не  відбулося,  що  пов’язано  з  проблемами  фінансування  з
державного та місцевих бюджетів.

3. Головна мета, пріоритетні напрями
інформатизації району та завдання Програми

Головною метою Програми є розбудова інформаційного суспільства на
території Чугуївського району, удосконалення системи забезпечення місцевих
органів  влади  повною  й  достовірною  інформацією  для  підтримки  процесів
прийняття  управлінських  рішень,  забезпечення  інформаційних  потреб
громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку
району  шляхом  впровадження  сучасних  та  перспективних  інформаційних
технологій в усі сфери життєдіяльності району.

Пріоритетними напрямами інформатизації є:
технічне  забезпечення  районної  державної  адміністрації  та  органів

місцевого  самоврядування  району  сучасною  комп’ютерною  технікою  та
програмним  забезпеченням,  необхідними  для  виконання  управлінських
функцій на місцях;

формування  та  впровадження  правових,  організаційних,  науково-
технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку
інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

розвиток телекомунікаційного середовища району;
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всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та
інформаційно-телекомунікаційних систем;

забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг,
зокрема  до  мережі  Інтернет,  інформаційно-комп’ютерних  технологій  та
інформаційних ресурсів;

збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що
надаються за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій;

забезпечення  участі  громадськості  в  побудові  інформаційного
суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави
в інформаційній сфері.

Основними завданнями Програми є:
розширення  використання  сучасної  системи  електронного

документообігу  FossDoc в  районній  державній  адміністрації  та  органах
місцевого самоврядування району;

легалізація  існуючого  та  придбання  нового  ліцензійного  програмного
забезпечення.

4. Принципи формування і виконання Програми

Основними принципами політики органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування району щодо інформатизації є:

1. Координація процесів інформатизації.
Впровадження  процесів  інформатизації  повинно  забезпечувати

формування  ефективних  програм  та  проектів  інформатизації  району,
координацію  та  контроль  реалізації  проектів,  концентрацію  фінансових
ресурсів та їх ефективне використання.

2. Інтеграція і систематизація інформаційних ресурсів.
Інтеграція  і  систематизація  інформаційних  ресурсів  району  повинні

забезпечити  адекватність  змісту  і  форми  надання  інформації  для  об’єкта
управління.

3. Системна організація інформаційно-технологічного середовища.
Інформаційно-технологічне середовище має забезпечити усі стадії збору,

зберігання,  обробки,  захисту  і  вчасного  надання  достовірної  і  повної
інформації,  а  також  сумісність  інформаційних,  телекомунікаційних  та
програмно-технічних засобів.

Виконання заходів  щодо розвитку інформатизації  району у 2018-2020
роках  повинне  забезпечити  розбудову  інформаційного  середовища  і,  як
наслідок, підвищення ефективності вирішення питань життєдіяльності району.

5. Організаційне забезпечення реалізації Програми 

Організаційне  забезпечення  реалізації  Програми  здійснює  загальний
відділ апарату районної державної адміністрації.

Контракти на виконання завдань (робіт) Програми укладаються на період
бюджетного року відповідно до вимог чинного законодавства України.
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Бюджетні  кошти  спрямовуються  на  створення  інформаційно-
телекомунікаційної мережі,  системи інформаційних ресурсів,  інформатизацію
сфери  управління,  чим  забезпечується  основа  для  розв’язання  важливих
завдань.

Програма щороку повинна аналізуватися, при необхідності  коригуватися
та затверджуватися в установленому порядку.

6. Визначення джерел фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється з районного бюджету та з
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг  коштів,  що  планується  використати  з  районного  бюджету,
становить  350,0 тис. грн,   з них: у 2018 році  –  170 тис. грн,    у   2019  році  –
105 тис. грн, у 2020 році – 75 тис. грн.

7. Очікувані результати від реалізації Програми

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:
розвиток  телекомунікаційного  середовища  району.  У  2018-2020  роках

органи державної влади і місцевого самоврядування  будуть оснащені сучасною
комп’ютерною технікою, підключені до системи інформаційних ресурсів; 

впровадження  сучасних  інформаційних  технологій  та  зростання
кваліфікаційного рівня управлінського персоналу;

оперативне  отримання  найбільш  повної  і  достовірної  інформації,
необхідної для обґрунтування та прийняття рішень; 

забезпечення  доступу  спеціалістів  органів  виконавчої  влади  та  органів
місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз
даних;

вдосконалення звітності та документообігу;
значне скорочення часу на пошук, обробку та підготовку документів;
скорочення  видатків  на  папір,  витратні  матеріали,  телефонні  розмови,

відрядження тощо.
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8. Заходи
Програми інформатизації Чугуївського району 

на 2018-2020 роки

Завдання (заходи) Державний замовник
завдання (робіт)

Обсяг фінансування, тис. гривень Очікувані результати
Районний бюджет Інші джерела

1 2 3 4 5

1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації
1.1. Проведення районних 
семінарів, засідань круглих 
столів з питань впровадження 
новітніх  інформаційних 
технологій в діяльність органів 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування району, питань 
розвитку інформаційного 
суспільства.

Участь у семінарах із зазначених 
питань

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Залучення до розв’язання проблем розвитку 
інформаційного суспільства широкого кола 
фахівців із відповідних сфер (науковців, 
керівників, виробників, економістів,   
маркетологів,   соціологів,   викладачів   тощо)  
та громадськості

1.2. Проведення  щорічної 
інвентаризації усіх 
інформаційних та програмно-
технічних ресурсів органів 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування району

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація 

- - Створення та актуалізація реєстру  
регіональних інформаційних ресурсів

2. Створення та розвиток інформаційної  інфраструктури
2.1. Підтримка  системи 
відеоконференцзв’язку між обласною та
районною державними адміністраціями

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Реалізація громадянами гарантованого права на
безперешкодне звернення до органів влади, 
зменшення витрат бюджетних коштів на 
відрядження, транспортні послуги
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1 2 3 4 5
2.2. Обладнання зали для проведення 
селекторів, семінарів, в тому числі 
екраном для відображення 
відеоінформації

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

20,0 - Проведення селекторів, семінарів, навчань на 
належному технічному рівні

2.3. Створення комплексної системи 
захисту інформації інформаційно-
аналітичної системи районної державної
адміністрації

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

20,0 - Забезпечення здійснення заходів з кібербезпеки
на виконання вимог законодавства України

2.4. Удосконалення локальних 
обчислювальних мереж в органах 
виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування району

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Підключення автоматизованих робочих місць у
структурних підрозділах
районної державної адміністрації та сільських, 
селищних радах до телекомунікаційної мережі 
району

2.5. Впровадження технологій 
швидкісної передачі даних із 
використанням каналів зв’язку високої 
пропускної спроможності

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Забезпечення високої пропускної спроможності
каналів зв’язку з сільськими, селищними 
радами району із використанням швидкісних 
каналів
передачі даних

2.6. Підтримка та вдосконалення 
офіційного веб-сайту районної 
державної адміністрації щодо 
підключення до Єдиного порталу 
надання адміністративних послуг

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

20,0 - Забезпечення інформаційної відкритості 
діяльності органів
виконавчої влади району, задоволення
інформаційних потреб громадян через мережу 
Інтернет

3. Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
3.1. Розвиток системи
електронного документообігу з 
використанням електронного цифрового
підпису в районній державній 
адміністрації , а саме:

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

40,0 - Впровадження єдиної системи електронного 
документообігу в 
районній державній адміністрації  та органах 
місцевого самоврядування
району на виконання вимог Закону України 
«Про електронні документи та електронний 
документообіг»

3.1.1. Придбання додаткового модулю  
«Веб-портал»

30,0 - Розширення функціонування системи 
електронного документообігу

3.1.2. Придбання додаткових модулів та 
необхідної кількості ліцензій для 
робочих місць 

10,0 - Розширення можливостей системи 
електронного документообігу для оперативного
прийняття оперативних рішень
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1 2 3 4 5
3.2. Створення та підтримка
реєстру електронних інформаційних 
ресурсів органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування району

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Створення бази даних «Реєстр
інформаційних ресурсів району»

3.3. Забезпечення засобами 
інформатизації районної державної 
адміністрації, а саме:  

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

150,0 - Оснащення сучасною комп’ютерною технікою 
районної державної адміністрації 

3.3.1. Забезпечення сучасною 
оргтехнікою районної державної 
адміністрації 

100,0 - Впровадження сучасних інформаційних 
технологій та зростання кваліфікацій-ного рівня 
управлінського персоналу

3.3.2. Оновлення програмного 
забезпечення, поновлення ліцензій 
раніше придбаного програмного 
забезпечення

50,0 - Дотримання вимог законодавства у сфері 
інтелектуальної власності,
впровадження ліцензійного програмного 
забезпечення в органах виконавчої влади 

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування районних  інформаційно-телекомунікаційних систем
4.1. Забезпечення безперебійного
функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем та існуючих
інформаційних ресурсів району, у тому 
числі:

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

100,0 - Забезпечення безперебійного та безаварійного
функціонування сучасної системи районних 
інформаційних ресурсів

4.1.1. Обслуговування технічних та 
програмних засобів інформаційно-
елекомунікаційних систем району

100,0 - Поточне обслуговування інформаційно-
телекомунікаційних систем районної 
державної адміністрації 

4.1.2. Підтримка каналів зв’язку 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем району

- - Досконале обслуговування
інформаційно-телекомунікаційних систем 
органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ, тис. грн: 350,0 -

Орієнтовні витрати на фінансування Програми інформатизації за роками: 2018    170,0 тис. грн,
2019    105,0 тис. грн,
2020     75,0 тис. грн.
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9. Заходи
Програми інформатизації Чугуївського району на 2018 рік

Завдання (заходи) Державний замовник
завдання (робіт)

Обсяг фінансування, тис. гривень Очікувані результати
Районний бюджет Інші джерела

1 2 3 4 5

1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації
1.1. Проведення районних 
семінарів, засідань круглих 
столів з питань впровадження 
новітніх  інформаційних 
технологій в діяльність органів 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування району, питань 
розвитку інформаційного 
суспільства.
Участь у семінарах із зазначених 
питань

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Залучення до розв’язання проблем розвитку 
інформаційного суспільства широкого кола 
фахівців із відповідних сфер (науковців, 
керівників, виробників, економістів,   
маркетологів,   соціологів,   викладачів   тощо)  
та громадськості

1.2. Проведення  щорічної 
інвентаризації усіх інформаційних
та програмно-технічних ресурсів 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування району

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація 

- - Створення та актуалізація реєстру  
регіональних інформаційних ресурсів

2. Створення та розвиток інформаційної  інфраструктури
2.1. Підтримка  системи 
відеоконференцзв’язку між обласною та
районною державними адміністраціями

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Реалізація громадянами гарантованого права на
безперешкодне звернення до органів влади, 
зменшення витрат бюджетних коштів на 
відрядження, транспортні послуги

2.2. Обладнання зали для проведення 
селекторів, семінарів, в тому числі 
екраном для відображення 
відеоінформації

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

20,0 - Проведення селекторів, семінарів, навчань на 
належному технічному рівні
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1 2 3 4 5
2.3. Удосконалення локальних 
обчислювальних мереж в органах 
виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування району

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Підключення автоматизованих робочих місць у
структурних підрозділах
районної державної адміністрації та сільських, 
селищних радах до телекомунікаційної мережі 
району

2.4. Впровадження технологій 
швидкісної передачі даних із 
використанням каналів зв’язку високої 
пропускної спроможності

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Забезпечення високої пропускної спроможності
каналів зв’язку з сільськими, селищними 
радами району із використанням швидкісних 
каналів
передачі даних

2.5. Підтримка та вдосконалення 
офіційного веб-сайту районної 
державної адміністрації щодо 
підключення до Єдиного порталу 
надання адміністративних послуг

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

20,0 - Забезпечення інформаційної відкритості 
діяльності органів
виконавчої влади району, задоволення
інформаційних потреб громадян через мережу 
Інтернет

3. Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень
3.1. Розвиток системи
електронного документообігу з 
використанням електронного цифрового
підпису в районній державній 
адміністрації, а саме:

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

30,0 - Впровадження єдиної системи електронного 
документообігу в 
районній державній адміністрації  та органах 
місцевого самоврядування
району на виконання вимог Закону України 
«Про електронні документи та електронний 
документообіг»

1 2 3 4 5
3.1.1. Придбання додаткового модулю 
«Веб-портал»

30,0 - Забезпечення надійного функціонування 
системи електронного документообігу

3.2. Створення та підтримка
реєстру електронних інформаційних 
ресурсів органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування району

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

- - Створення бази даних «Реєстр
інформаційних ресурсів району»

3.3. Забезпечення засобами 
інформатизації районної державної 
адміністрації, а саме:

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

60,0 - Оснащення сучасною комп’ютерною технікою 
районної державної адміністрації 
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1 2 3 4 5
3.3.1. Забезпечення сучасною 
оргтехнікою районної державної 
адміністрації

40,0 - Впровадження сучасних інформаційних 
технологій та зростання кваліфікаційного рівня 
управлінського персоналу

3.3.2. Оновлення програмного 
забезпечення, поновлення ліцензій 
раніше придбаного програмного 
забезпечення

20,0 - Дотримання вимог законодавства у сфері 
інтелектуальної власності,
впровадження ліцензійного програмного 
забезпечення в органах виконавчої влади 
району

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування районних  інформаційно-телекомунікаційних систем
4.1. Забезпечення безперебійного
функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем та існуючих
інформаційних ресурсів району, у тому 
числі:

Чугуївська районна 
державна 
адміністрація

40,0 - Забезпечення безперебійного та безаварійного
функціонування сучасної системи районних 
інформаційних ресурсів

4.1.1. Обслуговування технічних та 
програмних засобів інформаційно-
телекомунікаційних систем району

40,0 - Поточне обслуговування інформаційно-
телекомунікаційних систем районної державної 
адміністрації 

4.1.2. Підтримка каналів зв’язку 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем району

- - Досконале обслуговування інформаційно-
телекомунікаційних систем органів виконавчої 
влади та
місцевого самоврядування

УСЬОГО, тис. грн: 170,0 -

Заступник голови районної ради      І. Ковтун
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