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Додаток 5 до рішення 29 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 26.12.13р. №______ 

 

Загальноміська програма створення міської автоматизованої 
інформаційної системи на 2014 рік  

 
1. Характеристика Програми створення міської автоматизованої 

інформаційної системи на 2014 рік. 
2. Нормативно-правове регулювання. 
3. Мета Програми, основні завдання і очікувані результати. 
4. Етапи реалізації Програми. 
5. Заходи реалізації Програми.  
 

1. Характеристика загальноміської програми створення міської 
автоматизованої інформаційної системи на 2014 рік 

 
1. Ініціатор розробки  програми  
 

 Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 

2. Дата номер і назва 
розпорядчого документа 

 Закон України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007 - 2015 роки»  

3. Розробник Програми  Управління економіки  виконавчого 
комітету  

4. Співрозробники Програми  ТОВ «Міській інформаційний центр»  
5. Відповідальний виконавець 
Програми 

 Управління економіки  виконавчого 
комітету 

6. Учасники Програми  Управління та відділи виконавчого 
комітету, ТОВ «Міський інформаційний 
центр»  

7. Термін реалізації Програми  2014 рік  

8. Джерело фінансування  Міський бюджет  

2. Нормативно-правове регулювання. 
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки»,  розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи 
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»,  

3. Мета Програми, основні завдання і очікувані результати  
Мета програма: Забезпечення сприятливих умов діяльності установ та 

організацій міста а також автоматизації процесів по наданню муніципальних 
послуг.  



 

 16 

Основне завдання: Прискорення розробки та впровадження новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій у сфері суспільного життя та в 
діяльності органів місцевого самоврядування. 

Очікувані результати:  
- систематизовані міські електронні інформаційні ресурси; 
- поліпшаться умови взаємодії електронних інформаційних систем та 

баз даних місцевих організацій, установ та підприємств, підвищиться її 
якість; 

- забезпечення доступності електронних інформаційних ресурсів; 
- функціонуватимуть сприятливі умови для формування єдиного 

інформаційного простору державних органів; 
- запровадиться електронне  урядування. 

4. Етапи реалізації програми  
Основні засади передбачається реалізувати шляхом:   
- планування розвитку міста з урахуванням потреб розвитку 

інформаційного суспільства із зазначенням очікуваних результатів такого 
розвитку;  

- гармонійне поєднання можливостей органів місцевого 
самоврядування та приватного сектору економіки;  

- фінансування загальноміської програми, з впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

- сприяти діяльності спеціалізованих центрів інформаційних 
технологій та інших інноваційних структур з інформаційно-
комунікаційних технологій.  
5. Заходи по реалізація Програми 

№
№ Заходи Термін 

виконання Виконавці 

Організація електронного документообігу в міськвиконкомі  
1 Оновлення бази "Ліга-Закон" з  

можливістю віддаленого доступу, 
введення  до  неї  документів  міської 
ради та виконкому.  

Постійно  Міськвиконком, 
  ТОВ „Міський інформаційний 

центр”  

2 Впровадження електронної 
інформаційно аналітичної системи 
електронного документообігу  
виконавчого комітету Коростенської 
міської ради. 

ІІ півріччя  
Міськвиконком,    

Управління економіки  
ТОВ «Міський інформаційний центр» 

3 Оновлення технічної бази органів 
управління та відділів  виконкому  

Протягом 
року  

Міськвиконком, управління 
економіки 

Забезпечення доступу до Інтернет ресурсів  
5 Технічна підтримка міського 

Інтернет-порталу  www.korosten.in.ua. 
Технічна підтримка домену. 

Протягом 
року 

Управління  економіки, 
 

 
 

Секретар  міської ради      В.Ходаківський  


