
 

У К Р А Ї Н А           

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

від  25 липня 2018 року                                         № 188 

Про роботу сектора інформаційно- 
програмного забезпечення апарату  
міської ради 

   Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектора 

інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради Школьницького 

Богдана Олеговича  «Про роботу сектора інформаційно-програмного 

забезпечення апарату міської ради» та керуючись  ст.52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.Інформацію завідувача сектора інформаційно-програмного забезпечення 

апарату міської ради Школьницького Богдана Олеговича  – взяти до відома. 

 

2.Визнати роботу сектора інформаційно-програмного забезпечення апарату 

міської ради вважати задовільною. 

 

3.Сектору інформаційно-програного забезпечення апарату міської ради 

продовжувати роботу щодо виконання покладених на сектор посадових 

обов’язків та завдань. 

 

4.Копію рішення направити у сектор інформаційно-програмного забезпечення 

апарату міської ради. 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. 

 

 Міський голова                                                              Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

сектору інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради 
 

Сектор інформаційно-програмного забезпечення апарату міської ради 

(надалі Сектор у своїй роботі керується Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента України, рішенням міської ради, 

розпорядженнями міського голови та Положенням про сектор, а також 

посадовими інструкціями.  

Основною функцією Сектора є проведення єдиної технічної політики 

розвитку інформаційних технологій та електронного урядування, систем і 

мереж, інформаційної безпеки, а також з упровадження комп’ютерного, 

програмного-телекомунікаційного та методичного забезпечення 

функціонування інформаційно-аналітичних систем структурних підрозділів 

міської ради та підпорядкованих їм підприємств. 

З метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності Чортківської 

міської ради та її виконавчого комітету, прозорості та відкритості у прийняті 

рішень, інформування жителів про події, заходи впроваджено новий веб – 

портал ( з модулями електронне звернення, відкрита реклама, веб камери он-

лайн, опитування). 

Сектор співпрацює з: 

- Фондом Східна Європа (підключення системи електронних петицій); 

- Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності 

(SMART Громада – створюємо разом) (безкоштовне впровадження порталів: 

інвестиційний портал, електронний сервіс поіменного голосування, реєстр 

нормативних документів, відкриті дані, реєстр комунального майна і земельних 

ділянок, єдиний кабінет мешканця). 

Одним з напрямків діяльності сектору – є впровадження системи відео 

нагляду в місті відповідно до Програми «Безпечне місто на 2017-2018 роки» 

затвердженої рішенням шістнадцятої сесії сьомого скликання від 23 грудня 

2016 року № 152. 

Загальний обсяг фінансування по програмі  540 000,00 грн.: 

-2017р. - 135 026,20 грн.; 

- липень 2018 року.-214 521,24 грн. 

Побудовано ВОЛЗ (вул.Т. Шевченка, вул.Незалежності, вул..В.Великого, вул. 

Ягільницька), та підключено 38 камер відео нагляду. 

 

Враховуючи роль комп'ютерного та технічного забезпечення для роботи 

Чортківської  міської ради та її виконавчого комітету, рішенням шістнадцятої 



сесії сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 153 затверджено Програму 

«Інформатизація Чортківської міської ради на 2017-2018 роки». 

Загальний обсяг фінансових ресурсів передбачених на виконання програми  

1 900 000,00 грн.: 

-2017р. - 101 000,00 грн.; 

- липень 2018р. -70 877,85 грн. 

  Розпочато будівництво Єдиної локальної мережі міської ради, а саме: 

- прокладено 3,5 км мережевого кабеля; 

- побудовано серверну кімнату; 

- впроваджено ір телефонію - 35 ТА (з них 27 міська рада, 8-комунальні 

підприємства); 

- впроваджено систему відео нагляду в приміщені міської ради – 16 камер 

відеонагляду ; 

- впроваджено систему смс інформування. 

На обслуговуванні налічується більше 53 комп’ютера;  

Організовано он-лайн трансляції засідань сесій міської ради; 

На постійній основі проводиться: 

- Моніторинг та виправлення збоїв у різного роду системах; 

- Забезпечення витратними матеріалами комп’ютерної, копіювальної та 

оргтехніки; 

- Оновлення програмних продуктів; 

- Налагодження програмного забезпечення; 

- Поточний ремонт техніки; 

- Методична та практична допомога користувачам; 

- Консультування та допомога в роботі з програмним забезпеченням 

працівникам виконавчих органів ради; 

- Налагодження та оновлення бухгалтерських програм;  

- Моніторинг стану впровадження елементів електронного урядування 

та електронної демократії; 

- Відслідковування встановлених комп’ютерних програм; 

- Забезпечення функціонування локальної мережі, забезпечення 

безперебійного доступу до мережі Інтернет; 

- Надання методичної допомоги; 

- Адміністрування активного мережевого обладнання; 

- Організовується робота по ремонту обладнання що вийшло з ладу; 

Надається постійна допомога  та приймається участь у: 

- Проведеннях засідань міської ради; 



- Проведеннях засідань виконавчого комітету; 

- Мультимедійних презентаціях; 

- Онлайн трансляціях; 

- Проведенні та організації голосувань по проекту «Бюджет участі»; 

- Інших заходах де використовується комп’ютерна техніка; 

 

 

 

Завідувач сектору 

інформаційно - програмного забезпечення 

апарату міської ради                 Б.О.Школьницький 


