
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ____________ 2017 року

Про виконання Програми інформатизації
Чугуївського  району  на  2015-2017  роки,
затвердженої рішенням районної ради від
26.11.2014 року (із змінами)

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про  виконання  Програми  інформатизації  Чугуївського  району  на  2015-2017
роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.11.2014 року (із змінами),
керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  про
виконання Програми інформатизації  Чугуївського району на 2015-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 26.11.2014 року (із змінами), узяти
до відома (додається).

2.  Програму  інформатизації  Чугуївського  району  на  2015-2017  роки,
затверджену рішенням районної ради від 26.11.2014 року (із змінами), зняти з
контролю у зв’язку із закінченням терміну її дії.

           Голова 
      районної ради                                                                                 А. Бабієць



Інформація
про виконання Програми інформатизації Чугуївського району 

на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради 
від 26.11.2014 року (із змінами)

Програма  інформатизації  Чугуївського  району  на  2015-2017  роки,
затверджена рішенням районної ради від 26.11.2014 року (із змінами) (далі –
Програма),  була розроблена відповідно до Концепції  Національної  програми
інформатизації,  схваленої  Законом  України  «Про  Концепцію  Національної
програми інформатизації» (зі 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),  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 15 серпня 2007 року  № 653-р «Про затвердження плану
заходів  з  виконання  завдань,  передбачених  Законом  України  «Про  Основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (із
змінами)  та  програми  інформатизації  Харківської  області  «Електронна
Харківщина» на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної
ради від 30 січня 2014 року.

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.

Програма розрахована  на три роки, в ній визначені завдання (роботи) на
кожний рік.

У 2015 році витрати по Програмі були передбачені в сумі 270,0 тис. грн,
виходячи з можливостей районного бюджету, використано 55,272 тис. грн. У
2016 році було передбачено 250,0 тис. грн, використано – 123,06 тис. грн, у
2017 році передбачено – 130,0 тис. грн,  використано – 80,0 тис. грн.

Основні напрями використання коштів по Програмі:
оновлення  орг-  та  комп’ютерної  техніки  –  103,0  тис  грн:  придбано

8 багатофункціональних пристроїв, 2 лазерні принтери, аудіо система, джерело
безперебійного живлення, кондиціонер, зйомний диск та комп’ютер;

забезпечення  ліцензійного  антивірусного  захисту  в  апараті  та
структурних підрозділах райдержадміністрації – 16,8 тис. грн;

підтримка  функціонування  програми  електронного  документообігу
FossDoc та додаткові клієнтські ліцензії – 53,18 тис. грн;



обслуговування  технічних  та  програмних  засобів  інформаційно-
телекомунікаційної системи районної державної адміністрації – 85,18 тис. грн.

Залишились  невиконаними  завдання  щодо  легалізації  необхідного  для
роботи  програмного  забезпечення,  створення  виділеного  серверу  власного
хостингу  для  офіційних  веб-сайтів  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування району, створення шаблонів сайтів для офіційних веб-сайтів
сільських  та  селищних  рад.  Забезпечення  засобами  інформатизації  та
обслуговування  технічних  та  програмних  засобів  інформаційно-
телекомунікаційних систем району було проведено  в недостатніх обсягах.

Ураховуючи, що основні пункти Програми на цей період виконані та у
зв’язку із закінченням терміну її дії, пропонується зняти її з контролю.

Головний спеціаліст загального відділу
апарату районної державної адміністрації                 Т.А. Стрельник
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