
  

ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА                                                                                                

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                        

об’єднаної територіальної громади                                                                 

Коломийського району Івано-Франківської області                                                

сьоме демократичне скликання                                                                                  

(тридцять дев'ята сесія)                                                                                        

РІШЕННЯ 

від ** грудня 2019 року                                                             с. Нижній Вербіж 

№****-XXXІХ/2019 

 

Про затвердження Програми 

інформатизації Нижньовербізької 

сільської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 – 2022 роки 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму інформатизації Нижньовербізької сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки (додається). 

2. Відділу фінансів та планування (Н. Івасюк), виходячи з можливостей 

дохідної частини бюджету, щорічно передбачати потребу в коштах на 

виконання Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(Г.Кузьменчук). 

 

 

Сільський голова об’єднаної 

територіальної громади                                                          Ярослав М’якущак 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Паспорт 

Програми інформатизації Нижньовербізької сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 – 2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник):  

      Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади. 

2. Розробник Програми: Відділ загальної та організаційної роботи 

сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

3. Термін реалізації Програми: 2020-2022 роки. 

4. Етапи фінансування програми: щорічно. 

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.): 

 

 

Джерела 

фінансуванн

я 

Обсяг 

фінансуванн

я (тис. грн.) 

у тому числі за роками 

2020 2021 2022 

Сільський 

бюджет 
3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Всього: 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

На даний час інформатизація об’єднаної територіальної громади має 

розглядатися як ефективний засіб соціально-економічного розвитку, 

демократизації громадського життя, удосконалення системи управління. 

Інформація, нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи 

різноманітного рівня та призначення виступають як найважливіші чинники, що 

визначають у сучасному світі рівень та якість життя всіх членів суспільства. 

Ефективність інформаційних технологій, що впроваджуються, залежить 

як від їх вмілого застосування, впливу на підвищення продуктивності та якості 

праці управлінців, так і від зменшення витрат на інформатизацію, яке 

досягається оптимальною організацією проектування, створення та 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та інфраструктури 

інформатизації. 

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 напрямків 

економіки та соціальної сфери, надання рівного якісного доступу до інформації,  

освіти, послуг закладів охорони здоров’я, адміністративних послуг органів 

виконавчої влади об’єднаної територіальної громади, сприяння становленню 

інформаційного суспільства, в якому кожен громадянин міг би створювати і 

накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині 



  

повного мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому 

розвиткові та підвищуючи якість життя. 

Інформатизація об’єднаної територіальної громади забезпечить: 

- широкомасштабне впровадження у діяльність органів влади, установ та 

організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і 

використання інформації, необхідних для задоволення соціальних і 

інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх 

рівнях системи управління об’єднаної територіальної громади; 

- створення єдиного інформаційного простору та умов для прискореного 

вирішення завдань освіти та підготовки фахівців, культурного та духовного 

розвитку населення об’єднаної територіальної громади; 

- скорочення термінів та підвищення якості навчання на всіх рівнях 

підготовки кадрів; 

- повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів 

для широкого кола користувачів; 

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане: 

- перехід технологій управлінської діяльності на сучасний рівень; 

- подальший розвиток телекомунікаційного середовища об’єднаної 

територіальної громади; 

- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських 

рішень керівництвом об’єднаної територіальної громади, забезпечення доступу 

спеціалістів до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних 

спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи; 

- забезпечення виконання норм Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» в органах місцевого 

самоврядування. Впровадження системи електронного документообігу й 

електронного цифрового підпису; 

- удосконалення організаційного, нормативно-правового забезпечення у 

сфері інформатизації; 

- розвиток системи електронного документообігу; 

- створення системи технічного захисту інформації, а також антивірусний 

захист державних інформаційних ресурсів; 

- удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

державної влади; 

- дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності; 

- підвищення кваліфікаційного рівня управлінського персоналу в сфері 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій; 

- забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи та існуючих інформаційних систем об’єднаної 

територіальної громади. 

Інтегральний та економічний ефект, який об’єднана територіальна 

громада отримає від реалізації Програми, полягає в узгодженості та підвищенні 

якості, оперативності інформаційних процесів і управлінських послуг та 

забезпечить якісно новий рівень управління за рахунок: 



  

- впровадження сучасних інформаційних технологій та зростання 

кваліфікаційного рівня управлінського персоналу; 

- оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів; 

- повної реалізації системи вертикальних і горизонтальних зв’язків; 

- оперативного отримання найбільш повної і достовірної інформації, 

необхідної для обґрунтування та прийняття рішень; 

- значного скорочення часу на пошук, обробку та підготовку документів; 

- вдосконалення звітності та документообігу; 

- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі 

обробки інформації; 

- заощадження на кожному автоматизованому робочому місці коштів за 

рахунок використання типових програмно-технічних комплексів та мережевих 

версій програмних продуктів; 

- скорочення видатків на папір, витратні матеріали, телефонні розмови, 

відрядження тощо. 

 

 

 

Замовник Програми                                ________________ М’якущак Я.Ю. 

 

Керівник Програми                                 ________________ Олексюк О.Й. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


