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1. Концепція програми інформатизації Гадяцького району
1.1. Загальні положення
Програма інформатизації Гадяцького району на 2019 рік (далі –
Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми
інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної
програми інформатизації», Закону України «Про основні заходи розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Указу Президента
України від 20.10.2005 №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо
впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови Кабінету
Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку
формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.08.2007 № 653-р
«Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом
України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки».
Програма спрямована на впровадження елементів електронної
інформаційної системи «Електронного уряду», впровадження Полтавською
обласною державною адміністрацією системи електронного документообігу та
вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства - етапу
інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що
пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Так як
інформаційно-комунікаційні технології (далі - ІКТ) стали чи не головним
інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально
впливають на політичні процеси в усьому світі.
Програма визначає стратегію комп’ютерного телекомунікаційного та
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування для забезпечення інформаційних потреб
громадян, суспільства та держави, сприяти соціально-економічному розвитку
району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних
технологій в усі сфери життєдіяльності району.
Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних
завдань державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в
Україні та впровадження новітніх ІКТ у всі сфери суспільного життя, діяльність
органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
району.
Розробником Програми є апарат Гадяцької районної державної
адміністрації, співрозробником – виконавчий апарат Гадяцької районної ради.
1.2. Аналіз стану інформатизації району
У зв’язку із завершенням терміну виконання Програми інформатизації
Гадяцького району на 2019 рік виникла необхідність у розробленні нової
Програми.
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Планується використання широкого спектру програмного забезпечення,
програмне забезпечення для доступу до глобальних комп’ютерних мереж,
прикладне програмне забезпечення, програми для забезпечення перекладу,
перевірки правопису та словники, бухгалтерські програми , антивірусне
програмне забезпечення, архіватори тощо. Серед них є загальновідоме
програмне забезпечення іноземних виробників і створене вітчизняними
організаціями та підрозділами органів державної влади.
1.3. Наявність технічних засобів
Переважна більшість державних установ району мають не менше одного
комп’ютерного технічного програмного комплексу. Незадовільним є те, що
більшість техніки – це застарілі моделі персонально-обчислювальних машин.
Це ускладнює обмін інформацією між структурними підрозділами державних
установ через її неструктурованість та неузгодженість форматів даних.
1.4. Наявність телекомунікацій та комп’ютерних мереж
В районі є цифрові та аналогові мережі зв’язку, що базуються на
електромеханічному комутаційному обладнанні. У державних установах
здебільшого використовуються локальні комп’ютерні мережі на базі
операційних систем (надалі – ОС) Windows 98/ХР/2000/2003 Server/7,
комп’ютери працюють на базі операційних систем, від Windows 98 до Windows
ХР SP3, а також на базі інших, альтернативних ОС (Linux, тощо). Тобто навіть
у державних установах району здебільшого немає єдиного корпоративного
мережного середовища та, відповідно, налагодженого обміну даними.
Розпочався процес створення єдиної корпоративної мережі. Так,
райдержадміністрація та частина її структурних підрозділів підключені
(комутованими каналами зв’язку) до системи електронної пошти
облдержадміністрації.
Переважна частина структурних підрозділів райдержадміністрації мають
локальні обчислювальні мережі.
1.5. Забезпеченість інформаційними ресурсами
До інформаційних ресурсів району можна віднести автоматизовану
систему кадрового обліку «Кадри», що функціонує в апараті
райдержадміністрації. Тривають роботи з тестування підсистеми обміну
електронними документами автоматизованої СЕДО.
Також до інформаційних ресурсів району можна віднести офіційний вебсайт району, на якому розміщена інформація про діяльність органів виконавчої
влади району, соціально-економічне, культурне життя району тощо.
Забезпечується постійне поновлення їх змісту. З метою забезпечення
всебічного доступу населення до нормативно-правових актів на вeб-сайті
райдержадміністрації розміщені розпорядження голови районної державної
адміністрації.
1.6. Обґрунтування необхідності вирішення проблеми
Основна увага спрямовується на закупівлю комп’ютерної техніки, що
буде використовуватися для впровадження системи електронного
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документообігу, створення локальної мережі в районній державній
адміністрації, районній раді та закупівлю ліцензійного програмного
забезпечення.
Комп’ютерна техніка, що буде використовуватися в системі
документообігу повинна працювати під керуванням оперативної системи
Windows 7, мати не менше 4 Гб оперативної пам’яті, жорсткий диск на 500 Гб
або більше та мати доступ до мережі «Інтернет».
При створенні локальної комп’ютерної мережі підключатимуться до неї
всі структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого
самоврядування.
Становленню районної інформаційної системи не сприяє і та обставина,
що і у районній державній адміністрації відсутній структурний підрозділ, який
забезпечував би впровадження сучасних інформаційних технологій.
1.7. Головна мета, завдання та пріоритетні напрями Програми
Головною метою Програми є розбудова інформаційного суспільства та
районної складової електронної інформаційної системи району, удосконалення
системи забезпечення районної державної адміністрації, її структурних
підрозділів, районної ради, виконавчих комітетів сільських рад повною й
достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських
рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства, держави,
сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження
сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери
життєдіяльності району.
Пріоритетними напрямами інформатизації є:
- технічне забезпечення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування сучасною комп’ютерною технікою та програмним
забезпеченням, необхідними для виконання управлінських функцій на місцях;
- формування та впровадження правових, організаційних, економічних,
фінансових, методичних умов розвитку інформаційного суспільства району з
урахуванням світових тенденцій;
- розвиток телекомунікаційного середовища району на основі єдиної
інформаційно-телекомунікаційної мережі районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування;
- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури
інформаційно-телекомунікаційних систем;
- забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг,
зокрема, до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів;
- створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на
основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних,
культурних та інших аспектів розвитку України, зокрема району;
- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного
суспільства, забезпечення конституційних прав людини в інформаційній сфері;
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- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу,
що надаються за допомогою ІКТ.
Основними завданнями та заходами Програми є:
- технічне забезпечення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування комп’ютерною технікою;
- створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі районної
державної адміністрації та районної ради для забезпечення розвитку районних
інформаційних та інформаційно-аналітичних систем, формування системи
регіональних електронних інформаційних ресурсів;
- розвиток районної складової електронної інформаційної системи
«Електронний уряд»;
- створення інформаційних систем для районної державної адміністрації,
районної ради та якнайшвидшого включення їх до єдиного інформаційного
простору України;
- побудова сучасних каналів зв’язку з обласною державною
адміністрацією для створення єдиної телекомунікаційної мережі;
- створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж районної
державної адміністрації та районної ради;
- покращення якості надання послуг громадянам через мережу
інформаційних пристроїв вільного доступу – «інфоматів» та бездротову мережу
Wi-Fi;
- легалізація вже існуючого та закупка нового ліцензійного програмного
забезпечення.
1.8. Принципи формування і виконання Програми
Програма формується як складова частина Національної програми
інформатизації України, соціально-економічної політики розвитку району і
держави в цілому і спрямовується на досягнення раціонального використання
науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і
фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної
інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та
перспективних завдань розвитку району.
Заходи з інформатизації у 2019 році повинні забезпечити розбудову
інформаційного середовища і, як наслідок, підвищення ефективності вирішення
завдань соціально-економічного розвитку району, а в кінцевому результаті –
якості життя людей.
Особливо важливим напрямком підвищення ефективності робіт з
інформатизації є координація заходів у цій галузі. Для прискорення процесу
інформатизації району необхідна відповідна концентрація ресурсів, що
можлива за умов державного регулювання процесів інформатизації на основі
гнучкого поєднання принципів централізації і децентралізації, саморозвитку,
самофінансування та самоокупності, державної підтримки через систему пільг,
кредитів, прямого бюджетного фінансування, передбачення на інформатизацію
окремої статті в районному бюджеті.
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Бюджетні кошти повинні бути спрямовані, насамперед, на реалізацію
загально важливих проектів інформатизації:
створення корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі
органів державної влади району;
розвиток та створення районних інформаційних ресурсів;
інформатизацію стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку.
Вищі пріоритети повинні надаватися інформаційній підтримці заходів з
інформатизації сфери державного управління, стратегічних напрямів розвитку
економіки, у першу чергу, агропромислового, будівельного та дорожнього
комплексів, транспорту, зв’язку, соціальної та гуманітарної сфер.
Реалізація Програми має здійснюватись з додержанням таких основних
принципів і забезпечити:
узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямками
програм соціально-економічного розвитку району;
координацію розроблення і реалізації районних, міжгалузевих, галузевих
програм інформатизації щодо мети, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;
випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання
відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних
продуктів і послуг;
етапність;
створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань
інформатизації.
1.9. Заходи організаційного забезпечення реалізації
Програми та контролю за її виконанням
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №644
«Про порядок формування та виконання регіональної програми і проекту
інформатизації» заходи по реалізації програми по органах державної
виконавчої влади та районної ради фінансуються за рахунок загального та
спеціального фонду районного бюджету. Заходи по реалізації програми
інформатизації органів місцевого самоврядування здійснюються за рахунок
коштів сільських бюджетів.
Проект Програми після погодження з керівником Програми з питань
інформатизації затверджується на сесії районної ради та передається у
фінансове управління райдержадміністрації для включення у проект районного
бюджету відповідно до порядку формування бюджету на поточний рік.
Організація конкурсів виконавців окремих завдань програми та укладання
договорів з виконавцями полягає у підготовці комплектів тендерних документів
та проектів договорів зі сторони виконавців, які погоджуються з конкретними
замовниками.
1.10. Очікувані результати виконання Програми
та їх вплив на соціально-економічний розвиток району
Найважливішими наслідками інформатизації, що визначають успіх у
вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної
7
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системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища,
створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів
економіки та соціальної сфери, надання рівного якісного доступу до інформації,
освіти, послуг закладів охорони здоров’я, адміністративних послуг органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння становленню
інформаційного суспільства, в якому кожен громадянин міг би створювати і
накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ користуватися
і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та
підвищуючи якість життя.
Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:
подальший розвиток телекомунікаційного середовища району. У
2018
році районна державна адміністрація, районна рада та сільські ради будуть
оснащені сучасною комп’ютерною технікою, підключені швидкісними
каналами зв’язку до корпоративної мережі обласної державної адміністрації,
що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами електронної
пошти і доступом до мережі Інтернет, підключення їх до системи регіональних
інформаційних ресурсів, системи електронного документообігу;
підвищення перспективності та ефективності прийняття управлінських
рішень керівництвом районної державної адміністрації та районної ради,
забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз
даних, забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг» в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування району;
розгортання та забезпечення діяльності на території району Інтернетприймалень в органах виконавчої влади й органах місцевого самоврядування
району.
Це дасть жителям населених пунктів можливість доступу
телекомунікаційними засобами до інформації та послуг органів влади.
Упровадження єдиної корпоративної мережі та системи електронного
документообігу дозволить заощадити кошти на житлові послуги, послуги
міжміського зв’язку, прискорить прийняття управлінських рішень.
Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати район до світового
інформаційного простору, брати участь у процесах регіональної та
європейської кооперації.
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Завдання

Затвердження
програми
інформатизації
Гадяцького району на
2019 рік на сесії
районної ради
Методичне
забезпечення
нормативною базою з
питань інформатизації
структурних
підрозділів
райдержадміністрації
та органів місцевого
самоврядування
Здійснення
організаційних заходів
по створенню

2. Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації
Гадяцького району на 2019 рік
Замовник
Обсяг фінансування (тис. грн.)
Всього
в т.ч.
Районний Сільський
2019
бюджет
міський
Районний Сільський Районний Сільський Районний Сільськ
бюджети бюджет
бюджет
бюджет
міський
бюджет
ий
бюджети
бюджет
744,0
744,0
Нормативно - правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації
району
Виділення коштів з районного бюджету на 2019 рік

Впорядкування та узгодження робіт з інформатизації

З метою раціонального використання інформаційних ресурсів району та надання послуг
населенню району в інформаційній сфері
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інфраструктури
інформатизації
Технічне забезпечення
органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування.
Створення
єдиної
інформаційнотелекомунікаційної
мережі
органів
державної влади та
органів
місцевого
самоврядування
району.

Створення та розвиток інформаційної інфраструктури
82/744,0
82/744,0

Очікувані результати:
Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання та оброблення інформації; забезпечення надійного захисту електронних
документів; оновлення парку, комп’ютерної техніки (периферії, мережених засобів, сканерів, джерел безперебійного живлення, ліцензійних
операційних систем, антивірусів та інше) органів державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення доступу населення до
інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
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2.1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК
ПО УСТАНОВАХ РАЙОНУ
Назва установи

Замовник

Обсяг фінансування (тис.
Всього
Районний
бюджет

Сіль2019
ський
Районний Сільміський бюджет
ський
бюджет
бюджет
ІІ. Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою
Відділ освіти
РДА
Системний
Системний
блок
блок
2/36,0
2/36,0
Монітор
Монітор
2/6,0
2/6,0
ДБЖ
ДБЖ
2/6,0
2/6,0
БФП
БФП
1/12,0
1/12,0
Управління соціального
Системний
Системний
захисту
блок
блок
6/120,0
6/120,0
Монітор
Монітор
6/18,0
6/18,0
ДБЖ
ДБЖ
6/18,0
6/18,0
Планшетни
Планшетн
й
ий
комп’ютер
комп’ютер

рн..)
в т.ч.
Районний
бюджет
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Управління
агропромислового та
економічного розвитку

РДА

Фінансове управління

РДА

Відділ архітектури та
РДА
містобудування
Відділ – Центр надання РДА
адміністративних
послуг

Відділ культури

РДА

1/18,0
Системні
блоки
2/40,0
Монітори
2/6,0
ДБЖ
2/6,0
Системний
блок
1/20,0
Монітори
1/3,0
ДБЖ
1/3,0
ДБЖ
1/3,0
Системні
блоки
2/40,0
Монітори
2/6,0
ДБЖ
2/6,0
Системний
блок
1/18,0
Монітори
1/3,0

1/18,0
Системні
блоки
2/40,0
Монітори
2/6,0
ДБЖ
2/6,0
Системний
блок
1/20,0
Монітори
1/3,0
ДБЖ
1/3,0
ДБЖ
1/3,0
Системні
блоки
2/40,0
Монітори
2/6,0
ДБЖ
2/6,0
Системний
блок
1/18,0
Монітори
1/3,0
12
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Апарат
райдержадміністрації

Всього:

РДА

ДБЖ
1/3,0
Системні
блоки
10/200,0
Монітори
8/24,0
ДБЖ
15/45,0
БФП
4/48,0
ПК
Моноблок
2/36,0
82/744,0

ДБЖ
1/3,0
Системні
блоки
10/200,0
Монітори
8/24,0
ДБЖ
15/45,0
БФП
4/48,0
ПК
Моноблок
2/36,0
82/744,0
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3. Паспорт
програми інформатизації Гадяцького району Полтавської області
Регіон ( Автономна Республіка Крим, Полтавська область
область, мм. Київ та Севастополь)
Дата затвердження програми
Рішення сесії Гадяцької районної ради
від 22.12.2017 „Про затвердження
програми інформатизації Гадяцького
району на 2019 рік”.
Дата узгодження з Генеральним
державним замовником
Керівник програми ( посада, прізвище, Заступник
голови
ім'я та по-батькові, адреса, номер райдержадміністрації
Шаповал
телефону, факс, електронна адреса)
Олександр Іванович м. Гадяч, вул.
Л. Українки, 2, (05354) 2-06-92, факс
(05354) 2-06-92
Науковий керівник програми ( посада,
прізвище, ім'я та по- батькові, адреса,
номер телефону, факс, електронна
адреса)
Інформаційно - аналітичний центр
( повна назва, форма власності
прізвище, ім'я та по- батькові, адреса,
номер телефону, факс, електронна
адреса)
Кількість завдань у 2019 році
Вісімдесят два
Обсяги фінансування на 2019 рік, в 744,0 тис.грн.
тому числі бюджетні/ позабюджетні)
Всього:
744,0 тис.грн.

14

