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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04

№

2021 року

Про
схвалення
Програми
інформатизації Володимирецької
селищної ради на 2021-2023 роки
Враховуючи Закон України «Про Національну програму інформатизації»,
рішення Рівненської обласної ради від 11 березня 2021 року № 70 «Про
Програму інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки», керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення
ефективності роботи Володимирецької селищної ради, забезпечення
інформаційних
потреб
громадян
шляхом
впровадження
сз^асних
інформаційних технологій та елементів електронного урядування,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1.
Схвалити Програму інформатизації Володимирецької селищної ради
на 2021-2023 роки (далі - Програма), що додається.
2.
Сектору комунікацій та цифрового розвитку Володимирецької
селищної ради подати Програму на затвердження селищній раді в
установленому порядку.
3.
Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при
формування селищного бюджету на 2021-2023 роки передбачати фінансування
витрат на реалізацію Програми в межах наявних фінансових можливостей.
4.
Контроль за^,^икщ анням рішення доручити заступнику селищного
голови Арсенію

Селищний голові

Василь КОВЕНЬКО

СХВАЛЕНО

оЬ

Рішення
виконавчого
комітету Володимирецької
селищної ради
2021 року №

ПРОГРАМА
інформатизації Володимирецької селищної ради на 2021-2023 роки
І. Загальні положення
Зважаючи на можливості для всебічного розвитку суспільства та
підвищення якості життя громадян, що відкриваються внаслідок впровадження
цифрових технологій, існує необхідність запровадження у Володимирецькій
територіальній громаді додаткових елементів інформаційної інфраструктури.
Цифрові перетворення займають важливе місце в сьогоднішній політиці
України, що відображено в Державній стратегії регіонального розвитку на
2021-2027 роки (далі - Стратегія), затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки». Стратегія містить понад 60 завдань
цифрового розвитку.
Реалізувати завдання Стратегії можливо завдяки місцевим програмам
інформатизації. Програма інформатизації Володимирецької селищної ради на
2021-2023 роки спрямована на вирішення таких завдань шляхом впровадження
інформаційних технологій та засобів інформатизації.
Програма розроблена відповідно до Закону України «Про національну
програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2021 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
на 2021-2027 роки», рішення Рівненської обласної ради від 11 березня 2021
року № 70 «Про Програму інформатизації Рівненської області на 2021-2023
роки».
II. Стан телекомунікаційної інфраструктури
Володимирецької селищної ради
Завдяки проведеним у минулому заходам:
усі підрозділи та більшість комунальних закладів селищної ради, за
винятком тих, що знаходяться у селах Біле, Луко, Малі Телковичі, Новосілки,
мають доступ до інтернет-мережі, канали якої мають пропускну здатність понад
200 Мбіт/с;
селищна рада підключена до системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади (СЕВ ОВВ), що призначена для автоматизації процесів
створення, надсилання, передавання, одержання, оброблення, використання,
зберігання, знищення електронних документів та копій паперових документів в
електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;

запроваджено систему підготовки проектів рішень селищної ради, проектів
рішень виконавчого комітету селищної ради з використанням інструментів
Ооо§1е В г і у є , Ооо§1е Вос8, Соо§1е 81іее1;8;
підключено до інформаційної системи «Вулик» та мобільного модуля «Дія»
відділ «Центр надання адміністративних послуг» Володимирецької селищної
ради;
впроваджено
систему
відеоконференцзв’язку
з
використанням
персональних комп’ютерів, обладнаних веб-камерами та відповідною
гарнітурою, що дає можливість проведення відеоконференцій між
працівниками селищної ради, а також з представниками органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування;
упроваджено систему відеотрансляції, яка забезпечує онлайн-трансляцію
офіційних заходів селищної ради на УоиТиЬе-каналі та на офіційній сторінці у
мережі РасеЬоок;
функціонує власна корпоративна пошта, яка пов’язує структурні підрозділи
селищної ради;
оновлено та актуалізовано офіційний веб-сайт селищної ради та офіційну
сторінку у мережі РасеЬоок.
III. Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення
Володимирецької селищної ради
Наявність сучасного матеріально технічного забезпечення (персональних
комп’ютерів, ліцензованого програмного забезпечення, надійних локальних
телекомунікаційних систем) неодмінна умова ефективної та успішної роботи
установ Володимирецької селищної територіальної громади.
У користуванні працівників селищної ради загалом знаходяться 84
персональних комп’ютери (далі - ПК). Серед них лише 40 ПК відповідають
сз^часним технічним вимогам та дозволяють працівникам ефективно виконувати
свої посадові обов’язки, що становить 48% від загальної кількості.
Решта ПК (44 штуки або 52% від загальної кількості) застарілі. На них
встановлені непідтримувані операційні системи, а технічні характеристики цих
комп’ютерів не дозволяють встановити новіші системи. У зв’язку з цим
виникають проблеми з протоколами захисту, доступом до інтернету та
електронних сервісів (пошта, сайти, реєстри тощо). Виконання навіть простих
завдань, як то написання тексту, є проблематичним і займає значно більше
робочого часу, ніж в середньому потрібно.
Частина застарілих комп’ютерів, 13 штук або 15%, підлягає
удосконаленню, що не потребує значних капіталовкладень. 31 комп’ютер, що
становить 37% від загальної кількості, через застарілість компонентів
удосконалити неможливо.
Окремі ПК мають застарілі монітори. Вони не тільки не дозволяють
ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення, а й шкодять
здоров’ю користувачів, негативно впливаючи на зір.

Значна частина комп’ютерів не укомплектована веб-камерами, що
унеможливлює проведення онлайн зустрічей, в тому числі із тими
спеціалістами селищної ради, які мають віддалене робоче місце.
Не відповідає сучасним вимогам офісної роботи та потребує заміни
частина техніки, відмінної від персональних комп’ютерів, в першу чергу це
принтери та сканери.
Для більшості комп’ютерних програм, що використовуються працівниками
селищної ради, гострої потреби у додаткових коштах на обслуговування нема.
Проте є програми, робота яких неможлива без актуальних оновлень та якісної
сервісної підтримки, що потребує фінансових вкладень. Серед них антивірусні
програми, які дозволяють забезпечити стабільність роботи селищної ради та
збереження її документів. Не менш важливою є підтримка оновлень програми з
опрацювання даних земельних реєстрів. Без такої підтримки інформація, що
міститься у програмі, втрачає актуальність, а відтак стає непотрібною.
Також, Володимирецька селищна рада потребує сучасного програмного
забезпечення в сфері електронного документообігу, яке дозволить оптимізувати
роботу установи, підвищивши ефективність роботи працівників та зменшивши
витрати на вирішення щоденних операційних завдань. Такі програми мають
середньо строковий та довгостроковий ефект, проте потребують значних
капіталовкладень. Разом з тим, зважаючи на вузьку спеціалізацію окремих
модулів таких програм (модулі для кадрового, бз^сгалтерського, загального
відділів, модулі для центрів надання адміністративних послуг), витрати можуть
поетапними.
IV. Мета Програми
Метою Програми є:
підвищення ефективності роботи Володимирецької селищної ради шляхом
впровадження сучасних інформаційних технологій та оновлення технічних
засобів;
підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення
процедури їх надання;
впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в
сферах управління, охорони здоров’я, культури, освіти, бізнесу тощо;
підвищення рівня інформаційної та комп’ютерної грамотності посадових
осіб місцевого самоврядування громади та громадян;
розширення доступу до інформації про діяльність селищної ради та
надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського
суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень;
забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного
суспільства через впровадження інноваційних підходів, інструментів та
технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій, шляхом модернізації системи
публічного управління соціально-економічним розвитком громади, розвитку
інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та

забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в
дотриманні їх конституційних прав;
поліпшення стану інформаціііної безпеки.
V. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у
селищному бюджеті на поточний рік, а також за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством України.
Перелік завдань і заходів Програми, ш;о потребують фінансування,
додається.
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
Володимирецької селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціальної
політики, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту.
Організаційний супровід виконання Програми здійснює сектор комунікацій
та цифрового розвитку
елищної ради.

Секретар селищної ра,

Юрій БЛИЩИК

Додаток до Програми
Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Володимирецької селищної ради на 2021-2023 роки,
що потребують фінансування
Завдання та заходи

1.1.
Організаційне
та методичне
забезпечення
Програми,
координація робіт з
інформатизації
громади
1.2.
Організація
оцінки стану
інформатизації
громади

1.3.
Цифрова
освіта депутатів та
посадових осіб
Володимирецької
селищної ради

Відповідальні за
виконання

Орієнтовні обсяги фіііансування за роками, тис.
п зивень
2021
Усього
Джерела
2022
2023
фінансування
Розділ 1. Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми
Сектор комунікацій 2021-2023
та
цифрового
роки
розвитку

Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку,
відділ
бухгалтерського
обліку, звітності та
господарського
забезпечення,
управління
соціально-культурн
ої сфери
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

Строки
виконання

Очікувані результати

Підвищення
ефективності
використання
коштів
на
заходи
3
впровадження
інформаційних технологій

2021-2023
роки

Ведення
обліку
інформаційних та програмно
технічних
ресурсів
Володимирецької селищної
ради, оцінка стану цифрового
розвитку окремих галузей
громади

2021-2023
роки

Забезпечення навчання та
підвищення
кваліфікації
депутатів та посадових осіб
Володимирецької селищної
ради
щодо
цифрових

1.4.
Організація
навчання мешканців
громади навичкам
ІТ-технологій

2.1. Оснащення
(придбання, монтаж,
налаштування тощо)
аудіовізуальним,
презентаційним та
інженерним
обладнанням
приміщень для
проведення заходів
2.2. Побудова та
модернізація
локальних
обчислювальних
мереж або
структурованих
кабельних систем
2.3. Придбання/
оновлення засобів
інформатизації

Володимирецька
централізована
система
публічно-шкільних
бібліотек, сектор
комунікацій
та
цифрового
розвитку,_________
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку,
відділ
бухгалтерського
обліку, звітності та
господарського
забезпечення,
управління
соціально-культурн
ої сфери_________
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку,
відділ

2021-2023
роки

Бюджет
громади

5,0

15,0

15,0

Розділ 2. Розвиток інформаційної інфраструктури
Бюджет
2021-2023
20,0
20,0
громади
роки

35,0

технологій.
Підвищення
професійного
рівня
працівників
щодо
забезпечення захисту даних.
Забезпечення
підвищення
рівня цифрової грамотності
населення громади

40,0

Забезпечення
необхідного
рівня
надійності
функціонування
онлайн-трансляцій
нарад,
сесій, комісій. Оновлення
обладнання
для
відеоконференцій

Підвищення надійності і
безвідмовної
роботи
серверної
та
мережевої
інфраструктури
та
забезпечення
керованості
телекомунікаційної мережі

2021-2023
роки

Бюджет
громади

2,0

5,0

5,0

12,0

2021-2023
роки

Бюджет
громади

30,0

200,0

200,0

430,0

Придбання
автоматизованих

сучасних
систем

(персональних
комп’ютерів та їх
комплектуючих,
планшетів, принтерів
тощо)

2.4. Придбання
ліцензійного
програмного
забезпечення,
поновлення ліцензій
раніше придбаного
програмного
забезпечення,
оновлення
програмного
забезпечення
2.5. Розвиток
широкосмугового
доступу до мережі
інтернет

2.7. Підтримка
безперервного
функціонування
існуючих
телекомунікаційних
систем

бухгалтерського
обліку, звітності та
господарського
забезпечення,
управління
соціально-культурн
ої сфери__________
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку,
відділ
бухгалтерського
обліку, звітності та
господарського
забезпечення,
управління
соціально-культурн
ої сфери
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку,
управління
соціально-культурн
ої сфери_________
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

одержання, оброблення
зберігання інформації

2021-2023
роки

Бюджет
громади

2021-2023
роки

Державний
бюджет

2021-2023
роки

Бюджет
громади

100,0

100,0

881,93

10,0

10,0

та

200,0

Впровадження ліцензійного
програмного забезпечення у
Володимирецькій селищній
раді

881,93

Забезпечення гарантованого
підключення
до
широкосмугового інтернету
населених пунктів громади

20,0

Забезпечення функціонування
існуючих телекомунікаційних
систем
Володимирецької
селищної ради

Розділ 3. Створення інфраструктури відкритих даних

3.1. Створення
Геопорталу
відкритих даних
громади_______
3.2. Розвиток та
технічна підтримка
сайту
Володимирецької
селищної ради

Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

2021-2023
роки

Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

2021-2023
роки

Створення та функціонування
системи
Геопорталу
відкритих даних громади
Бюджет
громади

5,0

5,0

10,0

Підвищення
зручності
користування та покращення
доступу до інформації на
сайті
Володимирецької
селищної ради. Забезпечення
безперебійної роботи сайту

Розділ 4. Цифрові можливості
4.1. Запровадження
е-послуг в рамках
власних повноважень
Володимирецької
селищної ради

2021-2023
роки

Переведення
послуг
в
електронний
вигляд.
Підвищення
ефективності
роботи
Володимирецької
селищної ради

4.2. Запровадження
та розвиток проектів
е-демократії

Відділ
«Центр
надання
адміністративних
послуг»,
сектор
комунікацій
та
цифрового
розвитку_________
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

2021-2023
роки

4.3. Стимулювання
використання
інструментів
Єдиного порталу
державних послуг

Відділ
«Центр
надання
адміністративних
послуг»,
сектор
комунікацій____ та

2021-2023
роки

Залучення
громадян
до
процесів
прийняття
та
оцінювання
управлінських
рішень шляхом застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Популяризація
інструментів
електронної
демократії_________________
Забезпечення використання та
адміністрування інстрз^ентів
Єдиного порталу державних
послуг «Дія»

«Дія» у процесі
надання послуг в
рамках власних
повноважень
Володимирецької
селищної ради
4.4. Запровадження
систем електронної
освіти у закладах
загальної середньої
освіти: ведення
шкільних
електронних
журналів та
щоденників
5.1. Розвиток систем
е-документообігу

5.2. Підтримка
функціонування
систем
е-документообігу
5.3. Упровадження
пілотних проектів із
реалізації
елекіронних сервісів
та систем

цифрового
розвитку

Управління
соціально-культурн
ої сфери

2021-2023
роки

Створення комфортних умов
навчання та роботи на основі
постійної
взаємодії
всіх
учасників освітнього процесу
3
використанням сучасних
інформаційних електронних
систем

Розділ 5. Розвиток технологій е-урядування у Володимирецькій селищній раді
2000,0
2000,0
Сектор комунікацій 2021-2023
Забезпечення
електронного
Бюджет
та
цифрового
документообігу
у
роки
громади
розвитку
Володимирецькій селищній
раді.
Автоматизація
та
підвищення
ефективності
адміністративних процесів
Сектор комунікацій 2021-2023
Забезпечення безперебійної
та
цифрового
роки
роботи існуючої системи
розвитку
електронного документообігу
Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

2021-2023
роки

Забезпечення
розвитку
сучасних
електронних
сервісів та систем

5.4. Підтримка та
співфінансування
спільних проектів
(програм),
спрямованих на
розвиток
е-урядування, з
державними,
міжнародними,
громадськими
організаціями
(фондами)______

Сектор комунікацій
та
цифрового
розвитку

ВСЬОГО
ВСЬОГО

2021-2023
роки

Створення
умов
для
залз^іення
коштів
для
реалізації
заходів
інформатизації громади

Державний
бюджет
Бюджет
громади

881,93
37,0

2355,0

355,0

2747,0

