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І. ВСТУП 

 

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики на 

регіональному рівні в сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися 

створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, 

задоволення інформаційних потреб у реалізації прав громадян, їх об’єднань, 

підприємств та організацій, місцевих органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на основі формування й використання інформаційних 

ресурсів та сучасних технологій. Запобігання потенційним та розв’язання 

існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути 

здійснене завдяки розробці та реалізації регіональних програм інформатизації. 

Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних 

організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для 

забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, 

розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 

технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки.  

Впровадження інформаційних технологій в місцевих органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування області здійснюється згідно з 

Регіональної програмою інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” (далі – 

Програма) яка визначає основні засади реалізації регіональної політики у сфері 

інформатизації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена як 

складова Національної програми інформатизації України з урахуванням її завдань 

та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-

технічного,  нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування області, її соціально-економічного 

розвитку шляхом упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі – ІКТ) у всі сфери життєдіяльності регіону. 

Програма спрямована на подальший розвиток електронного урядування 

(далі – е-урядування) та електронної демократії (далі – е-демократія). 

Запровадження технологій е-урядування та е-демократії має на меті стимулювати 

політичну активність особистості та сприяти її політичній соціалізації. З іншого 

боку, на якісно новий рівень виходять відносини між органами влади і 

громадянами та бізнесом. Для координації своїх дій держава отримує 

максимально повні дані про позицію громадян, а ті мають відкритий доступ до 

офіційної інформації, можливість висловлювати свої побажання та слідкувати за 

їх виконанням, підтримувати реальний діалог з представниками влади  в он-лайн-

режимі, лобіювати прийняття важливих законів чи рішень.  

Програма враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, 

які знайшли відображення у законах України: “Про доступ до публічної 

інформації”, “Про публічні закупівлі”, “Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах”, Указі Президента України від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”, Постанові Верховної 

Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII “Про Рекомендації 
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парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій та розвиток інформаційного простору України”, Постанові Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 2016 року № 294 “Про затвердження Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України”, розпорядженнях Кабінету Міністрів 

України від 15 травня 2013 року № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні”, від 24 червня 2016 року № 474-р “Деякі 

питання реформування державного управління України”, рішенні обласної ради 

від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI “Про Стратегію розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року”. 
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ІІ. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Поняття та сутність методу програмно-цільового планування 

 

Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в 

економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких 

пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. 

Програмно-цільове планування – це один з видів планування, в основі якого 

лежить орієнтація діяльності на досягнення поставлених цілей. Але в даному 

випадку в основі самого процесу планування лежить визначення та постановка 

цілей і лише потім, підбираються шляхи їх досягнення. Перед програмно-

цільовим плануванням стоять конкретні задачі, такі як безпосередній вплив на 

розміщення нових підприємств, міграційні потоки, розвиток окремих 

територіальних утворень (освоєння нових районів, підйом економіки депресивних 

районів, вирішення гострих еколого-економічних ситуацій тощо). 

Сутність програмно-цільового планування полягає у відборі основних цілей 

соціального, економічного та науково-технічного розвитку, розробці 

взаємопов’язаних заходів щодо їх досягнення в намічені терміни при 

збалансованому забезпеченні ресурсами та ефективному розвитку виробництва. 

Програмно-цільове планування побудовано по логічній схемі “цілі- шляхи-

заходи-засоби”. Спочатку визначаються цілі, які повинні бути досягнуті, потім 

намічаються шляхи їх реалізації, а потім – заходи, що більш деталізуються, і 

нарешті засоби. Зрештою, поставивши перед собою якісь цілі, організатор 

розробляє програму дій по їх досягненню. Звідси витікає, що особливістю даного 

методу планування є не просто прогнозування майбутніх станів системи, а 

складання конкретної програми досягнення бажаних результатів. Програмно-

цільове управління ґрунтується на логіці, згідно якої початковим пунктом 

ухвалення управлінських рішень та здійснення управляючих дій з боку суб’єкта 

управління повинне бути встановлення цілей, на досягнення яких орієнтується 

зазначене управління. Так що програмно-цільове управління – це управління, яке 

здійснюється виходячи з цільових установок. Поняття “програмно-цільове 

управління” трактується і як метод програмного втілення об’ємних управлінських 

рішень, і як реалізація комплексного, системного підходу при вирішенні 

великомасштабних соціально-економічних проблем. 

В умовах застосування програмно-цільового управління розглядається не 

тільки головна ціль, але вся система, ієрархія супідрядних цілей (сукупність 

цільових завдань), на основі якої виробляється програма дій, направлених на 

вирішення цих завдань. 

Програмність управління полягає в тому, що на підставі цілей 

встановлюються шляхи, заходи їх досягнення, а самі шляхи ув’язуються, 

узгоджуються з необхідними витратами економічних ресурсів, включаючи час. 

Єдність цілей, шляхів і заходів їх досягнення втілюється в програмно-цільовому 

управлінні в програму дій, яка веде до намічених цілей. Наявність подібної 

програми дій, що показує, яким чином досягатимуться цілі управління, в які 

терміни, при яких витратах ресурсів, і є головною ознакою програмно-цільового 

управління. Програми, як інструмент управління, з’являються саме тоді, коли 
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виникає серйозна, великомасштабна проблема, вирішення якої вимагає 

впровадження особливих заходів, зосередження зусиль, поєднання дій різних 

організацій. 

Програмно-цільовий метод планування “активний”, він дозволяє не тільки 

спостерігати ситуацію, але й впливати на її наслідки, що вигідно відрізняє його 

від більшості інших методів. 

Особливістю програмного планування є також можливість впливу на 

плановану систему. Підґрунтям виступає  не система сама по собі, її складові 

елементи та організаційна структура, що склалася, а управління елементами 

програми, програмними діями. 

Ключовим поняттям програмно-цільового планування є програма.  

Програма – це комплекс заходів щодо реалізації стратегій розвитку. У свою 

чергу, система стратегій і цілей, що досягаються за їх допомогою, не що інше, як 

план. Таким чином, підтверджується подвійність програмно-цільового 

планування, а саме об’єднання планування та фактичного впливу на економічні 

показники. 

Програма – це науково обґрунтоване уявлення про стан якого-небудь 

окремого, локального об’єкту управління через певний період часу (5, 10 або 

більше років) на підставі реалізації поставленої цілі та виконання комплексу 

заходів, злагоджених по ресурсах, термінах і виконавцях. 

Характеризуючи стан розробки та реалізації регіональних програм, 

необхідно відзначити повсякденний характер та практику їх створіння – 

розробляються програми як комплексні, охоплюючи всі сфери територіального 

господарства, так і галузеві, присвячені які-небудь одній галузі; крім того, 

зустрічаються програми, які вирішують проблеми групи галузей (наприклад, 

галузям соціальної інфраструктури), а також програми, направлені на вирішення 

проблем територіальних суб’єктів. 

Планування здійснюється з дотриманням конкретних принципів, тобто 

правил формування, обґрунтовування і організації розробки планових документів. 

Основними з них є: науковість, соціальна спрямованість, підвищення 

ефективності виробництва, пропорційність і збалансованість, пріоритетність, 

узгодження коротко-, середньо- та довгострокових цілей. 

Для програмно-цільового методу на сучасному етапі розвитку характерний 

те, що він забезпечує реалізацію одночасно двох типів інтеграції: просторової, 

коли вимагається об’єднати зусилля суб’єктів, та часової, коли вимагається 

добитися чіткої послідовності і єдності різних етапів (стадій) загального процесу 

руху до кінцевої мети, передбаченою програмою. 

Основне в програмно-цільовому підході – це органічна єдність чітко 

структурованої змістовної частини програми з формуванням і використанням 

організаційного та фінансового механізмів її реалізації, контролем за її 

реалізацією (останнє є одночасно і елементом активно функціонуючого 

зворотного зв’язку). 

Програмно-цільовий метод планування і управління передбачає певну 

документальну базу. Основним документом, що характеризує соціально-

економічні процеси в Україні з погляду планування і який визначає регулюючу 
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роль держави, є прогнози соціально-економічного розвитку на відповідні періоди. 

Їх зміст виходить за рамки чистих прогнозів, оскільки вони містять реальні 

пропозиції щодо впливу на економіку країни. Більш конкретними плановими 

документами є комплексні цільові програми. 

Програми не охоплюють всю економіку. Їх дія вузькоспеціалізована і 

розповсюджується тільки на певний час. В іншому ж діють звичайні ринкові 

методи господарювання. Додатковий ефект досягається від концентрації ресурсів 

на вузькому напрямі, а також від узгодженості проектів та взаємодії споріднених 

програм. 

Перевага програм в тому, що вони забезпечують концентрацію ресурсів на 

найперспективніших та ефективних напрямах. На самперед, якщо проект явно 

дотаційний, існує можливість в якнайменші короткі терміни розв’язати проблему, 

скажімо, соціального характеру. Програми дозволяють прискорити розвиток 

пріоритетних галузей, окремих регіонів та залучати для цього додаткові ресурси і 

інвестиції. 

 

Використання програмно-цільового методу планування 

 

Використання програмно-цільового методу планування передбачає: 

• визначення проблеми та формулювання цілей; 

• розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; 

• систематичний контроль за якістю та результатами робіт, передбачених 

програмою; 

• коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей. Застосування 

програмно-цільового підходу зумовлене багатьма факторами: наявністю 

незадоволеного попиту на продукцію (роботи, послуги); надмірними витратами 

ресурсів і, як наслідок, виникненням негативних зовнішніх ефектів (екстерналій); 

потребою в глибоких структурних перетвореннях; реакцією на політичний тиск 

або підприємницьку ініціативу і т. п. 

 

Програмно-цільовий метод планування реалізується через цільові комплексні 

програми.  

Цільова комплексна програма (ЦКП) – це документ, в якому 

відображаються ціль та комплекс виробничих, науково-дослідних, організаційно-

господарських, соціальних і інших завдань та заходів, направлених на вирішення 

найефективнішим шляхом економічних проблем, пов’язаних по ресурсах, 

виконавцях та термінах здійснення. 

 

Класифікація ЦКП 

Класифікація ЦКП здійснюється за такими основними ознаками: за рівнем, 

складом, сферою впливу та реалізації; за характером і специфікою проблем і 

цілей; за термінами виконання. 
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За рівнем, складом, сферою впливу та реалізації виділяють такі програми: 

міждержавні, державні, міжгалузеві, галузеві, міжрегіональні, регіональні, 

місцеві. 

За характером і специфікою проблем і цілей розрізняють програми: 

 соціально-економічні, спрямовані на вирішення проблем розвитку й 

удосконалення способу життя, підвищення матеріального й культурного рівня 

населення, поліпшення виробничих і соціальних умов праці та відпочинку, 

зростання масштабів та ефективності функціонування суспільного сектору і т. п. 

 виробничі, орієнтовані на збільшення виробництва певних видів 

продукції (робіт, послуг), розвиток прогресивних виробництв, підвищення 

якісних характеристик продукції, зростання ефективності використання ресурсів. 

 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ, націлені на розвиток наукових досліджень, 

вирішення проблем розробки та впровадження в практику новітньої техніки 

і технології (до цього напряму відносяться програми інформатизації). 

 екологічні, спрямовані на ресурсозбереження, здійснення 

природоохоронних і природоперетворювальних проектів. 

 інституціональні, орієнтовані на вдосконалення організації управління 

господарськими системами, трансформацію відносин власності. 

 регіональні, націлені на господарське освоєння нових районів, 

перетворення структури економіки сформованих соціально-економічних 

комплексів регіонів. 

 

За термінами виконання програми поділяють на:  

 довгострокові (розраховані на період 5-10 років);  

 середньострокові (1-5 років); 

 короткострокові (до 1 року).  

 

Ця класифікація зумовлена характером цілей, на досягнення яких спрямовано 

програму. Довгострокові програми спрямовано на досягнення стратегічних цілей. 

Як правило, досягнення стратегічної цілі – це тривалий процес, пов’язаний із 

суттєвими структурними зрушеннями в економіці, які через інерційність 

економіки не можна здійснити швидко. Середньострокові програми розв’язують 

тактичні завдання. Короткострокові програми спрямовані на вирішення поточних 

проблем (оперативних цілей). 

Програмування як спосіб вирішення економічних проблем застосовується в 

різних ланках організаційної структури економіки. Найважливіші програми, 

спрямовані на розв’язання загальнодержавних і загальносуспільних проблем, які 

формуються, виходячи з стратегічних цілей держави, здобувають статус 

національних програм. В Україні національні ЦКП розробляються і реалізуються 

згідно з Постановами Верховної Ради, Указами Президента, Розпорядженнями 

Кабінету Міністрів. 

Розробка та реалізація ЦКП потребують виконання певної сукупності робіт 

(заходів), пов’язаних з техніко-економічним обґрунтуванням, плануванням, 

виробництвом, фінансуванням і т.п. Сукупність заходів, передбачених 
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програмою, для зручності розгляду можна згрупувати у два блоки: основна 

діяльність та її забезпечення. 

До основної діяльності належать: передінвестиційні дослідження, 

планування, розробка проектно-кошторисної документації, укладання контрактів, 

капітальний ремонт, будівельно-монтажні роботи, технічне переозброєння, 

реконструкція, виробництво, надання послуг, уведення в експлуатацію об’єктів і 

т. п. 

Діяльність із забезпечення включає організаційне, правове, кадрове, 

фінансове, матеріально-технічне, маркетингове, інформаційне забезпечення. 
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ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання (далі – Методичні 

рекомендації) підготовлено з метою встановлення єдиного порядку розроблення 

місцевих програм інформатизації, моніторингу та звітності про їх виконання. 

У межах реалізації Програми в регіоні вирішуватимуться завдання переходу 

до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного 

суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення 

економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення 

умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення 

сталого інноваційного розвитку регіону в цілому. 

Завдання Програми враховують такі напрями: нормативно-правове, 

організаційне та методичне забезпечення інформатизації в області; створення та 

розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності 

місцевих органів виконавчої влади, потреб населення, підприємств, установ та 

організацій. 

Застосовуються такі терміни: 

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, 

політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 

спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян 

та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних 

систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі 

застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки; 

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що 

забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, 

розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 

розташування; 

засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, 

математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх 

окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються 

для реалізації інформаційних технологій; 

е-урядування – форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян; 

е-демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації 

залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого 

самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ; 

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям в 

електронному вигляді за допомогою ІКТ (далі – е-послуга); 
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інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних 

(автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і 

каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними 

потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що 

забезпечують їх функціонування; 

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в 

якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до 

них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість 

кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, 

особистому розвитку та підвищувати якість життя. 
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ІV. Організація впровадження інформаційних технологій в місцевих 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування та розроблення 

проекту місцевої програми інформатизації 
(для  райдержадміністрацій, міських, районних рад та  

об’єднаних територіальних громад області) 

 

1. Нормативно-правові акти, які регламентують впровадження 

інформаційних технологій. 

 

До нормативних документів, які регламентують впровадження 

інформаційних технологій відносяться Закони України, Укази Президента 

України, Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази 

Державного агентства з питань електронного урядування України, розпорядження  

голови облдержадміністрації, спільні розпорядження голови облдержадміністрації 

та голови обласної ради. 
 

2. Рекомендації щодо організації робіт з впровадження інформаційних 

технологій (ІТ). 

 

Для організації та координації робіт з впровадження ІТ необхідно 

призначити осіб, відповідальних за користування засобами інформатизації та 

за офіційне електронне листування (згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації “Про затвердження Тимчасового порядку використання 

засобів інформатизації та Тимчасового положення про електронне листування 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації” від 10.02.2003 № 40-р-03). 

Інформація про відповідальну(их) особу (осіб) (П.І.Б., посада, контактні 

телефони та електронна адреса, номер і дата розпорядчого документу про 

призначення) надається до управління інформаційних технологій та 

електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації (далі – 

Управління) у двотижневий термін з дати їх призначення. 

Управління організує навчання працівників, відповідальних за 

користування засобами інформатизації та за електронне листування. 

До обов’язків особи з питань інформаційних технологій в органах 

державної влади входять: 

 

- розроблення та супроводження місцевої програми інформатизації; 

- облік та легалізація програмного забезпечення; 

- облік та легалізація програмного забезпечення; 

- організація проведення оцінки електронної готовності громади; 

- організація роботи із захисту інформації; 

- супроводження електронного документообігу; 

- супроводження офіційних сайтів громади у доменній зоні dp.gov.ua; 

- супроводження електронного листування в доменній зоні dp.gov.ua; 
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- облік електронно-цифрового підпису; 

- взаємодія з комунальним підприємством “Головний інформаційно-

комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської 

обласної ради. 

- готує пропозиції керівництву стосовно оновлення парку технічних 

засобів інформатизації; 

- вносить пропозиції керівництву щодо змісту завдань  місцевої програми 

інформатизації та урахування в місцевій програмі соцекономрозвитку 

питань з розбудови інформаційного суспільства; 

- координує роботу з Управлінням з питань: 

розробки, затвердження та реалізації завдань місцевої програми 

інформатизації; 

навчання та підвищення кваліфікації працівників органу 

правилам користування інформаційними технологіями; 

впровадження нових інформаційних технологій; 

ведення офіційного веб-сайту органу, тощо. 

Керівництво відповідного органу створює умови для виконання 

відповідальним за користування засобами інформатизації та за електронне 

листування покладених на нього обов’язків. 

 

Керівництво може покласти відповідальність за користування засобами 

інформатизації та за електронне листування на окремий структурний підрозділ 

органу, про що інформує Управління. 
 

3. Рекомендації по формуванню місцевих програм інформатизації. 

 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

згідно з нормативними актами з питань інформатизації повинні враховувати під 

час розроблення програм економічного та соціального розвитку питання 

щодо розвитку інформаційного суспільства. 

До програми розвитку регіону можуть бути внесені наступні питання: 

продовження розвитку телекомунікаційної інфраструктури з використанням 

сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС; 

забезпечення умов віддаленого доступу населення до всіх видів відкритої 

державної інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість; 

організація надання послуг на основі міжвідомчої автоматизованої 

інформаційної взаємодії та взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування району з фізичними та юридичними особами з використанням 

мережі Інтернет; 

поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, наукових установ та громадських організацій з питань розвитку 

інформаційного суспільства; 



 

 

14 

подальше подолання інформаційної нерівності територіальних утворень 

району; 

забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів; 

забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному 

вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису 

відповідно до чинного законодавства України; 

підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, 

насамперед, шляхом впровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-

телекомунікаційних технологій. 

 Ефективним організаційним механізмом для забезпечення впровадження 

інформаційних технологій є розробка місцевої програми інформатизації, як 

складової частини обласної програми інформатизації “Електронна 

Дніпропетровщина”. 
 

4. Рекомендації щодо розроблення місцевих програм інформатизації 

 

 Для розроблення місцевих програм інформатизації рекомендується 

керуватися  Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеві 

державні адміністрації”, законами України “Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про 

державні цільові програми”, постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року №106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання 

державних цільових програм”,   наказом Міністерства економіки України від 4 

грудня 2006 року №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання” з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів від 12 

квітня 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання 

регіональної програми і проекту інформатизації” (зі змінами).  
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V. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

Місцева програма інформатизації формується строком дії на 3 роки. 

1. Наведено у вигляді схеми (стор.16) та включає наступні етапи: 

 ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське 

обговорення концепції програми; 

 схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо 

розроблення проекту програми, визначення регіонального замовника та строків 

розроблення;  

 розроблення проекту програми; 

 регіональна експертиза проекту програми; 

 затвердження програми. 

 

2. Проект програми повинен містити такі складові частини (розділи): 

 паспорт програми; 

 склад проблем та обґрунтування необхідності розв’язання їх шляхом 

розроблення і виконання програми; 

 мета програми; 

 обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем; 

 строки та етапи виконання програми; 

 результативні показники програми; 

 перелік заходів і завдань програми; 

 ресурсне забезпечення програми; 

 організація управління та контролю за ходом виконання програми; 

 очікувані кінцеві результати виконання програми. 
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

«ЕЛЕКТРОННА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА» 

Замовник, розпорядник коштів – 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ  

 

 Закон України «Про національну програму інформатизації»,  

 Постанова КМУ від 12.04.2003 № 644 «Про  затвердження Порядку 

формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації; 

 Розпорядження голови ОДА 

 Рішення обласної ради 

 

 
МІСЦЕВА ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

 
Замовник, розпорядник коштів – 

структурні підрозділи РДА, місцевих 

рад    

 Закон України «Про національну програму 

інформатизації»,  

 Постанова КМУ від 12.04.2003 № 644 «Про  затвердження 

Порядку формування та виконання регіональної програми і 

проекту інформатизації; 

 Розпорядження голови РДА, рішення постійної комісії 

ОМС 

 Рішення місцевої ради 

Погоджений проект 

МПІ виноситься на 

розгляд сесії місцевої 

ради за поданням  

голови РДА,  постійної 

комісії ОМС 

Проект МПІ на 3 роки 

розробляється  як складова 

частина РПІ, погоджується на 

дорадчому органі, колегії РДА, 

профільній постійній комісії 

ОМС та надається на 

погодження до 

облдержадміністрації 

 

СЕСІЯ МІСЦЕВОЇ  

РАДИ 

Виконавці завдань  

МПІ 

Дорадчий 

орган 

Голова  

РДА, постійна комісія 

ОМС 

Колегія РДА, 

постійна 

комісія  

ОМС 

Рішенням місцевої ради 

затверджується МПІ, 

визначаються виконавці 

МПІ, затверджується 

кошторис МПІ 
Проведення процедур 

закупівлі та укладення 

договорів на виконання 

завдань МПІ з виконавцями 

МІСЦЕВА ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (МПІ) 

 Порядок погодження  
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VІ. ЗРАЗОК СТРУКТУРИ МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

1. Загальні положення (використана нормативна база, призначення 

програми, термінологія). 

2. Стан розвитку інформатизації району, міста, ОТГ (стислий огляд 

стану та проблем розвитку інформатизації в регіоні, статистичні дані). 

3. Обгрунтування необхідності вирішення проблем програмним 

методом (головні чинники, які впливають на необхідність розробки Програми, 

висновки експертів). 

4. Головна мета, пріоритетні напрями та завдання Програми (мета, 

напрями, завдання Програми). 

5. Принципи формування та реалізації Програми (узгодженість 

регіональних пріоритетів інформатизації, координація з відомчими та 

міжгалузевими програмами, спадковість та безперервність реалізації Програми, 

створення організаційних  та фінансових основ). 

6. Організаційне забезпечення виконання Програми (наглядові ради, 

державний замовник, головний виконавець Програми, звітність). 

7. Очікувані результати від реалізації Програми (кількісні та якісні 

показники виконання програми). 

8. Визначення джерел фінансування Програми (державний, місцевий 

бюджети, інші джерела). 
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VІІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЗАХОДІВ 

у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій, які здійснюються в рамках 

місцевих програм інформатизації за рахунок місцевих бюджетів  

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

1.  Придбання автоматизованих робочих місць, друкуючого та 

периферійного обладнання, яке необхідне при використанні 

інформаційних систем та сервісів 

 

2.  Організація каналів зв’язку до мережі Інтернет (абонентська плата, 

побудова “останньої милі”) 

 

3.  Запровадження структурованої кабельної мережі (проектування (у разі 

необхідності), побудова) 

 

4.  Упровадження та розвиток АРМ ДОК ПРОФ  

 

5.  Придбання ліцензійного програмного забезпечення (операційні системи, 

офіс, антивірус тощо) 

 

6.  Упровадження та розвиток ІР-телефонії (абонентська плата, профільне 

обладнання) 

 

7.  Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi у закладах та 

установах(абонентська плата, профільне обладнання) 

 

8.  Запровадження та розвиток проектів е-урядування та е-демократії 

 

9.  Проведення навчання користувачів з питань інформаційних технологій 

та електронного урядування (атестація, формування груп за 

профільними напрямами) 

 

 


