
Додаток 2 до Програми

Кошти, передбачені на реалізацію заходів  
Програми розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг 

на території  Чортківської міської територіальної громади Тернопільської області на 2021 – 2023 роки

№
з/п Заходи

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість)
тис.грн. у тому числі

Джерела
фінансування2021 р. 2022 р. 2023 р.

Загальна
сума, 

тис.грн.

1. Перенесення комплексної системи захисту інформації з 
приміщення ЦНАП до приміщення серверної 15 - - 15 бюджет громади

2. Купівля каналу захищеного зв’язку (частина комплексної 
системи захисту інформації) - 80 - 80 бюджет громади

3. Абонплата помісячно за користування захищеним цифровим 
каналом між ЦНАП та центром обробки даних Державної 
міграційної служби України з використання мережі Національної
системи конфіденційного зв’язку відповідно до укладеного 
договору

- 72 78 150 бюджет громади

4. Випуск друкованої промоційної продукції та пропагування 
користування електронними сервісами серед населення (у тому 
числі випуск буклетів, листів та інших матеріалів, надрукованих 
шрифтом Брайля)

- 12 12 24 бюджет громади

5. Придбання кейса «Мобільний адміністратор» (купівля 
портативного принтера/сканера для функціонування «мобільного
адміністратора»)

- 60 - 60 бюджет громади

6. Розробка та впровадження сервісу Mobile ID - 60 - 60 бюджет громади

7. Абонплата помісячно за користування мобільним зв’язком за 1 р. 2 4 4 10 бюджет громади



8. Придбання захищених носіїв особистих ключів для 
адміністраторів ЦНАП - 10 10 20

бюджет громади

9. Підключення до баз даних, реєстрів - 10 10 20 бюджет громади

10. Мобільний ЦНАП
- 1800 - 1 800

бюджет громади 
+

співфінансування
або  гранд

11. Облаштування віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП
у відповідності до сучасних  санітарних, ергономічних  норм та
укомплектування  їх сучасним  обладнанням,  закупівля
комп’ютерної техніки

- 170 - 170 бюджет громади

12. Облаштування в приміщенні ЦНАП зон зарядки мобільних 
пристроїв - 5 - 5 бюджет громади

13. Навчання та підвищення кваліфікації  адміністраторів ЦНАП, в
т.ч.  участь у навчальних заходах з питань організації  роботи в
ЦНАП,  у  публічних  заходах  (конференціях,  форумах,
презентаціях,  брифінгах,  круглих  столах,  зустрічах),  що
стосуються  роботи ЦНАП

- 30 30 60

бюджет громади
+

співфінансування
або  гранд

14. Застосування   європейської  практики  для формування
позитивного  іміджу  ЦНАП  серед  мешканців  Чортківської
об’єднаної територіальної громади  шляхом  забезпечення
адміністраторів формою

- 49 - 49 бюджет громади

Разом 17 2362 144 2523

 

Секретар міської ради                                                                                                                           Ярослав ДЗИНДРА
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