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1. Паспорт Програми інформатизації
Куликівського району на 2015-2017 роки

1. Ініціатор розроблення Програми: Куликівська районна державна
адміністрація.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої
влади про розроблення програми: закони України «Про Національну
програму інформатизації», «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки», розпорядження в.о. голови обласної
державної адміністрації від 5 січня 2015 року № 1 «Про Програму
інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 роки».
3. Розробник Програми: загальний відділ апарату районної державної
адміністрації.
4. Учасники Програми: районна державна адміністрація, структурні
підрозділи районної державної адміністрації, районна рада, виконкоми
селищної та сільських рад.
5. Термін виконання Програми: 2015-2017 роки.
6. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні
Програми – районний бюджет.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми з районного бюджету, всього: 278,0 тис. грн,
зокрема: 2015 рік – 91,0 тис. грн,
2016 рік – 92,0 тис. грн,
2017 рік – 95,0 тис. грн.
2. Загальні положення
Програма інформатизації Куликівського району на 2015-2017 роки
(далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми
інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної
програми інформатизації», Закону України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», Указу Президента
України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання
щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку
формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 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 «Електронного уряду»
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. Інформаційнокомунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом
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розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на
політичні процеси в усьому світі.
Програма розглядається як складова частина Національної програми
інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних,
правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів,
спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб
громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою
забезпечення району необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів
життєдіяльності.
Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування району для забезпечення інформаційних
потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному
розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних
інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності підвідомчих територій.
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 і
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Згідно з чинним законодавством у Програмі 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 і
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних
технологій, які побудовані 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 – електронні 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.
3. Стан і проблеми інформатизації району
Забезпеченість комп’ютерною технікою апарату районної державної
адміністрації та виконавчого апарату районної ради, структурних підрозділів
районної державної адміністрації, виконкомів селищної та сільських рад є
недостатньою, велика кількість техніки застаріла або відсутня. Частина
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програмних продуктів, які використовуються, застарілі або не мають
необхідних ліцензій, потребують поновлення до нових версій та легалізації.
Районна державна адміністрація підключена до мережі обласної
державної адміністрації за технологією IP VPN. Сервісом цієї мережі є система
електронного документообігу, впроваджено IP телефонію.
Районна державна адміністрація та районна рада висвітлюють свою
діяльність у мережі Інтернет через офіційний веб-сайт.
4. Обґрунтування необхідності вирішення проблеми
програмним методом
Між державним, регіональним та місцевим рівнями існує певна
невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках
органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично
відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування.
Становленню районної інформаційної системи не сприяє і та обставина,
що в районній державній адміністрації та виконавчому апараті районної ради
немає структурних підрозділів, які б забезпечували впровадження сучасних
інформаційних технологій. Відсутність відділів (секторів) інформаційнокомп’ютерного забезпечення, призводить до труднощів у задоволенні потреб в
інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації у районі як через
недоліки в самій структурній будові, так і через існуючі проблеми з кількістю
та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих, на яких покладені
додаткові обов’язки щодо робочої підтримки технічного стану комплексу
програмно-технічних засобів.
Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і
юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох
державних стандартів у інформаційній сфері.
Іншим чинником, який істотно стримує розвиток регіональних
інформаційних систем, є те, що в країні, на жаль, відсутні типові технічні
рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Наслідком цього є не
тільки відставання в розвитку інформаційних систем місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, але й зайві витрати,
викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем.
Основні проблеми розвитку ІКТ в районі:
- істотний дисбаланс у розвитку ІКТ-інфраструктури і ступеня інтеграції
ІКТ у основні ділові процеси;
- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і
організацій;
- низький рівень інформаційної грамотності і готовності населення до
використання ІКТ;
- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і
низький платоспроможний попит на ІКТ;
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- мала частина економічно активного населення, що пройшло спеціальну
підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;
- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам
використання ІКТ;
- низька мотивація населення.
Одним із основних завдань Програми є підготовка комплексних рішень з
питань напрямів розвитку інформаційних технологій в районі, підвищення
ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з
упровадження інформаційних технологій.
5. Головна мета, пріоритетні напрями
інформатизації району та завдання Програми
Мета Програми: розвиток інформатизації району в інтеграційному зв’язку
з Національною програмою інформатизації України та Програмою обласної
державної адміністрації і як наслідок - ефективна взаємодія органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування з громадою району, застосування новітніх
інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, оброблення,
зберігання інформації, створення умов для побудови інформаційного
суспільства.
Інформатизація органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування району включає:
- розроблення вимог щодо типової конфігурації існуючих робочих
станцій та створення нових, забезпечення автоматизованих робочих місць
відповідними програмними засобами;
- з метою забезпечення реалізації положень Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг» впровадження системи
електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування району;
- впровадження електронного цифрового підпису в процедурах подання
звітності;
- впровадження електронного ключа як захисту персоніфікованих даних;
- з метою забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією і
її захисту з використанням криптографічних та технічних методів;
- організація доступу до глобальних інформаційних мереж органів
виконавчої влади, районної, селищної та сільських рад;
- модернізацію існуючих систем одержання та оброблення інформації
районних органів управління;
- створення та розвиток веб-сайтів районної ради та органів місцевого
самоврядування;
- інтеграцію інформаційних баз даних у межах району;
- створення єдиного поштового сервера;
- створення, наповнення та актуалізацію районних інформаційних
ресурсів.
- створення серверу для зберігання, архівування, та обробки даних;

7

- створення та інтеграція інформаційних баз даних у межах району;
- забезпечення проведення відеоконференцій між органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування;
- створення Інтернет-приймалень у органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування;
- створення сховища статистичних показників соціально-економічного
розвитку району на основі поточної та ретроспективної інформації;
- створення депозитарію архівних документів у електронній формі;
Метою інформатизації районної державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування району є:
- впровадження системи автоматизованого документообігу;
- накопичення, систематизація і каталогізація даних;
- облік та зберігання текстів власних рішень, доведення їх до підвідомчих
установ організацій та населення за допомогою телекомунікаційних засобів;
- облік та аналіз власних рішень, актів підпорядкованих ланок управління
для прийняття рішень щодо їх скасування, зупинення чи вдосконалення;
- формування програм соціально-економічного розвитку та бюджету
району, моніторингу їх виконання, моделювання процесів управління на основі
просторово визначеної картографічної інформації.
6. Принципи формування та реалізації Програми
Програма, як складова частина Національної програми інформатизації
України, спрямована на розроблення нормативно-методичних матеріалів,
створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами
функціонування органів державної влади (локальних обчислювальних мереж,
програмно-технічних комплексів, баз даних тощо), розроблення та
впровадження систем захисту інформації.
Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних
принципів і забезпечити:
- узгодженість інформатизації району з основними напрямами соціальноекономічного розвитку області і Національної програми інформатизації;
- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів
(завдань) Програми на наступні роки;
- випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання
відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних
продуктів і послуг;
- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань
інформатизації;
- постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація
ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.
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7. Організаційне забезпечення виконання Програми
Координація робіт щодо виконання завдань Програми покладається на
постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку і постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.
Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватись та
затверджуватися в установленому порядку.
8. Очікувані результати реалізації Програми
Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у
вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної
системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища,
створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів
економіки та соціальної сфери, адміністративних послуг органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, сприяння становленню
інформаційного суспільства.
Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:
- забезпечення більш ефективного функціонування місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- оптимізація інформаційних потоків та стандартів документів на
районному рівні та між районом і областю;
- оперативність та достовірність даних, необхідних для обґрунтування та
прийняття рішень;
- скорочення часу підготовки документів;
- вдосконалення звітності та документообігу;
- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі
обробки інформації.
9. Визначення джерел фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
районного, селищного та сільських бюджетів, а також інших джерел відповідно
до чинного законодавства.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

А.А. Вересоцька

