
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 20-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 
 

Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки (далі - Програма), затверджена рішенням двадцять дев’ятої 

позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                              

06 листопада 2019 року № 12-29/VII «Про затвердження Програми 

інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 

роки». 

Програма розроблена з метою розбудови інформаційного суспільства та 

регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд», 

удосконалення системи забезпечення органів місцевого самоврядування 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 громади, створення необхiдних умов для задоволення 

технологічних, інформаційних потреб відділів апарату міської ради для надання 

своєчасної, достовiрної та повної iнформацiї шляхом використання 

iнформацiйних технологiй, інформатизація населення щодо діяльності 

об’єднаної територіальної громади, комунальних підприємств, оприлюднення 

проектів та рішень міської ради на офіційному веб-порталі.  

В межах дії Програми за період 2019-2021 роках у сфері інформатизації 

вдалося досягти певних зрушень. 

Всі виконавчі органи Корюківської міської ради, підпорядковані комунальні 

підприємства та бюджетні установи для обміну електронними листами мають 

електронну пошту, мають доступ до мережі Інтернет. 

Голосування при проведенні сесій міської ради здійснюється в 

автоматизованій формі з використанням системи «Голос», результати 

поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради.  

Забезпечується функціонування офіційного веб-порталу Корюківської 

міської ради, на якому доступні проекти нормативних документів та прийняті 

нормативні акти (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, 

розпорядження міського голови), інформація про діяльність виконавчих органів, 

інша інформація про місто, зокрема: зонування, видані містобудівні умови та 

інша важлива для мешканців громади інформація. 



Для підвищення рівня прозорості діяльності та забезпечення жителів/ьок 

громади необхідною і достовірною інформацією, виконавчі органи Корюківської 

міської ради та підприємства комунальної власності територіальної громади 

міста розміщують необхідну інформацію на офіційному веб-сайті Корюківської 

міської ради  (http://koryukivka-rada.gov.ua/). 

Закупівлі товарів та послуг Корюківської міською радою та її виконавчими 

органами проводяться з використанням системи електронних закупівель 

«Прозорро» та ЕТС «Прозоро.Продажі» для здачі в оренду об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності та організації конкурсів щодо розміщення 

тимчасових споруд. 

Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних петицій  

(http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/), де розглядаються актуальні проблеми 

громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців 

громади під петиціями.  

На платформі «Соціальний інспектор» ((http://koryukivka-otg.ci.org.ua/) 

мешканці громади мають можливість запропонувати проекти, спрямовані на 

розвиток громади, які можуть бути реалізовані в рамках Міської цільової 

Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

територіальній громаді». 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовує в роботі 

Реєстр територіальної громади, проводить відповідні роботи щодо наповнення 

реєстру.  

Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської 

ради жителі громади мають можливість отримати інформацію про всі види 

адміністративних послуг (http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-

poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/), інформація про суб’єктів, які 

здійснюють прийом заяв та документів для надання соціальної підтримки на 

території Корюківської міської територіальної громади (карта суб’єктів 

програмного комплексу «Соціальна громада» http://koryukivka-

rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-

gromada/). 

Службою у справах дітей Корюківської міської для накопичення, 

зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів використовується в роботі єдина 

організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система «Діти».  
Робота Фінансового відділу Корюківської міської ради здійснюється з 

використанням АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-Звітність», М.Е.Doc», «Клієнт 

казначейства-Казначейство», К-files, Meregam. 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради використовує програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-

Звітність», М.Е.Doc», «Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, 
Meregam, програмне забезпечення «Бухгалтерія А5». 
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Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

використовує в роботі програмні комплекси ЄДЕБО ДП « Інфоресурс», ПАК 

«АІКОМ» (автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту), ДІСО ( державна інформаційна система освіти), Education (база 

даних випускників). 

Фінансування заходів Програми у 2019-2021 роках проводилось за рахунок 

коштів міського бюджету, в результаті чого було виконано:  

 

Перелік заходів Програми 

 

Заходи Всього витрат, грн, в т.ч. по роках 

2019 2020 2021 

Придбання комп’ютерної техніки, 

мережевого обладнання, 

оргтехніки, комплектуючих до них 

та захищені носії особистих ключів 

151932,07 165331,00 472080,00 

Придбання ліцензованого 

програмного забезпечення 

395360,00   

Інформаційно-технічні послуги з 

оброблення даних про розміщення 

інформації на веб-вузлах 

729,00 837,00 2808,00 

Супроводження  програм АІС 

«Місцеві бюджети», М.Е.Doc, 

«Бухгалтерія А5» 

161880,00 119736,00 24937,00 

Послуги з обробки даних (послуги з 

обробки даних, видачі сертифікатів 

та їх обслуговування) 

  498,00 

Оплата послуг по ремонту та 

заправці картриджів, послуг 

Інтернет  

25920,00 32060,64 23047,00 

Комплектування матеріально-

технічної бази для забезпечення 

проведення профілактичних та 

ремонтних робіт комп’ютерного 

обладнання (придбання 

інструментів та матеріалів тощо) 

28832,07 26392,50 10120,00 

 

Мета Програми в цілому виконана. Виконання завдань Програми дозволило 

забезпечити безперебійну роботу інформаційних систем та ресурсів 

Корюківської міської ради, підвищити ступінь інтегрованості громади у світовий 

інформаційний простір, залучити громадян до процесів прийняття та оцінювання 

управлінських рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій.  

 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» було прийнято 



Програму інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих 

органів на 2022-2024 роки. 

 
 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 
 


