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1. Паспорт Програми інформатизації
Чернігівської області на 2018 – 2020 роки

Ініціатор розроблення програми Відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату обласної державної
адміністрації.
Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР
2. Дата, номер і назва документа
«Про Національну програму інформатизації»
про розроблення програми
Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI
«Бюджетний кодекс України»
3. Розробник програми
відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату обласної державної
адміністрації.
4. Співрозробники програми
Чернігівська обласна державна
адміністрація, Чернігівська обласна рада
5. Відповідальний виконавець
Відділ інформаційно-комп’ютерного
програми
забезпечення апарату обласної державної
адміністрації.
облдержадміністрація, структурні підрозділи
6. Учасники програми
облдержадміністрації, відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення
апарату
обласної
державної
адміністрації,
райдержадміністрації, обласна рада (за
згодою), об’єднані територіальні громади
(за згодою), виконкоми міських рад міст
обласного значення (за згодою).
7. Термін реалізації програми
2018-2020 роки.
8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
6 876,924 тис. грн.
реалізації програми, всього
у тому числі:
9.1 коштів обласного бюджету
6 876,924 тис. грн.
1.
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2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
Програма інформатизації Чернігівської області на 2018 – 2020 роки (далі
– Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми
інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної
програми інформатизації”, 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”, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р.
Програма спрямована на впровадження елементів „Електронного уряду”
та вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу
інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що
пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційнокомунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом
розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на
політичні процеси в усьому світі.
Програма розглядається як складова частина Національної програми
інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних,
правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів,
спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб
громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою
забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів
життєдіяльності.
Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування області для забезпечення інформаційних
потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному
розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних
інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.
Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних
завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в
Україні та впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя і
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою апарату
облдержадміністрації - 90 %. Всі комп’ютери підключені до локальної мережі.
Це дозволяє мати доступ на всіх робочих місцях до мережі Internet, електронної
пошти, мережевих програмних комплексів.
Разом з тим, в найбільш складному стані по рівню інформатизації
знаходяться
районні
державні
адміністрації.
Рівень
забезпеченості
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комп’ютерною технікою яких у середньому сягає 70% , 50% з якої є морально
застарілою.
На виконання Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року «Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій», Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР «Про
національну програму інформатизації», та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження порядку формування
та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» Чернігівською
обласною державною адміністрацією розроблялися і погоджувалися з
Генеральним державним замовником “Програма інформатизації Чернігівської
області на 2012-2014 роки” та “Програма інформатизації Чернігівської області
на 2015-2017 роки.
Основними завданнями програм була розробка та забезпечення розвитку
сучасної телекомунікаційної інфраструктури органів управління, створення
регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) органів
управління, впровадження технологій ІP-телефонії, впровадження системи
електронного документообігу з використанням електронного цифрового
підпису, створення веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування області та інше.
Значних зрушень у цій важливій для суспільного життя галузі протягом
2000-2006 років не відбулося, що пов’язано з недостатнім фінансуванням
програми за рахунок коштів місцевих бюджетів. Найбільших зрушень у сфері
інформатизації області досягнуто за період 2009-2017р. Створені локальні
мережі у всіх райдержадміністраціях.
Райдержадміністрації оснащені типовим програмним забезпеченням з
діловодства та контролю виконання розпорядчих документів - нормативноправовою базою „ЛІГА:ЗАКОН”.
Більшість сільських та селищних рад області оснащені комп’ютерною
технікою (фінансування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів).
Створена та розвивається корпоративна мережа облдержадміністрації до
якої за технологією xDSL на швидкості 4 Мбіт/сек. Підключені її структурні
підрозділи та за технологією IP VPN на швидкості від 4 Мбіт/сек. до 10
Мбіт/сек. підключенні райдержадміністрації та районні ради. Сервісами цієї
мережі є служба обміну миттєвими повідомленнями, система електронного
документообігу, впроваджено IP телефонію.
Облдержадміністрація, її структурні підрозділи, райдержадміністрації,
обласна та районні ради висвітлюють свою діяльність у мережі Інтернет через
власні офіційні веб-сайти. Всі ці роботи виконувалися в рамках Програми
інформатизації.
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3. Мета Програми
Головною метою Програми на 2018–2020 роки є розбудова
інформаційного суспільства та регіональної складової електронної
інформаційної системи „Електронний уряд”, удосконалення системи
забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для
підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення
інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціальноекономічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та
перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.
Пріоритетними напрямами інформатизації є:
- формування та впровадження правових, організаційних, науковотехнічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку
інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;
- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та
інформаційно-телекомунікаційних систем;
- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу,
що надаються за допомогою ІКТ;
- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного
суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави
в інформаційній сфері;
- моніторинг стану „електронної готовності територіальних угрупувань
області” та щорічне його оприлюднення.
4. Принципи формування та реалізації Програми
Програма, як складова частина Національної програми інформатизації
України, спрямована на розроблення нормативно-методичних матеріалів,
створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами
функціонування органів державної влади (локальних обчислювальних мереж,
програмно-технічних комплексів, баз даних тощо), розроблення та
впровадження систем захисту інформації.
Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних
принципів і забезпечити:
- узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації з основними
напрямами соціально-економічного розвитку області і Національної програми
інформатизації;
- координацію, розроблення та реалізацію регіональної, міжгалузевих,
відомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;
- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів
(завдань) Програми на наступні роки;
- випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання
відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних
продуктів і послуг;
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- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань
інформатизації;
- постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація
ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Між державним, регіональним та місцевим рівнями існує певна
невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках
органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично
відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування.
Становленню регіональних інформаційних систем не сприяє і та
обставина, що в більшості місцевих органів виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування немає структурних підрозділів, які б забезпечували
впровадження сучасних інформаційних технологій.
Відсутність
відділів
(секторів)
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення як у районних держадміністраціях, так і в органах місцевого
самоврядування, призводить до труднощів у задоволенні потреб місцевих
органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку
інформатизації у районах як через недоліки в самій структурній будові, так і
через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників,
особливо тих, на яких покладені додаткові обов’язки щодо робочої підтримки
технічного стану комплексу програмно-технічних засобів.
Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і
юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох
державних стандартів у інформаційній сфері.
Іншим чинником, який істотно стримує розвиток регіональних
інформаційних систем, є те, що в країні, відсутні типові технічні рішення
стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів
місцевого самоврядування. Наслідком цього є не тільки відставання в розвитку
інформаційних систем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, але й зайві витрати, викликані необхідністю індивідуальної
розробки таких систем.
Основні проблеми електронного розвитку територіальних угрупувань в
області:
- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до
комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення „інформаційної
нерівності” між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами
населення, у міській та сільській місцевостях;
- істотний дисбаланс у розвитку ІКТ-інфраструктури і ступеня інтеграції
ІКТ у основні ділові процеси;
- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і
організацій;
- низький рівень інформаційної грамотності і готовності населення до
використання ІКТ;
7

- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і
низький платоспроможний попит на ІКТ;
- мала частина економічно активного населення, що пройшло спеціальну
підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;
- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам
використання ІКТ;
- низька мотивація населення.
Результатами вимірювання „електронної готовності” територіального
угрупування є:
- композитні індекси для порівняльного аналізу готовності територій до
електронного розвитку, електронного бізнесу, електронного урядування;
- визначення стадій (рівнів) електронної готовності окремих територій
або низки територій;
- система показників, побудована за концептуальною схемою готовності і
спрямована на моніторинг процесів і чинників електронного розвитку
територій.
Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів
обласного бюджету (Додаток 1).
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються
щорічно при формуванні обласного бюджету в межах його фінансових
можливостей та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
Програма буде виконуватись в один етап протягом 2018-2020 років.
Орієнований обсяг фінансування Програми складає 6 876 924 грн.
Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється згідно з
законодавством.
6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними пріоритетними завданнями Програми в 2018–2020 роках є:
- організаційне та методичне забезпечення Програми;
- забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку
телекомунікаційного середовища регіону;
- розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи
„Електронний уряд”;
- автоматизація бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області;
- підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих
інформаційних систем області;
- технічний захист інформації.
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Результативні показники для зазначеного переліку завдань і заходів
наведені в таблиці:
Назва показнику

Сере

Обсяг видатків на забезпечення функціонування та
розвитку корпоративної мережі, системи
електронного документообігу, обласного вебпорталу, органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування області, розвиток
відкритих даних
Кількість абонентів області, в яких запроваджено
доступ до сервісів обласного веб-порталу,
корпоративної мережі, документообігу та IPтелефонії.
Витрати на одного абонента
Обсяг видатків на обслуговування, впровадженої
системи зведеної звітності та система
автоматизованого обліку заробітної плати у
системах органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування області
Кількість абонентів області в яких запроваджена
система зведеної звітності та система
автоматизованого обліку заробітної плати
Середні витрати на обслуговування 1 абонента
Обсяг видатків на придбання, заміну та підтримку
безперебійного функціонування обладнання для
ТКЦ області
Кількість обладнання для ТКЦ області
Середні витрати на одиницю обладнання, тис. грн
Обсяг видатків на технічний захист інформації в
автоматизованих інформаційних та інформаційнокомунікаційних системах органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування області
Кількість атестованих автоматизованих
інформаційних та інформаційно-комунікаційних
систем області
Середні витрати на1 систему, тис. грн

Один.
виміру

2018

тис. грн. 1294,82

2019

2020

1388,24

1613,13

одиниць

37

38

38

тис. грн.

35,00

36,53

42,45

тис. грн.

388,6

388,6

466,3

одиниць

65

65

65

тис. грн.

5,98

5,98

7,17

тис. грн.

297,20

200,00

240,00

одиниць

50

35

45

тис. грн.

5,94

5,71

5,33

тис. грн.

200,00

200,00

200,00

одиниць

3

3

3

тис. грн.

66,67

66,67

66,67

Виходячи з головних завдань, у 2018–2020 передбачається:
- проведення щорічних робіт з оцінки електронної готовності
територіальних утворень області, що забезпечить підвищення ефективності
використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з
упровадження інформаційних технологій, обґрунтоване корегування завдань
регіональної програми інформатизації та визначення пріоритетів на наступні
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роки за визначеними індикаторами електронної готовності територіальних
утворень області;
- розроблення вимог щодо типової конфігурації робочих станцій і
програмного забезпечення з урахуванням обсягів й особливостей завдань та
робіт, які виконуються на конкретному робочому місці. Визначення вимог
ступеня захисту інформації, тривалості часу роботи обладнання „на відмову”,
вимог технічної та пожежної безпеки, санітарних норм;
- розроблення регламенту організації функціонування системи
документообігу та електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування області;
- розроблення порядку функціонування інформаційно-телекомунікаційної
мережі та системи інформаційно-аналітичного забезпечення області;
- розроблення порядку інформаційної взаємодії органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування області;
- забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку шляхом
застосування оптоволоконних кабелів, обладнання shDSL, засобів VoIP, мережі
MPLS/VPN Чернігівської філії ВАТ „Укртелеком” та інше;
- забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією і її захисту
з використанням криптографічних та технічних методів і засобів;
- створення комплексної системи захисту державної інформації в
регіональній корпоративній мережі органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, антивірусного захисту інформації;
- створення регіональної системи інформаційних ресурсів;
- розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу
громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування області;
- підвищення рівня відкритості влади та доступу до інформації про
діяльність місцевих органів влади з застосуванням сучасних інформаційних
технологій
забезпечення
функціонування
„електронної
громадської
приймальні” облдержадміністрації та облради, розвиток мережі електронних
громадських приймалень у районах та містах області із застосуванням ЕЦП, а
також інших методів ідентифікації;
- реалізаціїя положень Закону України „Про електронні документи та
електронний документообіг” щодо забезпечення безперебійної роботи системи
електронного документообігу у органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування області;
- забезпечення роботи 40 офіційних веб-сайтів облдержадміністрації її
структурних підрозділів та райдержадміністрацій;
- забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної
системи регіональних інформаційних ресурсів, телекомунікаційного центру
області, захищеного вузлу мережі Інтернет, корпоративної пошти області,
захищеного телекомунікаційного центру області, корпоративної мережі області,
локальних мереж структурних підрозділів облдержадміністрації, планова
модернізація існуючих технологічних систем.
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Проблема створення механізму формування та виконання програм і
проектів інформатизації органів місцевого самоврядування – це проблема
інформатизації 15 міст, 4 районів у містах, 22 районних, 554 селищних та
сільських рад, яка зумовлена, в основному, недостатньою і нечіткою
визначеністю взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого
самоврядування.
Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Чернігівської області
на 2018–2020 роки наведено в додатках 2,3.
7. Очікувані результати реалізації Програми
Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у
вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної
системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища,
створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів
економіки та соціальної сфери, адміністративних послуг органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, сприяння становленню
інформаційного суспільства.
Результати практичного впровадження завдань Програми:
- подальший розвиток телекомунікаційного середовища регіону.
У 2018–2020 роках всі райдержадміністрації, облрада, ОТГ області будуть
підключені за широкосмуговими каналами до корпоративної мережі
облдержадміністрації, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі
послугами корпоративної електронної пошти, системи електронного
документообігу, ІP-телефонії, підключення їх до системи регіональних
інформаційних ресурсів. Послідовно буде здійснюватися підключення всіх
районних органів влади, сільських та селищних рад до сучасних каналів
зв’язку;
- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських
рішень керівництвом обласної ради та облдержадміністрації, забезпечення
доступу спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних,
забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні
документи та електронний документообіг» у органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування області. Упровадження системи
електронного документообігу й електронного цифрового підпису в усіх
структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях
області;
- забезпечення ефективного впровадження в області Закону України «Про
електронний цифровий підпис»;
- розгортання та забезпечення діяльності на території області Інтернетприймалень в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
області. Протягом трьох років буде створено орієнтовно 50 електронних
приймалень у всіх райдержадміністраціях та районних радах, що дасть
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населенню можливість доступу телекомунікаційними засобами до інформації
та послуг органів влади;
- упровадження новітніх інформаційних технологій з метою подолання
„електронної нерівності” між містами та сільськими районами області;
Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати область до
загальнодержавного та світового інформаційного простору.
8. Організаційне забезпечення виконання Програми
Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації
укладаються на період бюджетного року відповідно до чинного законодавства.
Функції державного замовника та координація робіт щодо виконання
завдань Програми покладаються на відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату облдержадміністрації.
Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися та
затверджуватися в установленому порядку.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000
року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації” щорічно, до 15 числа місяця, що настає за
звітним, зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми
інформатизації надаються Генеральному державному замовнику Національної
програми інформатизації в особі Державної агенції електронного урядування
України та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми
здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним
використанням коштів – головний розпорядник коштів.
З метою системного аналізу реалізації Програми щорічно проводитиметься
моніторинг її виконання відповідно до п.7 Порядку розроблення регіональних
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженим
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

Н.А.Романова
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Додаток 1
до
Програми
інформатизації
Чернігівської області на 2018-2020 рік

Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 рік
Обсяг коштів, що пропонується
залучити на виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього
у тому числі:
обласний бюджет

Заступник голови
обласної державної адміністрації

Усього витрат на
виконання Програми,

Один етап виконання програми
2018 рік

2019 рік

2020 рік

тис. грн.

тис. грн.
2 180,620

тис. грн.
2 176,840

тис. грн.
2 519,464

6 876,924

2 180,620

2 176,840

2 519,464

6 876,924

Н.А.Романова
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Додаток 2
до
Програми
інформатизації
Чернігівської області на 2018-2020 рік

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів Програми інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 рік
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
1. Організаційне
та методичне
забезпечення
Програми
інформатизації

Перелік заходів
Програми

Строки
викона
ння
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

1.1. Проведення щорічних 2018–
робіт з оцінки
2020
електронної готовності
роки
районів та міст області

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

1.2. Проведення щорічної
інвентаризації
інформаційних та
програмно-технічних
ресурсів усіх структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконкомів міських рад
(міст обласного значення)
1.3. Розроблення
нормативно-правових
документів щодо
організації виконання
завдань Програми
інформатизації

2018–
2020
роки

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018–
2020
роки

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансових ресурсів,
тис. грн. у тому числі
за роками

Очікуваний результат від
виконання заходу
Коригування завдань
Програми інформатизації на
наступні роки

-

Створення та актуалізація
реєстру регіональних
інформаційних ресурсів

-

Удосконалення нормативноправової бази Програми
інформатизації
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2. Забезпечення
стабільного
функціонування
та подальшого
розвитку
телекомунікаційного середовища
регіону

1.4. Розроблення
методичних рекомендацій
та надання допомоги в
розробці програми
інформатизації районів,
міст обласного значення з
урахуванням завдань
обласної Програми
інформатизації
1.5. Проведення
регіональних семінарів,
відеоконференцій за
участю керівників органів
влади, вчених та
представників бізнесу з
питань упровадження
новітніх інформаційних
технологій в діяльність
органів виконавчої влади
та органів місцевого
самоврядування, питань
розвитку інформаційного
суспільства
Забезпечення
функціонування та
розвитку корпоративної
мережі органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування області за
допомогою технологій
швидкісної передачі даних
з використанням надійних
каналів зв’язку та інше

2018–
2020
роки

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

Підвищення ефективності
використання коштів обласного
та місцевих бюджетів на заходи
з упровадження інформаційних
технологій

2018–
2020
роки

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

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

2018–
2020
роки

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою)

Обласний Всього 1 127,232 у
бюджет т.ч.:
2018 рік – 340,920
2019 рік – 377,208
2020 рік – 409,104

Забезпечення доступу до
інформаційних ресурсів, у тому
числі до мережі Інтернет,
органів місцевої виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування
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3. Розвиток
регіональної
складової
електронної
інформаційної
системи
„Електронний
уряд”

3.1 Розвиток системи
2018–
електронного
2020
документообігу,
роки
впровадження технології
використання
електронного підпису з
метою переходу на безпаперовий документообіг
створення можливостей
прийняття та обробки
електронних звернень
громадян до державних
установ, подання
електронної звітності до
відповідних органів
фізичними та
юридичними особами,
отримання
адміністративних послуг в
електронному вигляді,
тощо

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ОТГ (за згодою),
виконавчий апарат
облради

Обласний Всього 2 109,208 у
бюджет т.ч.:
2018 рік – 655,400
2019 рік – 655,400
2020 рік – 798,408

3.2.Технічна підтримка
веб-порталу області
„Електронна
Чернігівщина”

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Обласний Всього 609,764 у т.ч.:
бюджет
2018 рік – 198,500
2019 рік – 205,632
2020 рік – 205,632

2018–
2020
роки

Забезпечення ефективного
впровадження Закону України
„Про електронні документи та
електронний документообіг” в
органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування
області. Забезпечення
функціонування
документообігу обласній раді,
об’єднаних громадах,
райдержадміністраціях та
обласних управліннях
облдержадміністрації.
Забезпечення взаємодії
підприємців, громадян та
органів управління з
реалізацією прийняття
електронних звернень
громадян. Забезпечення
взаємодії підприємців та
органів державної влади з
реалізацією надання необхідної
звітності в електронному
вигляді, надання
адміністративних послуг
Розвиток системи послуг
населенню через мережу
Інтернет. Забезпечення
працездатності сайтів районних
адміністрацій,
облдержадміністрації та її
структурних підрозділів
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3.3. Розвиток відкритих
даних:реалізація
програмного інтерфейсу
для автоматичної
публікації наборів
відкритих даних які
знаходяться в
інформаційних системах
органів виконавчої влади
області тощо

20182020
рік

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Обласний Всього 450,000 у т.ч.:
бюджет
2018 рік – 100,000
2019 рік – 150,000
2020 рік – 200,000

4. Автоматизація
бухгалтерського
обліку органів
виконавчої влади
області

Впровадження та технічна 2018–
підтримка системи
2020
автоматизованого
роки
бухгалтерського обліку
органів виконавчої влади
області

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
відділ фінансового
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Обласний Всього 1 243,520 у
бюджет т.ч.:
2018 рік – 388,600
2019 рік – 388,600
2020 рік – 466,320

5. Підтримка
безперебійного
функціонування
ТКЦ області,
існуючих
інформаційних
систем області
6. Технічний
захист інформації

Придбання, заміна та
2018–
підтримка безперебійного 2020
функціонування
роки
обладнання для ТКЦ
області та інше

Відділ інформ.комп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
виконавчий апарат
облради

Обласний Всього 737,200 у т.ч.:
бюджет
2018 рік – 297,200
2019 рік – 200,000
2020 рік – 240,000

Здійснення заходів з
технічного захисту
інформації в
автоматизованих
інформаційних та
інформаційнокоммунікаційних

Відділ інформаційнокомп’ютерного
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
виконавчий апарат
облради

Обласний Всього 600,000 у т.ч.:
бюджет
2018 рік – 200,000
2019 рік – 200,000
2020 рік – 200,000

2018–
2020
роки

Забезпечення права кожного на
доступ до інформації, що
перебувають у володінні
суб’єктів владних
повноважень, інших
розпорядників публічної
інформації, визначених
Законом України „Про доступ
до публічної інформації”, та
інформації, що становить
суспільний інтерес
- зниження ризиків виникнення
помилок, що врятує від
штрафів
і
санкцій;
економічність
бухгалтерського обліку
- оптимізація оподаткування
без зайвих ризиків;
- підвищення оперативності
бухгалтерського обліку.
Забезпечення безперебійного та
безаварійного функціонування
сучасної системи регіональних
інформаційних ресурсів

Забезпечення
гарантії
відповідності
рівня
захищеності
інформації
вимогам
нормативних
документів
- одержання об’єктивної оцінки
рівня захищеності інформації
17

системах органів
виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування області та
інше
Усього за програмою:

Заступник голови
обласної державної адміністрації

через систему державної
експертизи та атестації

Всього 6 876,924 у
т.ч.:
Обласний
2018 рік – 2 180,620
бюджет
2019 рік – 2 176,840
2020 рік – 2 519,464

Н.А.Романова
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