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РІШЕННЯ 

сорок друга  сесія VІ скликання 
 

від  18.06.2015 р. №1902 
 
Про затвердження програми розвитку інформаційної  
інфраструктури Коростенського РС Управління  
Державної міграційної служби України в  
Житомирської області на 2015-2016 роки   
 

Розглянувши лист  завідувача Коростенського РС УДМС в Житомирській 
області Сергієнка П.В. вх.№527/02-13 від 13.05.15р., з метою належного 
виконання працівниками Дердавної міграційної служьи в м.Коростені Закону 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 
«Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Концепції 
державної міграційної політики, затвердженої Указом Президента України від 
30 травня 2011 року №622/2011, а також створення умов для виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №780-р «Про 
затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які 
імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної 
системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства на 2014-2017 роки», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 
   ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму розвитку інформаційної інфраструктури 
Коростенського РС Управління Державної міграційної служби України в 
Житомирської області на 2015-2016 роки (додається).   

 

 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Перший заступник міського голови                                         В.Вигівський 
Начальник фінансового управління                                         Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      



  

 
Додаток до рішення 42 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 18.06.15р. №1902 
 

Програма  
розвитку інформаційної інфраструктури Коростенського РС Управління 
Державної міграційної служби України в Житомирської області на 2015-

2016 роки 
 

1. Загальна характеристика програми 
 

1 
Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління Державної міграційної служби 
України в Житомирській області 

2 

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

Закон України ««Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний 
статус», “Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних 
системах”, «Про порядок виїзду з України і 
в'їзду в Україну громадян України», 
Концепції державної міграційної політики, 
затвердженої Указом Президента України 
від 30 травня 2011 року №622/2011, 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20.08.2014 №780-р «Про затвердження 
плану заходів із запровадження документів, 
що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус, 
у які імплантовано безконтактний 
електронний носій, і створення 
національної системи біометричної 
верифікації та ідентифікації громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства 
на 2014-2017 роки» 

3 Розробник Програми 
Управління Державної міграційної служби 
України в Житомирській області 

4 
Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління Державної міграційної служби 
України в Житомирській області 

5 Учасники Програми 
Управління Державної міграційної служби 
України в Житомирській області та 
Коростенський РС УДМС. 



  

6 Терміни реалізації Програми 2015-2016 роки 

7 
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
Програми  

міський бюджет 

8 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 200 тис. грн. 

8.1 У тому числі бюджетних 
коштів 200 тис. грн. 

 - з них коштів міського 
бюджету 200 тис. грн. 

9 
Основні джерела 
фінансування Програми Кошти міського бюджету   

 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Коростенським районним сектором, а також безпосередньо Управлінням 
ДМС України в Житомирській області з метою забезпечення євроінтеграційного 
процесу шляхом запровадження безвізового режиму країн ЄС з Україною, 
вживаються заходи, спрямовані на покращення обслуговування мешканців міста 
Коростень, зокрема у частині виконання життєво важливих для них процедур з 
реєстрації місця проживання, оформлення паспорта громадянина України та 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На якість надання цих 
послуг впливає рівень телекомунікаційної інфраструктури, її відповідність 
встановленим вимогам та забезпеченість комп’ютерним обладнанням. 

Однак, наявна інформаційна інфраструктура в підпорядкованих 
територіальних підрозділах не відповідає встановленим вимогам, що може 
негативно позначитися на своєчасності отримання/передачі відповідних даних 
шляхом телекомунікаційного зв’язку. 

Також існуючий стан інформаційної інфраструктури підпорядкованих 
територіальних підрозділів не забезпечує повного підключення до Національної 
системи конфіденційного зв’язку України, що незадовільно позначається на 
якості надання адміністративних послуг. 

 
3. Мета Програми 

 
Метою Програми є: 
- забезпечення зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання 

громадянам адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина 
України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця 
проживання; 

- забезпечення функціонування Єдиного державного демографічного 
реєстру, національної системи біометричної верифікації та ідентифікації 



  

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, відповідних відомчих 
інформаційних систем, створити єдину інформаційну (автоматизовану) систему 
обліку та аналізу міграційних потоків із забезпеченням конституційних гарантій 
недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 
використання каналів зв’язку захищеної телекомунікаційної системи та 
Національної системи конфіденційного зв’язку України, реалізації державної 
міграційної політики України. 

4. Основні шляхи та напрями виконання Програми   

Реалізація міської Програми здійснюється шляхом: 
- оновлення інформаційної інфраструктури підпорядкованих 

територіальних підрозділів УДМС розташованого в місті Коростень; 
- забезпечення на цій основі дієвого телекомунікаційного зв’язку  

Коростенського РС УДМС України в Житомирській області; 
-   забезпечення підключення за допомогою волоконно-оптичних ліній 

зв’язку до Національної системи конфіденційного зв’язку України з 
використанням ІР – мереж з пропускною спроможністю каналу зв’язку 10 
Мбіт/с. 
 

5. Ресурсне забезпечення Програми  
(тис. грн.) 

 
 

Етапи виконання 
Програми 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання Програми 2015 рік 2016 рік 

Всього витрати на 
виконання Програми 

(тис. грн.) 

Обсяг ресурсів всього, тис. 
грн.,  
у тому числі: 

       50 
 

150 
 200,00 

міський бюджет 200,00 200,00 
 



1 

 
 
 

6. Напрямки діяльності та заходи місцевої Програми   

№ 
з/п Зміст основних завдань Перелік заходів  Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерел
а 

фінансу
вання 

Орієнто
вані 

обсяги 
фінансу
вання 

(вартіст
ь), тис. 

грн.. 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

200,0 1. Забезпечення виконання 
територіальним підрозділам 
Коростенського РС 
Управління Державної 
міграційної служби України в 
Житомирській області  
розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
20.08.2014 №780-р «Про 
затвердження плану заходів із 
запровадження документів, 
що підтверджують 
громадянство України, 
посвідчують особу чи її 
спеціальний статус, у які 
імплантовано безконтактний 
електронний носій, і 
створення національної 
системи біометричної 
верифікації та ідентифікації 
громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства на 
2014-2017 роки» 

Забезпечення розвитку телекомунікаційної 
інфраструктури 
Управління ДМС в Житомирській області  
Коростенського РС 
Встановлення автоматизованих робочих 
місць (АРМ) для обробки документів ЄДР 
передбачено: 
Придбання персональних комп‘ютерів (ПК) з 
жорстким диском об‘ємом не менше 500Гб , 
оперативною пам‘яттю не менше 4 Гб, 
процесор,  материнська плата, монітор  
оптимальні на момент закупки. Джерело 
безперебійного живлення не менше 500 Вт. 
Принтер з системою безперервної подачі 
чорнил. Планшетний сканер з швидкістю 
сканування  не більше 30 сек. Кабельно-
провідникова продукція для організації 
мережі 220 В та комп‘ютерної мережі. 
Придбання ліцензійного програмного 
забезпечення  Windows, MS Office, Abbyy 
Finereader, антивірусне програмне 
забезпечення та удосконалення існуючого 
програмного забезпечення. 

2015-2016 
роки 

УДМС Міський 
бюджет 

 

 Разом     200,0 



  

 
7. Очікувані результати, ефективність програми 

 
 Виконання Програми дасть змогу до кінця 2016 року: 
- поліпшити якість надання адміністративних послуг, щодо оформлення 
паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон, реєстрації місця проживання, зменшення її тривалості у часі; 
- оновити інформаційну інфраструктуру  Коростенського РС УДМС, 
підключити їх до захищеної телекомунікаційної системи, що дозволить 
забезпечити обмеження несанкціонованого доступу до даних, надійність 
зберігання та їх достовірність; 
-  налагодити дієвий телекомунікаційний зв’язок УДМС з територіальними 
органами та підрозділами ДМС України; 
- поліпшити ефективність аналізу міграційних потоків із забезпеченням 
конституційних гарантій недопущення поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди. 
 
  
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 


