
 
 
 
 
 
 

Проект 
 
 
 
 
 

Про затвердження Програми  
інформатизації «Електронна 
Миколаївщина» на 2018-2020 роки 
 

Дев’ятнадцята сесія сьомого 
скликання  

 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Миколаївської 
обласної ради, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року 
№ 1 (зі змінами та доповненнями), керуючись Законом України «Про місцеві 
державні адміністрації», розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від  24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного 
управління України», рішенням обласної ради від 15.04.2015 № 9 «Про 
затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 
року», обласна рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити Програму інформатизації «Електронна Миколаївщина 
на 2018 – 2020 роки» (додається). 

 
2. Обласній державній адміністрації під час підготовки обласного 

бюджету Миколаївської області на відповідний рік передбачити у межах 
наявного фінансового ресурсу обласного бюджету фінансування заходів, 
передбачених цією Програмою.  

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, 
планування, бюджету, фінансів та інвестицій.  
 
, 
Голова обласної ради            В.В. Москаленко  



Додаток 2 
 

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів програми інформатизації  

«Електронна Миколаївщина» на 2018 – 2020 роки 
 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Організа-
ційне та 
методичне 
забезпечення 
програми 

1.1. Проведення 
щорічного 
оцінювання 
електронної 
готовності районів 
та міст області за 
визначеними 
показниками 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою)  

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету, кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців  

Отримання оцінки 
ефективності реалізації 
завдань Програми. 
Підвищення ефективності 
використання коштів 
обласного та місцевих 
бюджетів на заходи з 
упровадження 
інформаційних технологій 

1.2. Проведення 
щорічної 
інвентаризації 
інформаційних та 
програмно-
технічних ресурсів 
усіх місцевих 
державних 
адміністрацій та їх 
структурних 
підрозділів, органів 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 

Дотримання вимог 
законодавства у сфері 
використання ліцензійного 
програмного забезпечення 
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
місцевого 
самоврядування  з 
урахуванням вимог 
нормативно-
правових актів 
стосовно 
використання 
комп’ютерних 
програм 
 

комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

підприємств та 
інших виконавців 

1.3. Розробка 
нормативно-
правових та 
технічних 
документів, 
методичних 
рекомендацій  щодо: 
організації 
виконання завдань 
Програми;  
створення, 
упровадження та 
адміністрування 
інформаційних 
систем та 
програмно-
технічних 
комплексів, засобів 
інформатизації, 
механізмів інтеграції 
систем; організації  
захисту інформації в 
регіональних 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Удосконалення нормативно-
правової бази 
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
телекомунікаційних 
системах   
 
1.4. Організація 
навчання фахівців 
органів виконавчої 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування, у 
тому числі на базі 
спеціалізованих 
установ та 
підприємств, з 
питань електронного 
урядування та  
інформаційних 
технологій. Постійне 
підвищення  
кваліфікації фахівців 
органів влади 
(адміністраторів 
мереж та баз даних, 
захисту інформації 
тощо). 
Сприяння навчанню 
мешканців області 
навичкам ІТ-
технологій спільно з 
громадськими 
організаціями 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення дотримання 
вимог посадових інструкцій 
державних  
службовців щодо 
обов’язкового володіння 
інформаційно-
комп’ютерними 
технологіями, підвищення 
інформаційної  грамотності 
та культури користувачів,  їх 
кваліфікації   
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
1.5. Проведення  
всеукраїнських 
науково-практичних 
конференцій,  
регіональних 
семінарів, круглих 
столів, 
відеоконференцій за 
участю керівників 
органів влади, 
науковців, 
представників 
громадських 
організацій та бізнес-
структур щодо 
впровадження 
новітніх  
інформаційних 
технологій, 
електронного 
урядування тощо 
 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Залучення до формування 
регіональної політики та 
розв’язання проблем 
розвитку інформаційного 
суспільства широкого кола 
фахівців із відповідних сфер 
(науковців, керівників, 
виробників, економістів, 
маркетологів, соціологів, 
викладачів тощо) і 
громадськості. Вивчення 
кращого досвіду, створення 
умов для міжрегіонального 
обміну досвідом та 
організаційно-технічної бази 
для вирішення спільних 
проблем 

2.Упровадженн
я технологій  
е-урядування  
в органах 
виконавчої 
влади та 
місцевого 
самоврядування 
області; 
формування  
системи 

2.1. Впровадження 
та розвиток системи 
електронного 
документообігу 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 

Забезпечення ефективного 
впровадження Закону 
України «Про електронні 
документи та електронний 
документообіг»  у місцевих 
органах виконавчої влади та 
органах місцевого 
самоврядування області. 
Поширення системи на 
територіальні громади, 
сільські, селищні ради та інші 
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
регіональних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів 

комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 
 

обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

підприємств та 
інших виконавців 

органи влади регіону й 
місцевого самоврядування 

2.2. Упровадження 
пілотних проектів із 
надання публічних 
послуг у місцевих 
органах виконавчої 
влади,  органах 
місцевого 
самоврядування, 
територіальних 
громадах. 
Розвиток центрів 
надання 
адміністративних 
послуг області з 
використанням 
системи «Єдиний 
регіональний WEB-
портал 
адміністративних 
послуг 
Миколаївської 
області». Інтеграція 
Єдиного 
регіонального 
WEB-порталу  
адміністративних 
послуг 
Миколаївської 

Відділ з питань 
організації надання 
адміністративних 
послуг 
облдержадміністрації, 
обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні підрозділи, 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні громади 
(за згодою) 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення технічного 
супроводу системи «Єдиний 
регіональний WEB-портал 
адміністративних послуг 
Миколаївської області». 
Створення дистанційних 
точок доступу до єдиного 
регіонального WEB-порталу  
адміністративних послуг 
Миколаївської області на базі 
бібліотек. 
Впровадження мобільного 
додатку «Єдиний 
регіональний WEB-портал 
адміністративних послуг 
Миколаївської області для 
смартфонів»  
Впровадження на базі 
єдиного регіонального WEB-
порталу  адміністративних 
послуг Миколаївської області 
проекту «Адміністративні 
послуги: спрощений доступ 
через пошту» 

  



  
 

6 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
області з державним 
порталом 
адміністративних 
послуг та іншими 
інформаційними 
системами  
 

 2.3. Розробка та 
забезпечення 
функціонування 
інтернет-порталів 
(веб-сервісів, веб-
порталів, 
інформаційно-
аналітичних та 
аналітично-
комунікаційних 
систем, тощо) 
місцевих органів 
виконавчої влади та  
органів місцевого 
самоврядування, 
закладів соціально-
культурної сфери, 
комунальних 
підприємств тощо 
 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення доступу до 
інформаційних ресурсів, у 
тому числі до інформаційної 
мережі місцевих органів 
влади 

 2.4. Створення та 
облаштування 
приміщень 
(меблями, технікою, 
зв’язком, тощо) для 
проведення онлайн 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 

Пришвидшення рівня 
прийняття  управлінських 
рішень, зменшення витрат на 
відрядження працівників та 
інших супутніх витрат    
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
заходів (селекторів, 
нарад, семінарів, 
тренінгів, вебінарів, 
відео-конференцій 
тощо) 

місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 
 

заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

3. Розвиток 
телекомуніка-
ційного 
середовища 
регіону та  
організація 
захисту 
інформації 
 

3.1. Розвиток та 
поширення 
широкосмугової 
мультисервісної 
(мережі) 
інфраструктури, у 
тому числі із 
застосуванням 
механізмів 
державно-
приватного 
партнерства  на всій 
території області.  
Поширення 
технології  
бездротової мережі 
у роботі місцевих 
органів виконавчої 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування, 
закладів соціально-
культурної сфери, 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення можливості 
отримання населенням 
сучасних електронних 
сервісів та послуг по всій 
території. Упровадження 
бездротової мережі Wi-Fi, 
WiMax. Створення умов для 
вільного доступу до мережі 
Інтернет населення області.  
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
комунальних 
підприємств, тощо    
 
3.2. Нарощування  
робочих 
потужностей  
центру обробки та 
збереження 
інформації (ОДЦ) 
Миколаївської 
області 

Обласна державна 
адміністрація, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в 
тому числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів 
Програми у 
вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших 
виконавців 
 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення необхідного 
рівня надійності 
функціонування та 
резервування обладнання 
ОДЦ, нарощування 
потужності серверів ОДЦ, 
мережевого обладнання  з 
урахуванням подальшого 
розширення (масштабування)  
ІТ-обладнання 

3.3. Впровадження 
технологій 
швидкісної передачі 
даних з 
використанням 
регіональної мережі  
ІР-телефонії по всій 
території області 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 

Впровадження технологій 
швидкісної передачі даних до 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування, закладів 
соціально-культурної сфери, 
комунальних підприємств 
тощо  
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 
 

інших виконавців 

 3.4. Запровадження 
структурованої 
кабельної мережі 
(інформаційної, 
електроживлення та 
заземлення, 
резервний фідер, 
автономне  
електроживлення, 
тощо) 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 
 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Створення структурованої 
кабельної мережі 
(інформаційної, 
електроживлення та 
заземлення, резервний 
фідер, автономне 
електроживлення, тощо)  
відповідно до стандартів у 
сфері інформаційних 
технологій  

3.5. Створення 
комплексних систем 
захисту інформації 
на регіональні  
програмно-технічні 
комплекси, 
інформаційні 
системи тощо 
 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в 
тому числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів 
Програми у 
вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення захисту 
інформації в службах 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів 
місцевих органах виконавчої 
влади  відповідно до вимог 
чинного законодавства 
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 

бюджету), кошти 
підприємств та 
інших 
виконавців 
 

4. Підтримка 
працездатності 
та забезпечення 
функціонування  
існуючих 
систем 

4.1. Підтримка 
безперебійного 
функціонування 
обласного центру 
обробки та 
збереження 
інформації (ОДЦ) 
Миколаївської 
області та існуючих 
інформаційних 
систем області. 
Забезпечення 
пожежної безпеки 
на цих об’єктах  

Обласна державна 
адміністрація, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в 
тому числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів 
Програми у 
вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших 
виконавців 
 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення 
функціонування 
регіональних 
інформаційних систем. Про-
ведення на  об’єктах 
розміщення інформаційних 
систем організаційних, 
технічних та інших заходів, 
спрямованих на запобігання 
пожежам, забезпечення 
безпеки людей, зниження 
можливих майнових втрат 

4.2. Підтримка 
існуючих 
телекомунікаційних 
сервісів та 
забезпечення 
функціонування 
захищених каналів 
зв’язку 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  

Забезпечення 
функціонування 
регіональних інформаційних 
систем 
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою),  
оператори та 
провайдери 
телекомунікацій,  що 
діють на території 
області (за згодою) 
 

бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

4.3. Придбання 
засобів 
інформатизації для 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування, 
закладів соціально-
культурної сфери, 
комунальних 
підприємств тощо 
 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 
 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Оснащення сучасною 
комп’ютерною технікою 
місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування, закладів 
соціально-культурної сфери, 
комунальних підприємств 
тощо    
 

4.4. Придбання 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення та 
легалізація 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 

Дотримання вимог чинного 
законодавства при 
користуванні програмним 
забезпеченням 
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Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконання 

 
Джерела 

фінансування 
Обсяги 

фінансування  
Очікуваний результат 

виконання заходу 

1 2 3 4 5 6 7 
існуючого 
 

місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 
 

заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

4.5. Забезпечення 
безперебійного 
функціонування 
Єдиного державного 
реєстру громадян, 
які потребують 
поліпшення 
житлових умов 

Обласна рада (за 
згодою), місцеві 
державні 
адміністрації та їх 
структурні 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування (за 
згодою), об’єднані 
територіальні 
громади (за згодою), 
комунальні 
підприємства (за 
згодою), інші 
виконавці (за згодою) 
 

2018 – 2020 
роки 

Кошти обласного 
та місцевих 
бюджетів (в тому 
числі як 
співфінансу-
вання виконання 
заходів Програми 
у вигляді коштів 
субвенцій із 
місцевих 
бюджетів 
обласному 
бюджету), кошти 
підприємств та 
інших виконавців 

Обсяги 
фінансування 
заходів Програми 
визначаються 
відповідними 
радами, виходячи 
із  наявного 
фінансового 
ресурсу місцевих 
бюджетів.  
Власні ресурси 
підприємств та 
інших виконавців 

Забезпечення виконання 
вимог чинного законодавства 
щодо ведення в 
установленому порядку 
Єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов 
місцевими державними 
адміністраціями.  

 
 
 
Начальник відділу з питань організації надання  
адміністративних послуг облдержадміністрації            Л.П. Мураховська  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Програма інформатизації «Електронна Миколаївщина» на 2018 - 2020 

роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

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», розпорядження Кабінету Міністрів України від  24 червня 2016 року 
№ 474-р «Деякі питання реформування державного управління України», 
рішення обласної ради від 15.04.2015 № 9 «Про затвердження Стратегії 
розвитку Миколаївської області на період до 2020 року». 

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. 

 
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 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; 
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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); 

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. 

 
Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та 

заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 
Миколаївської області. 

 
 

ІІ. Стан інфраструктури інформатизації та пріоритетні напрями 
соціально-економічного розвитку регіону 

 
Миколаївська область розташована на півдні України, у басейні нижньої 

течії Південного Бугу, і займає площу понад 24,6 тис. км (4,1% території 
України). На заході, півночі й сході область межує із трьома іншими областями 
України: Одеською, Кіровоградською й Херсонською, відповідно.  

В адміністративному відношенні область розділена на 19 районів, 5 міст 
обласного підпорядкування (Южноукраїнськ, Первомайськ, Вознесенськ, 
Очаків й обласний центр Миколаїв), 4 внутрішні міських райони м. Миколаєва, 
287  сільських рад. 

Миколаївська область - один з високорозвинених індустріальних 
регіонів України. 

Для промислового комплексу області характерна висока концентрація 
підприємств в південному (суднобудування, машинобудування, кольорова 
промисловість) та північному регіонах (електроенергетика, машинобудування). 
В загальнодержавному поділі на частку промислового комплексу області 
припадає 2,5% реалізованої промислової продукції. В обсязі галузей 
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виробництва України питома вага виробництва електроенергії області 
відповідно займає 3,1%, металургійного виробництва та виробництво 
металевих виробів – 2,3%, машинобудування – 5,1%, легкої промисловості – 
7,1%, харчової промисловості – 3,5 %. 

 
Таблиця 1 

Адміністративно - територіальний устрій Миколаївської області. 
Адміністративно – 

територіальні одиниці Кількість, одиниць 
  

Всього населених пунктів 911 
у тому числі:  

районів 19 
міст обласного значення 5 
міст районного значення 4 

селищ міського типу 17 
селищ 71 

сіл 814 
 
В 9 містах, 17 селищах міського типу, 71 селищі та 818 селах мешкало 

за станом на 1 січня 2015 року 1164,9 тис. осіб, з яких 67% відсотків - в містах і 
селищах міського типу. 

Населення міст обласного підпорядкування: 
Миколаїв - 491,5 тис. осіб 
Первомайськ - 67,3 тис. осіб 
Вознесенськ - 36,3 тис. осіб 
Южноукраїнськ - 41,8 тис. осіб 
Очаків - 14,8 тис. осіб. 

Щільність населення області одна з найнижчих в Україні - 48 осіб на кв. 
кілометр. Займаючи понад 4,1% території держави (15 місце серед 
адміністративно-територіальних формувань України), за кількістю населення 
область займає 18 місце (2,6% населення України). 

Економічно активне населення складає 552 тисячі осіб. 
 
Аналіз стану інформатизації Миколаївської  області здійснювався на 

основі вивчення статистичних показників у цій галузі, результатів реалізації 
відповідних проектів і програм як у області в цілому, так і в розрізі окремих 
адміністративно-територіальних одиниць. 

За даними дослідження, проведеного на замовлення Інтернет- асоціації 
України компанією Factum Group Ukraine, на всій території України (без 
урахування АР Крим) – 62% українців у віці понад 15 років користуються 
Інтернетом. Більше третини користувачів є українці у віці до 29 років. 

За даними Держстату України, у Миколаївській області нараховувалося 
506,7 тис. абонентів мережі Інтернет, що у 4,6 раза більше ніж у минулому році 
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(110,0 тис. абонентів), з них 438,2 тис. абонентів з наданням широкосмугового 
доступу до мережі Інтернет.  

Мобільні телефони отримують все більшу частку ринку доступу до 
Інтернету. За даними Держстату України, у Миколаївській області 
нараховувалося 1635,6 тис. абонентів мобільного зв’язку, що на 27% 
перевищує загальну чисельність населення області. За видами підключення до 
мережі Інтернет мобільний засіб перевищує фіксований майже вдвічі та 
нараховував 283,8 тис. абонентів. Значне зростання показника числа абонентів  

Проведений аналіз розвитку інформаційної сфери та процесів її 
розвитку в органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
показав, що на сьогодні на території Миколаївської області у всіх виконавчих 
органах місцевого самоврядування міст спостерігається низький рівень 
організаційного забезпечення впровадження ІКТ. Так, у більшості виконавчих 
органів відсутні структурні підрозділи з питань упровадження ІКТ, не 
затверджені міські програми інформатизації тощо. 

Найвищий рівень показників упровадження ІКТ спостерігається в 
медичній та освітній галузях. Для розвитку елементів е-демократії та е-
урядування в містах достатньо ресурсів, є значна кількість провайдерів 
Інтернет, широкосмуговий доступ та велика кількість абонентів Інтернет. 

Завдяки активному впровадженню мобільними операторами стандарту 
3G найближчим часом актуальним є впровадження мобільних форм е-
демократії та е-урядування. 

Щодо рівня електронної готовності районів, на відміну від міст, у 
районах слабо розвинута інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура. 
Виконавчі органи в більшості з них не мають широкосмугового доступу до 
Інтернет, хоча можливості в районах є та й кількість абонентів з 
широкосмуговим доступом у деяких районах на високому рівні. Готовність 
районних органів влади до впровадження сервісів е-урядування та                           
е-демократії на недостатньо високому рівні – відсутня необхідна матеріально-
технічна база. 

Готовність об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) до 
впровадження елементів е-урядування та е-демократії подібна до ситуації в 
районах області: слабка організаційна підтримка, недостатня матеріальна база, 
задовільний стан на сучасному етапі в галузях медицини та освіти. Зокрема, 
саме через організаційні проблеми (у багатьох ОТГ апарат управління 
перебуває у стадії формування) досліджено стан інформатизації лише у 50% 
новоутворених ОТГ області. 

Актуальним як для районних, так і міських органів влади залишається 
питання підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань упровадження та ефективного 
застосування ІКТ у діяльності органів публічного управління. 

Зазначене свідчить про необхідність диференційованого підходу до 
планування та реалізації заходів Програми з метою подолання проблем 
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цифрової нерівності в окремих містах і районах області та надання рівних умов 
населенню щодо доступу до сервісів е-урядування та е-демократії. 

 
Аналіз сучасного стану інформатизації області дозволяє визначити такі 

основні проблеми, що потребують вирішення: 
недостатній рівень стандартизації діяльності, пов’язаної з використанням 

ІКТ, автоматизованих інформаційних систем, соціальних мереж у публічному 
управлінні; 

недостатньо розвинута інфраструктура інформатизації окремих 
територій області, відсутність мотивації ІТ-бізнесу для створення зазначеної 
інфраструктури в сільській місцевості; 

залишається нереалізованою повноцінна міжвідомча електронна 
взаємодія органів влади різних рівнів та галузей, що є ключовим фактором 
електронного урядування; 

недосконала система захисту персональних даних у документах, які 
супроводжують процедури надання послуг у електронному вигляді; 

недостатній рівень гарантування інформаційної безпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем, що використовуються органами публічного 
управління області; 

низький рівень забезпеченості державних службовців сучасними 
засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням; 

відсутність структурованих кабельних систем в районних державних 
адміністраціях; 

високий рівень використання державними службовцями неліцензійних 
примірників комп’ютерних програм; 

недостатній рівень якості та доступності публічних, в тому числі 
адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання; 

велика кількість морально та фізично застарілої комп’ютерної техніки в 
облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, 
районних радах; 

низький рівень використання відкритого програмного забезпечення;  
недостатня компетентність державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань, а також 
громадян щодо використання технологій е-урядування та е-демократії; 

повільні темпи розробки та впровадження новітніх 
конкурентоспроможних ІКТ у всі сфери, у тому числі в діяльність органів 
влади області, зокрема з використанням відкритого коду;  

помітна «цифрова нерівність» у використанні ІКТ між сільськими та 
міськими територіями; 

низький рівень залучення ОТГ області до участі у процесах формування 
інформаційного суспільства, упровадження технологій е-демократії, у тому 
числі із залученням ресурсів міжнародних організацій; 

низький рівень залучення міжнародних інвестицій у сферу ІКТ; 
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необізнаність мешканців та суб’єктів господарювання області щодо 
послуг, які надаються за допомогою ІКТ; 

низькі показники якості доступу до мережі Інтернет у розрізі окремих 
міст і районів області; 

недостатня кількість мобільних програмних сервісів е-урядування та                 
е-демократії у зв’язку зі стрімким зростанням чисельності користувачів 3G; 

низький рівень інтеграції між собою електронних інформаційних 
ресурсів. 

 
Разом з тим необхідно зазначити, що для забезпечення діяльності органів 

місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створено 
основу потужної інформаційної та технологічної інфраструктури:  

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 
№ 439-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і  проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку» реалізується проект 
«Електронна Миколаївщина - впровадження на території Миколаївської 
області системи електронного урядування та електронної демократії», а саме 
створено обласний центр обробки та збереження інформації (ОДЦ); 

сформовано єдиний інформаційний веб-простір місцевих органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування «Смарт-портал», що 
об’єднує 60 веб-сайтів. 

З метою розвитку сучасних форм взаємодії органів публічного 
управління області з громадянами впроваджено: 

єдиний регіональний WEB-портал адміністративних послуг 
Миколаївської області (http://e-admin.mk.gov.ua), що є програмно-апаратним 
комплексом електронної інформаційної взаємодії центрів надання 
адміністративних послуг, суб’єктів надання адміністративних послуг та 
заявників. Його реалізовано як систему веб-порталів: внутрішнього – для 
працівників органів влади та зовнішнього –  для заявників; на цей час у системі 
працюють: 24 ЦНАП, 86 адміністраторів, 424 суб’єкти надання 
адміністративних послуг та їх представники; 

єдину систему електронних звернень громадян через веб-сайт контакт-
центру «гарячої лінії» голови Миколаївської облдержадміністрації 
(http://hotline.mk.gov.ua). 

Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, 
затвердженою рішенням обласної ради від 15 квітня 2015 року № 9, визначено 
відповідні стратегічні цілі. Завдання та заходи Стратегії спрямовані на 
досягнення визначених цілей у частині розвитку ІКТ, а саме: 

розроблення єдиного інформаційного простору для стимулювання 
розвитку бізнесу в регіоні, створення центрів надання адміністративних 
послуг, сприяння реалізації на всій території області проекту електронних 
послуг для спрощення дозвільних процедур; 

http://e-admin.mk.gov.ua/
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розвиток технологічної інфраструктури мережі Інтернет, систем он-лайн-
навчання для мешканців, забезпечення інформаційної підтримки 
управлінських процесів, що дозволить створити умови для самозайнятості 
населення периферійних районів у сфері інформатизації та зменшити рівень 
регіональної цифрової нерівності;  

розширення можливостей навчальних закладів у сфері підготовки й 
підвищення кваліфікації ІТ-спеціалістів та запровадження нових освітніх 
програм та авторських курсів у ІТ-галузі відповідно до вимог часу; 

забезпечення рівного доступу до публічної інформації в усіх населених 
пунктах області, створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до 
соціально значущої інформації, у тому числі на базі бібліотек; 

підтримка доступу до Wi-Fi у громадських місцях тощо. 
Закладені основи потужної інформаційної та технологічної 

інфраструктури області дозволять значно підвищити рівень досягнення 
стратегічних та операційних цілей, визначених зазначеною Стратегією та 
регіональною програмою інформатизації. 

 
ІІІ. Мета і основні  завдання Програми  

 
Метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів 

формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних 
підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної 
демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом 
модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком 
регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного 
середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх 
проживання в дотриманні їх конституційних прав. 

 
Положення Програми мають передбачати:  
урахування основних напрямів соціально-економічного розвитку області, 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2020», Стратегії розвитку Миколаївської області на період 
до 2020 року та погодження з ними регіональних пріоритетів; 

реалізацію завдань Програми на 2018 – 2020 роки за принципами 
спадковості, поступовості та безперервності;  

сприяння розвитку нормативно-правової бази у сфері створення, 
розповсюдження й використання інформаційних ресурсів, а також надання 
електронних послуг;  

забезпечення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань та 
заходів Програми;  

здійснення перерозподілу та концентрації ресурсів на користь найбільш 
актуальних і результативних напрямів інформатизації за результатами 
моніторингу виконання завдань;  
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надання пріоритету завданням інформатизації, що передбачають 
використання відкритого коду (вільне програмне забезпечення).  

Цілями  Програми є:  
прискорення процесу розробки та впровадження сучасних ІКТ у сферах: 

публічного управління, освіти, науки, охорони здоров’я, культури тощо;  
підвищення якості адміністративних послуг (зокрема за критеріями  

доступності та зручності) через спрощення процедур їх надання на основі 
підходу «комплексна послуга за життєвими та бізнес-ситуаціями»;  

розширення доступу до інформації про діяльність місцевих органів 
виконавчої влади й органів місцевого самоврядування області та надання 
можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, 
так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень;  

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності публічних 
службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, 
орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій, та безперервності навчання;  

сприяння міжнародній співпраці в галузі інформатизації, е-урядування та 
е-демократії;  

поліпшення організаційної спроможності районних державних 
адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад щодо використання ІКТ у їх 
діяльності, впровадження й застосування технологій е-урядування та е-
демократії; 

підтримка розвитку спроможності об’єднаних територіальних громад 
через використання сучасних ІКТ та впровадження типових рішень;  

удосконалення стану інформаційної безпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем органів публічного управління області;  

сприяння в організації широкосмугового доступу для користувачів і 
підвищення показників якості доступу до мережі Інтернет; 

технічна підтримка та модернізація існуючих автоматизованих 
інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються органами 
публічного управління області. 

 
Пріоритетними напрямами Програми є: 
1. Організаційне та методичне забезпечення Програми. 
2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади і 

місцевого самоврядування області та формування системи регіональних 
електронних інформаційних ресурсів. 

3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація 
захисту інформації. 

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих 
систем. 

Ураховуючи зазначені пріоритетні напрями, у 2018 – 2020 роках 
Програмою передбачено виконання таких заходів:  

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми: 
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проведення щорічного оцінювання електронної готовності районів та 
міст області за визначеними показниками; 

щорічна інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів 
усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 
органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових 
актів стосовно використання комп’ютерних  програм; 

розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних 
рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми, упровадження, 
адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, 
засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту 
інформації в регіональних телекомунікаційних системах;   

організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з питань електронного урядування та  
інформаційних технологій, у тому числі на базі спеціалізованих установ та 
підприємств, підвищення кваліфікації фахівців органів влади (адміністраторів 
мереж та баз даних, захисту інформації тощо); 

сприяння навчанню мешканців області навичкам ІТ-технологій спільно з 
громадськими організаціями;  

проведення: всеукраїнських науково-практичних конференцій, 
регіональних семінарів, круглих столів, відеоконференцій за участю керівників 
органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-
структур щодо впровадження новітніх  інформаційних технологій, 
електронного урядування тощо;  щорічних конкурсів з підтримки проектів у 
сфері інформатизації та  електронного урядування. 

2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та 
місцевого самоврядування області та формування системи регіональних 
електронних інформаційних ресурсів: 

розвиток системи електронного документообігу; 
упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у місцевих 

органах виконавчої влади,  органах місцевого самоврядування об’єднаннях 
територіальних громад; 

розвиток центрів адміністративних послуг області з використанням 
системи «Єдиний регіональний WEB-портал адміністративних послуг 
Миколаївської області». Інтеграція Єдиного регіонального WEB-порталу  
адміністративних послуг Миколаївської області з державним порталом 
адміністративних послуг та іншими інформаційними системами; 

розробка та забезпечення функціонування інтернет-порталів (веб-
сервісів, веб-порталів, інформаційно-аналітичних та аналітично-
комунікаційних систем, тощо) органів виконавчої влади та  місцевого 
самоврядування, закладів соціально-культурної сфери, комунальних 
підприємств, тощо;  

створення та облаштування приміщень для проведення онлайн заходів 
(селекторів, нарад, семінарів, тренінгів, вебінарів, відео-конференцій, тощо). 
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3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація 
захисту інформації: 

розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної 
інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно-
приватного партнерства на всій території області;  

поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  

нарощування  робочих потужностей  центру обробки та збереження 
інформації (ОДЦ) Миколаївської області; 

упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням 
регіональної мережі ІР-телефонії по всій території області; 

впровадження структурованої кабельної мережі (інформаційної, 
електроживлення та заземлення, резервний фідер, автономне 
електроживлення) адміністративних будівель;   

створення комплексної системи захисту інформації на регіональні  
програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо. 

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих 
систем: 

підтримка безперебійного функціонування обласного центру обробки та 
збереження інформації (ОДЦ) Миколаївської області та існуючих 
інформаційних систем області; 

підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення 
функціонування широкосмугових захищених каналів зв’язку;  

Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, закладів соціально-культурної сфери, 
комунальних підприємств, тощо. 

Придбання ліцензійного програмного забезпечення та легалізація 
існуючого 

Забезпечення безперебійного функціонування Єдиного державного 
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

 
IV. Принципи формування та виконання Програми 

 
Програма як складова частина Національної програми інформатизації 

України спрямована на розробку нормативно-методичних матеріалів, 
створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами 
функціонування місцевих органів державної виконавчої 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:   

спадковість, поступовість і безперервність при реалізації завдань 
Програми на наступні роки; 
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випереджаючий розвиток нормативно-правової бази з урегулювання 
відносин учасників створення, розповсюдження й використання 
інформаційних продуктів і послуг; 

моніторинг та оцінювання виконання завдань. 
Успішність реалізації Програми забезпечується:  
належним ступенем координації, розробки та реалізації регіональної, 

міжгалузевих, відомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та 
об’єктів робіт; 

належним рівнем організаційного і фінансового забезпечення реалізації 
завдань інформатизації; 

ефективним управлінням ресурсами (їх перерозподілом та 
концентрацією на користь найбільш результативних напрямів інформатизації) 
на основі постійного моніторингу виконання завдань. 

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Програма 
реалізується в один етап.  

Завданнями Програми передбачено продовження напрямів розвитку 
інформатизації регіону, започаткованих у програмах інформатизації за 
попередні роки.  

Передбачаються такі джерела фінансування Програми: 
кошти обласного та місцевих бюджетів (в тому числі як 

співфінансування виконання заходів Програми у вигляді коштів субвенцій із 
місцевих бюджетів обласному бюджету), кошти виконавців; 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.  
 

V. Очікувані результати виконання Програми  
 

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями розвитку  
інформатизації, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально-
економічного розвитку Миколаївської  області, стануть: 

отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; 

створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних 
адміністративних послуг; 

підвищення ступеня інтегрованості області у світовий інформаційний 
простір; 

побудова сучасної регіональної системи публічного управління з питань 
розвитку області.  

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується: 
залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських 

рішень області шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій; 

забезпечення доступу для громадян та бізнес-структур на всій території 
області до систем надання публічних, зокрема адміністративних, послуг у 
електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища та 
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впровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я та 
житлово-комунального господарства;  

охоплення системами безпаперового документообігу всіх органів 
місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
використанням електронного цифрового підпису та інших систем 
ідентифікації;  

запровадження комплексної системи освіти у сфері використання 
комп’ютерних технологій для  мешканців області, службових та посадових 
осіб місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

забезпечення безперебійної роботи регіональних інформаційних систем 
та ресурсів;  

упровадження типових рішень для міст, районів та ОТГ області у сфері 
розвитку е-урядування та е-демократії, у тому числі із залученням 
міжнародних проектів; 

забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права 
та захисту інформації.  

За попередніми оцінками тільки за рахунок оптимізації управлінських 
процесів та ефективного функціонування органів влади з використанням 
сучасних інформаційних технологій та сервісів е-урядування можна  
забезпечити збільшення показників соціально-економічного розвитку області 
на 3 – 5 відсотків. 

Застосування передових інноваційних технологій у рамках виконання 
заходів Програми дозволить забезпечити подальший розвиток інформаційного 
суспільства у Миколаївській області, інтегрувати область до світового 
простору та прискорити сталий економічний розвиток. 
 

VІ. Фінансування заходів програми   
 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного та місцевих бюджетів (в тому числі як співфінансування виконання 
заходів Програми у вигляді коштів субвенцій із місцевих бюджетів обласному 
бюджету, кошти підприємств та інших виконавців. 

Обсяги фінансування заходів Програми визначаються відповідними 
радами, виходячи із  наявного фінансового ресурсу місцевих бюджетів.  
 
 

VІІ. Організація і контроль за виконанням Програми  
 

Відповідальний виконавець Програми щороку до 30 січня, що настає за 
звітним,  готує і подає постійній комісії Миколаївської обласної ради з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій 
узагальнену інформацію про стан її виконання, Департаменту фінансів 
облдержадміністрації - інформацію про використання коштів. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше 
ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми складає 
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підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд 
обласної ради разом із пояснювальною запискою. 
 
 
 
 
Начальник відділу з питань організації  
надання адміністративних послуг  
облдержадміністрації        Л.П.  Мураховська  
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Додаток 1 
До Програми  

 
ПАСПОРТ 

Регіональної програми інформатизації «Електронна Миколаївщина» 
на 2018-2020 роки 

 
 
1. Ініціатор розроблення Програми:  
Миколаївська обласна державна адміністрація  
 
2. Розробник Програми  
Миколаївська обласна державна адміністрація  
 
 
3. Програму затверджено рішенням обласної ради від  
 
 
4. Відповідальні виконавці Програми:  

 
Обласна державна адміністрація, обласна рада (за згодою), структурні 

підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), 
комунальні підприємства (за згодою), інші виконавці (за згодою) 
 
 
5. Строк виконання Програми:  2018 – 2020 роки. 
 
 
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми:  
 
фінансування заходів з реалізації Програми здійснюватиметься із дотриманням 
чинного законодавства за рахунок коштів обласного бюджету(в тому числі як 
співфінансування виконання заходів Програми у вигляді коштів субвенцій із 
місцевих бюджетів обласному бюджету), місцевих бюджетів, інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством.  
 
 
 
Начальник відділу з питань організації  
надання адміністративних послуг  
облдержадміністрації        Л.П.  Мураховська  
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