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Додаток № 5 до  рішення 
 37 сесії VI скликання  

Коростенської міської ради 
від 06.11.2014 року за №  1643 

 
 

Загальноміська програма створення міської автоматизованої 
інформаційної системи на 2015-2017 роки  

 
1. Загальна характеристика Програми. 
2. Стан розвитку міської автоматизованої інформаційної системи та 

проблеми розвитку.  
3. Нормативно-правове регулювання системи автоматизації. 
4. Мета Програми, основні завдання і очікувані результати. 
5. Заходи реалізації Програми.  
 

 
1. Характеристика загальноміської програми створення міської 

автоматизованої інформаційної системи на 2015-2017 роки 
 

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  2015-217 роки  

8. Джерело фінансування  Міський бюджет (у межах видатків, 
передбачених для  реалізації програми 
на відповідний рік). 
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2. Проблеми розвитку  
Програма спрямована на вирішення комплексу проблем, а саме:  
залишається нереалізованою повноцінна міжвідомча електронна 

взаємодія органів влади різних рівнів та галузей, що є ключовим фактором 
електронного урядування;  

 відсутня єдина концептуальна платформа е-урядування (відсутні 
загальні правила інформаційної взаємодії між усіма органами влади)  

 залишається низьким рівень комп'ютерної грамотності державних 
службовців;  

 недостатній рівень переходу до автоматизованої взаємодії та 
безпаперової технології обміну електронними документами між органами 
влади;  

 високий рівень використання службовцями неліцензійних 
примірників комп’ютерних програм; 

 недостатній рівень якості та доступності адміністративних послуг 
для громадян та суб’єктів господарювання;  

 
3. Нормативно-правове регулювання. 

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

Закон України «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації» 

Закон України «Про Національну програму інформатизації»,  
 

4. Мета, цілі та очікувані результати Програми: 
Метою програми є забезпечення єдиної інфраструктури 

автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади 
з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного 
використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення 
європейських стандартів якості надання електронних адміністративних 
послуг, відкритості та прозорості влади. 

Цілі Програми:  
 організаційно - методичне забезпечення інформатизації;  
 розвиток інформаційної інфраструктури міста;  
 впровадження елементів електронного урядування в роботу 

виконавчого комітету Коростенської міської ради;  
 підтримка проектів інформатизації місту;  
 інформатизація соціальної сфери.  
Очікувані результати: Впровадження основних засад розвитку 

інформаційного суспільства дасть можливість забезпечити позитивні зміни в 
життєдіяльності міста та громади в цілому:  

 підвищити ефективність муніципального управління та 
продуктивність праці у всіх сферах міста, 

 підвищити рівень інформаційної безпеки громадян міста та ступінь 
розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури,  
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 сприяти якості та доступності послуг освіти, науки, культури, 
охорони здоров'я за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій;  

 розширити можливості людини отримувати доступ до 
інформаційних електронних ресурсів; 

 оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного 
обладнання; 

 підвищення ефективності використання коштів міського бюджету на 
заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність органів 
місцевого самоврядування;  

 підтримка місцевого Інтернет-сайту для забезпечення надання 
органами місцевого самоврядування електронних адміністративних послуг 
громадянам та суб'єктам господарювання.  

 зменшення рівня використання неліцензійних примірників 
комп’ютерних;  
 

5. Заходи по реалізація Загальноміська програма створення 
міської автоматизованої інформаційної системи на 2015-2017 р 

 
№ Заходи Виконавці Термін 

виконання 
1. Організація електронного документообігу в міськвиконкомі  

1.1 Оновлення бази "Ліга-Закон" з  можливістю 
віддаленого доступу, введення  до  неї  документів  
міської ради та виконкому.  

Виконавчий комітет, 
  ТОВ «Міський 
інформаційний 

центр» 

Протягом 
року 

1.2 Підтримка електронної інформаційно-аналітичної 
системи електронного документообігу  
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Виконавчий комітет, 
  ТОВ «Міський 
інформаційний 

центр» 

Протягом 
року 

1.3 Впровадження елементів електронного урядування 
в роботі органів місцевого самоврядування  Виконавчий комітет Протягом 

року 
1.4 Оновлення технічної бази виконавчого комітету та 

його структурних підрозділів  

  ТОВ «Міський 
інформаційний 

центр» 

Протягом 
року 

1.5 Організація системи енергоменежменту в 
виконкомі  

Управління 
економіки 

Протягом 
року 

2. Забезпечення доступу до Інтернет ресурсів 
2.1 Технічна підтримка міського Інтернет-сайту 

www.korosten.in.ua Технічна підтримка домену. 
Управління  
економіки 

 Компанія  SEOTM 

Протягом 
року 

* Заходи щодо виконання Програми можуть змінюватись у процесі роботи. 

 
 
 

Секретар  міської ради      В.Ходаківський  

 


