
№ 

з/п

Пріоритетні 

завдання
Зміст заходів

Термін 

виконанн

я

Виконавці

Орієнтовни

й обсяг 

фінасуванн

я 

відповідно 

до 

програми, 

тис.грн.

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

періоді, 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

1 Налагодити 

взаємодію з 

органами 

виконавчої 

влади в 

електронному 

вигляді

Інтеграція 

системи 

електронного 

документообігу 

Житомирської 

міської ради  з 

СЕВ ОВВ

2021 Управління розвитку 

інформаційних технологій 

міської ради

- Управління звернень та 

діловодства міської ради

- Планово-фінансовий 

відділ  міської ради

400,0 300,0 297,0 100,0

2 Впровадити 

належне 

програмне 

забезпечення

Придбання 

програмних 

пакетів 

прикладних 

програм

2021  Управління розвитку 

інформаційних технологій 

міської ради

- Планово-фінансовий 

відділ  міської ради

150,0 150,0 150,0 100,0

Термін реалізації Програми 2021-2026

1. Виконання заходів Програми

Закуплено  програмне 

забезпечення для формування 

реєстру територіальної громади

                        Додаток до листа

Звіт

про результат виконання 

 Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки

Відповідальний виконавець Програми Управління розвитку інформаційних технологій міської 

Інтегровано СЕВ ОВВ та ЕЦП для 

СЕДО, 3 тис. грн. економія коштів 

при закупівлі.

назва міської цільової програми

за  2021 рік

Дата і номер рішення міської ради, від 25.03.2021 року № 80  "Про затвердження Цільової програми Житомирської міської територіальної громади

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу



3 Створення 

реєстру дітей

Створення ре-

єстру дітей 

2021-

2026

Управління розвитку 

інформаційних технологій 

міської ради

- Департамент освіти 

міської ради

400,0 49,0 0,0 0,0

4 Організувати 

роботу 

системи 

електронного 

документообіг

у

Технічна підт-

римка, онов-

лення, системи 

електронного 

документообігу

2021-

2026

Управління розвитку 

інформаційних технологій 

міської ради

- Управління звернень та 

діловодства

- Планово-фінансовий 

відділ  міської ради

- Центр надання 

адміністративних послуг

195,0 195,0 195,0 100,0

5 Організувати 

роботу 

системи 

ведення 

реєстру 

територіально

ї громади

Технічна 

підтримка, 

оновлення, 

системи 

ведення 

реєстру 

територіальної 

громади

2021-

2026

- Управління розвитку 

інформаційних технологій 

міської ради

50,0 50,0 50,0 100,0

6 Організувати 

роботу Центру 

надання 

адміністратив

них послу

Технічна 

підтримка, 

оновлення, 

програмного 

забезпечення 

для Центру 

надання 

адміністративн

их послуг

2021-

2026

- Управління звернень та 

діловодства

50,0 50,0 50,0 100,0

Організовано технічну підтримку 

та оновлення системи 

електронного докуменообігу 

Житомирскьої міської ради

У зв'язку зі зміною програмного 

забезпеченн реєстру 

територіальної громади створення 

реєстру дітей планується в 2022 

році

Організовано технічну підтримку 

та оновлення Центру надання 

адміністративних послуг 

Житомирскьої міської ради

Організовано технічну підтримку 

та оновлення реєстру 

територіальної громади 

Житомирскьої міської ради



7 Створити 

умови для 

безперебійного  

функціонуванн

я робочих місць 

працівників

Придбання 

комп'ютерної, 

мережевої та 

оргтехніки, 

серверів, 

програмного 

забезпечення в 

для підрозділів 

міської ради.

2021-

2026

Управління розвитку 

інформаційних тех-

нологій міської ради

- Планово-фінансовий 

відділ  міської ради

300,0 191,0 171,0 100,0

8 Покращити 

інфраструктур

у для 

підвищення 

продуктивнос

ті праці

Модернізація, 

розширення 

структурованої 

кабельної 

мережі

2021-

2026

Управління розвитку 

інформаційних тех-

нологій міської ради- 

Планово-фінансовий 

відділ  міської ради

45,0 45,0 45,0 100,0

9 Організація 

захищеної 

лінії зв'язку

Придбання 

програмних та 

технічних 

засобів захисту 

каналу зв'язку

2021-

2026

 Управління розвитку 

інформаційних тех-

нологій міської ради

- Планово-фінансовий 

відділ  міської ради

- Виконавчі органи ради, 

які є окремими 

юридичними особами

300,0 195,0 140,0 100,0

Разом 1890,0 1225,0 1098,0

І.В. ДзюбенкоНачальник управліня

Організовано захищений канал 

звязку між міською радою та 

системою електронної взаємодії 

державних електронних 

інформаційних ресурсів 

«Трембіта», 55 тис. економія 

коштів

Виконано в повному обсязі, 

підключено до локальної мережі 

Департамент соціальної політики

Закуплено програмне забезпечення 

для центру надання 

адміністративних порслуг при 

здійсненні закупівлі економія 

коштів 20 тис. грн. , закуплено 2 

одиниці комп'ютерного 

забезпечення


