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1. Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет  
Коростенської міської ради 

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

Розпорядження міського голови від 
15.10.2020 року № 429 

3 Розробник Програми Відділ цифрових технологій 
4 Співрозробники Програми ГО «Агенція Регіонального розвитку» 
5 Відповідальний виконавець 

Програми 
Керуючий справами виконавчого комітету  

6 Учасники Програми 
 
 

- Управління економіки; 
- Управління житлово-комунального 
господарства;  
- Фінансове управління, 
- Відділ цифрових технологій;  
- Відділ інформаційно-консультаційного 
забезпечення; 
- Відділ організаційного забезпечення 
діяльності міської ради; 
- Відділ внутрішньої політики, оргроботи та 
контролю;  
- Відділ охорони здоров’я;  
- Відділ культури і туризму; 
- Відділ архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів;  
- Відділ бухгалтерського обліку,  
- ТОВ «Міський інформаційний центр»;  
- Громадські міські та міжнародні 
організації;  
- Представники територіальної громади 
міста Коростеня 

7 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 
8 Перелік місцевих бюджетів, Міський бюджет, інші джерела, не 



які беруть участь у 
виконанні Програми 

заборонені чинним законодавством України  

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, 
всього, у тому числі: 

У межах коштів, передбачених у міському 
бюджеті на 2021-2023 роки, орієнтовно: 
16 млн. 415,80 тис. грн. 

9.1. Кошти міського бюджету 16 млн. 415,80 тис. грн. 
9.2 Коштів інших  джерел - 
 

2. Опис проблеми на розв’язання якої спрямована Програма 

     Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма) 
розроблена для подальшого цифрового розвитку та інформатизації з метою 
вирішення комплексної проблеми забезпечення інформаційно-технічних 
потреб на території Коростенської міської територіальної громади, 
відповідно до Національної програми інформатизації України, ефективної 
взаємодії, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій, 
сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, створення 
умов для побудови інформаційного суспільства відповідно до законів 
України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію 
Національної програми інформатизації», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про 
електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», постанов Кабінету Міністрів України від 12 
квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та 
виконання регіональної програми і проекту інформатизації» та від 28 
листопада 2012 року № 1134 «Про запровадження Національної системи 
індикаторів розвитку інформаційного суспільства», розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250-р «Про схвалення 
Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 26 вересня 2011 
року № 1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 
розвитку електронного урядування в Україні», від 15 травня 2013 року № 
386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 
Україні». 
        Програма спрямована на запровадження новітніх технологій 
електронного урядування та електронної демократії в діяльність органів 
місцевого самоврядування, з урахуванням соціально-економічного розвитку 
громади в цілому на досягнення раціонального використання науково-
технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових 
ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної 
інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних 
завдань розвитку громади. 

В умовах сьогодення безпосередньо постає питання різкого зростання 
вимог до рівня цифрового розвитку суспільства та інформаційно-технічного 



забезпечення Коростенської міської ради. Світова спільнота робить стрімкі 
кроки в сторону діджиталізації більшості сфер життя людини впроваджуючи 
новітні інформаційні технології, що впливає на ефективність, 
результативність та якість економічної, громадської та особистої діяльності.  
        Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних 
завдань державної політики у сфері інформатизації та розвитку 
телекомунікаційної інфраструктури, а саме: створення умов для задоволення 
потреб громадян на основі створення, розвитку і використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 
побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та 
комунікаційної техніки. 

 
3. Мета Програми 

  
Головною метою Програми є розбудова інформаційного суспільства, 

удосконалення інформаційно-технічного забезпечення Коростенської міської 
ради для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення 
інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння 
соціально-економічному розвитку регіону шляхом впровадження сучасних та 
перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності 
громади, створення необхідних умов для задоволення технологічних, 
інформаційних потреб відділів апарату міської ради для надання своєчасної, 
достовірної та повної інформації шляхом використання інформаційних 
технологій, інформування населення щодо діяльності Коростенської міської 
ради, комунальних підприємств. 

Передбачається, що нові інформаційні системи, які будуть створені в 
рамках Програми, підвищать продуктивність роботи співробітників 
Коростенської міської ради, а основний ефект буде досягнутий у соціальній 
сфері та економічному розвитку територій Коростенської міської 
територіальної громади за рахунок створення нових електронних сервісів, 
спрощення процедур отримання послуг, а також застосування нових 
інформаційних технологій, які є найбільш ефективними заходами підйому 
економіки і прискорення соціального розвитку міста. 

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями розвитку 
інформатизації, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально - 
економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади, 
стануть: 

- отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах 
  освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; 
- створення інформаційних ресурсів для надання електронних 
  адміністративних послуг; 
- підвищення ступеня інтегрованості населення у світовий 
  інформаційний простір; 
- подальший розвиток системи електронної взаємодії місцевих 
  інформаційних ресурсів та забезпечення їх інтеграції з державними 



  інформаційними ресурсами;  
- розвиток системи відеоспостереження «Безпечне місто». 

 
У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується: 
-    залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання 
     управлінських рішень громади шляхом широкого застосування 
     інформаційно - комунікаційних технологій; 
-    забезпечення доступу для фізичних та юридичних осіб на всій 

території Коростенської міської територіальної громади до систем 
надання публічних, зокрема адміністративних послуг у електронній 
формі через розвиток телекомунікаційного середовища та 
впровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я 
та житлово-комунального господарства; 

-    впровадження рішень у сфері розвитку е-урядування та е-демократії, 
у тому числі з залученням міжнародних проєктів. 

Застосування передових інноваційних технологій у рамках виконання 
заходів Програми дозволить забезпечити подальший розвиток 
інформаційного суспільства на території Коростенської міської 
територіальної громади, інтегрувати її до світового простору, що забезпечить 
сталий економічний розвиток громади. 
 

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 
 

Головне завдання Програми полягає у забезпеченні умов для 
ефективного управління на усіх рівнях шляхом створення і впровадження 
елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що 
забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних і тактичних 
рішень на основі аналізу оперативної і достовірної інформації, моделювання 
соціально-економічних процесів. 

Розвиток е-урядування на території Коростенської міської 
територіальної громади, вдосконалення електронних сервісів, що 
функціонують та створення нових, придбання нового та подальше оновлення 
комп’ютерного та серверного обладнання, модернізація локальних мереж, 
об’єднання віддалених локальних мереж з мережею виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, впровадження системи електронного 
документообігу  дасть можливість зробити максимально простим і 
доступним щоденне спілкування влади та громадян, створення єдиного 
інформаційного порталу діяльності міської ради. 

Основні напрямами інформатизації є:  
- формування та впровадження правових, організаційних, науково - 

технічних, 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 інформаційно-комунікаційних технологій; 

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

- розширення інформаційного простору на території Коростенської 
міської територіальної громади за рахунок впровадження нових 
інформаційних сервісів; 

- організація доступу до національних і світових інформаційних 
ресурсів, впровадження надання інформаційних та адміністративних послуг 
через мережу Інтернет; 

- розширення оптичної мережі системи відеоспостереження системи 
«Безпечне місто», встановлення нових вуличних камер, встановлення нових 
камер в закладах освіти. 

- модернізація веб-сайту міської ради, створення міського 
інформаційного порталу; 

- підвищення якості реєстрів шляхом створення захищених систем для 
взаємодії з реєстрами; 

- поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою; 
- поступове і планове оновлення програмного забезпечення; 
- поновлення антивірусного захисту інформаційних ресурсів; 
- забезпечення надійного захисту персональних даних; 
- впровадження систем програмно-технічного захисту інформації. 

 
5. Ресурсне забезпечення 

            Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 
законодавства України за рахунок коштів міського бюджету, передбачених 
на утримання органів місцевого самоврядування та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством.  
            Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми наведені в Додатку 2 
 

7. Результативні показники програми наведені в Додатку 3 
 

8. Строки та етапи виконання програми 
 

Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена 
на 3 роки та реалізується впродовж щорічних етапів у 2021, 2022, 2023 роках. 

Щорічні етапи направлені на забезпечення відкритості і прозорості у 
діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого 
самоврядування налагодження соціального партнерства між органом 
місцевого самоврядування та мешканцями Коростенської територіальної 
громади . 



 
 
 

 
9. Організація та контроль за виконанням Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є керуючий справами 
виконавчого комітету. 

Контроль за виконання заходів Програми здійснює постійна комісія 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, 
Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають до відділу 
внутрішньої політики, оргроботи та контролю виконавчого комітету міської 
ради інформацію про стан виконання заходів Програми. 

Відділ цифрових технологій щороку до 20 січня надає узагальнену 
інформацію постійній комісії міської ради з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності.  

Звіт про досягнення результатів після закінчення кожного з етапів 
Програми оприлюднюється на офіційному сайті міста. 

 
 
 

 

Секретар міської ради                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


