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1. Паспорт Програми інформатизації

Варвинського району на 2018 – 2020 роки
1.

Ініціатор розроблення
програми

2.

Дата, номер і назва
документа про розроблення
програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець
програми

6.

Учасники програми

Відділ організаційної, юридичної роботи,
інформаційної діяльності та консультацій з
громадськістю апарату районної державної
адміністрації
Бюджетний кодекс України, Закон України від
04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну
програму інформатизації», розпорядження
голови обласної державної адміністрації від
05.12.2017 №644 «Про Програму
інформатизації Чернігівської області на 20182020 роки», рішення одинадцятої сесії обласної
ради сьомого скликання від 07.12.2017 «Про
програму інформатизації Чернігівської області
на 2018-2020 роки», розпорядження голови
районної державної адміністрації від
16.02.2018 № 37«Про програму інформатизації
Варвинського району на 2018-2020 роки»
Відділ організаційної, юридичної роботи,
інформаційної діяльності та консультацій з
громадськістю апарату районної державної
адміністрації
Варвинська районна державна адміністрація,
Варвинська районна рада
Відділ організаційної, юридичної роботи,
інформаційної діяльності та консультацій з
громадськістю апарату районної державної
адміністрації
Районна державна адміністрація, структурні
підрозділи райдержадміністрації, відділ
організаційної, юридичної роботи,
інформаційної діяльності та консультацій з
громадськістю апарату районної державної
адміністрації, районна рада (за згодою).
2018-2020 роки

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні Районний бюджет
програми
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
533000 тис. грн.
реалізації програми, всього
у тому числі:
9.1 коштів районного бюджету
533000 тис. грн.
7.
8.

4

2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
Програма інформатизації Варвинського району на 2018 – 2020 роки
(далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної
програми інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію
Національної програми інформатизації», 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., розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 5 грудня 2017 року №644 «Про Програму інформатизації Чернігівської
області на 2018-2020 роки», рішення одинадцятої сесії обласної ради сьомого
скликання від 7 грудня 2017 року «Про Програму інформатизації
Чернігівської області на 2018-2020 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.
Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним
інструментом 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 регіону 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 районі для забезпечення
інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння
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 і
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою апарату
райдержадміністрації сягає 98% з якої 30% техніки є морально застарілою.
Всі комп’ютери підключені до локальної мережі. Це дозволяє мати доступ на
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всіх робочих місцях до мережі Internet, електронної пошти, мережевих
програмних комплексів.
На виконання Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР «Про
національну програму інформатизації», Указу Президента України від 20
жовтня 2005 року «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх
інформаційних технологій» та постанови Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2000 року № 644 «Про затвердження порядку формування та
виконання регіональної програми і проекту інформатизації» Варвинською
районною
державною
адміністрацією
розроблялися
“Програма
інформатизації Варвинського району на 2012-2014 роки” та “Програма
інформатизації Варвинського району на 2015-2017 роки.
Найбільших зрушень у сфері інформатизації району досягнуто за
період 2009-2017р. Створено локальну мережу у райдержадміністрації та
оснащено типовим програмним забезпеченням з діловодства та контролю
виконання розпорядчих документів.
Усі сільські, селищна ради району оснащені комп’ютерною технікою
(фінансування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів).
Створена та розвивається корпоративна мережа райдержадміністрації
до якої за технологією xDSL на швидкості 10 Мбіт/сек. та за технологією IP
VPN на швидкості від 4 Мбіт/сек. до 10 Мбіт/сек. підключені її структурні
підрозділи. Сервісами цієї мережі є система електронного документообігу,
впроваджено IP телефонію.
Районна державна адміністрація, її структурні підрозділи, районна рада
висвітлюють свою діяльність у мережі Інтернет через власні офіційні вебсайти. Всі ці роботи виконувалися в рамках Програми інформатизації.
3. Мета Програми
Головною метою Програми на 2018–2020 роки є розбудова
інформаційного суспільства та регіональної складової електронної
інформаційної системи «Електронний уряд», удосконалення системи
забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для
підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення
інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння
соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних
та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності
регіону.
Пріоритетними напрямами інформатизації є:
- формування та впровадження правових, організаційних, науковотехнічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов
розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;
- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури
та інформаційно-телекомунікаційних систем;
- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу,
що надаються за допомогою ІКТ;
- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного
суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та
держави в інформаційній сфері.
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4. 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 пріоритетів інформатизації з основними напрямами
соціально-економічного розвитку області і Національної програми
інформатизації;
- координацію та реалізацію регіональної, міжгалузевих, відомчих
програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;
- 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.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
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 районних інформаційних систем не сприяє і та
обставина, що в більшості місцевих органів виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування немає структурних підрозділів, які б
забезпечували впровадження сучасних інформаційних технологій.
Відсутність структурних підрозділів інформаційно-комп’ютерного
забезпечення у районній державній адміністрації, так і в органах місцевого
самоврядування, призводить до труднощів у задоволенні потреб місцевих
органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку
інформатизації у районі.
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, відсутні типові технічні рішення
стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів
місцевого самоврядування. Наслідком цього є не тільки відставання в
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розвитку інформаційних систем місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, але й зайві витрати, викликані необхідністю
індивідуальної розробки таких систем.
Основні проблеми електронного розвитку району:
- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до
комп’ютерних і телекомунікаційних засобів;
- 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;
- 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.
Результатами вимірювання «електронної готовності» територіального
угрупування є:
- композитні індекси для порівняльного аналізу готовності територій до
електронного розвитку, електронного бізнесу, електронного урядування;
- визначення стадій (рівнів) електронної готовності окремих територій
або низки територій;
- система показників, побудована за концептуальною схемою
готовності і спрямована на моніторинг процесів і чинників електронного
розвитку територій.
Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів
районного бюджету (Додаток 1).
Бюджетні
призначення
для
реалізації
заходів
Програми
передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету в межах його
фінансових можливостей та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного
кодексу України.
Програма буде виконуватись в один етап протягом 2018-2020 років.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 533000грн.
Контроль за ефективним використанням коштів здійснюється згідно з
законодавством.
6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними пріоритетними завданнями Програми в 2018–2020 роках є:
- організаційне та методичне забезпечення Програми;
- забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку
телекомунікаційного середовища району;
- розвиток районної складової електронної інформаційної системи
«Електронний уряд».
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Виходячи з головних завдань, у 2018–2020 передбачається:
- проведення щорічних робіт з оцінки електронної готовності району,
що забезпечить підвищення ефективності використання коштів місцевих
бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій, обґрунтоване
корегування завдань регіональної програми інформатизації та визначення
пріоритетів на наступні роки за визначеними індикаторами електронної
готовності територіальних утворень району;
- розроблення вимог щодо типової конфігурації робочих станцій і
програмного забезпечення з урахуванням обсягів й особливостей завдань та
робіт, які виконуються на конкретному робочому місці. Визначення вимог
ступеня захисту інформації, тривалості часу роботи обладнання «на
відмову», вимог технічної та пожежної безпеки, санітарних норм;
- розроблення регламенту організації функціонування системи
документообігу та електронного цифрового підпису в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування області;
розроблення
порядку
функціонування
інформаційнотелекомунікаційної мережі та системи інформаційно-аналітичного
забезпечення району;
- розроблення порядку інформаційної взаємодії органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування району;
- забезпечення надійного обміну конфіденційною інформацією і її
захисту з використанням криптографічних та технічних методів і засобів;
- створення комплексної системи захисту державної інформації в
регіональній корпоративній мережі органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, антивірусного захисту інформації;
- створення районної системи інформаційних ресурсів;
- розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення
доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування району;
- підвищення рівня відкритості влади та доступу до інформації про
діяльність місцевих органів влади з застосуванням сучасних інформаційних
технологій забезпечення функціонування «електронної громадської
приймальні» райдержадміністрації та райради, із застосуванням ЕЦП, а
також інших методів ідентифікації;
- реалізації положень Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» щодо забезпечення безперебійної роботи
системи електронного документообігу у органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування області;
- забезпечення роботи офіційного веб-сайту райдержадміністрації її
структурних підрозділів.
Проблема створення механізму формування та виконання програм і
проектів інформатизації органів місцевого самоврядування – це проблема
інформатизації 12 сільських,1 селищної та 1 районної рад.
Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Варвинського
району на 2018–2020 роки наведено в додатку 2.
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7. 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.
Результати практичного впровадження завдань Програми:
- подальший розвиток телекомунікаційного середовища, підключення
всіх структурних підрозділів адміністрації до сучасних каналів зв’язку;
- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських
рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації, 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». Упровадження системи
електронного документообігу й електронного цифрового підпису в усіх
структурних підрозділах райдержадміністрації.
- забезпечення ефективного впровадження в районі Закону України
«Про електронний цифровий підпис»;
- розгортання та забезпечення діяльності на території району Інтернетприймалень в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування району. Протягом трьох років буде створено електронні
приймальні у райдержадміністрації та районній раді, що дасть населенню
можливість доступу телекомунікаційними засобами до інформації та послуг
органів влади;
- упровадження новітніх інформаційних технологій з метою подолання
«електронної нерівності» між селищем та селами району;
Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати район до
загальнодержавного та світового інформаційного простору.
8. Організаційне забезпечення виконання Програми
Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації
укладаються на період бюджетного року відповідно до чинного
законодавства.
Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися
та затверджуватися в установленому порядку.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми
здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним
використанням коштів – головний розпорядник коштів.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.І. Філоненко

