
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 

             20.12.2017 №20 
 

 
Додаток 1 
до Програми «Запорізька 
Муніципальна Інтегрована  
Система Обробки Інформації» 
 

Завдання і заходи  

з виконання міської цільової Програми «Запорізька Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

(бюджет 

міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, 

інші) 

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

Всього 

за роками 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

1.Створення 

Запорізької 

Придбання серверного обладнання, 

систем зберігання даних та ліцензійного 

програмного забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста 738,325 738,325 - 

Створення єдиного муніципального 

домену, поштової системи, файлового 

сховища 

Бюджет міста 603,436 603,436 - 

Модернізація доступу користувачів до 

мережі Інтернет 
Бюджет міста 1 280,000 1 280,000 - 



продовження додатку 1 2 

Муніципальної 

Інтегрованої 

Системи 

Обробки 

Інформації 

(ЗМІСОІ) 

Розширення мережі Wi-Fi в будівлі 

міськвиконкому 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради, 

КП «Центр 

управління 

інформаційни

ми 

технологіями» 

Бюджет міста 322,000 322,000 - 

Фінансова підтримка  

КП «Центр управління інформаційними 

технологіями» на забезпечення розвитку 

та функціонування ЗМІСОІ: 

- супроводження програмного 

забезпечення автоматизованих систем 

ЗМІСОІ; 

- системне супроводження та підтримка  

інфраструк-турного програмного 

забезпечення  ЗМІСОІ; 

- системне супроводження та технічне 

обслуговування муніципальної мережі, 

мережевого та серверного обладнання 

ЗМІСОІ 

  3255,750 - 

3 255,750 

 

 

 

Придбання автоматизова-них робочих 

місць з встановленим ліцензованим 

програмним забезпеченням для 

розвитку та функціонування ЗМІСОІ 

   176,400 - 176,400 

Разом за завданням 1 6375,911 2 943,761 3 432,150 



 продовження додатку 1 3 

2. 

Впровадження 

електронного 

порталу органів 

міської влади 

та абонентське 

обслуговування 

офіційного 

порталу 

Запорізької 

міської ради 

Розробка та впровадження Технічного 

Завдання, концептуального дизайну, 

нового електронного порталу з 

модульною архітектурою та інтеграцією 

з «Контакт-центром 15-80» 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради, 

КП «Центр 

управління 

інформаційни

ми 

технологіями» 

Бюджет міста 

490,000 490,000 - 

Абонентське обслуговування 

офіційного порталу Запорізької міської 

ради 

40,000 - 40,000 

Разом за завданням 2 530,000 490,000 40,000 

3. Забезпечення 

функціонуван-

ня – «Контакт -

центру 1580» 

Фінансова підтримка  

КП «Центр управління інформаційними 

технологіями» на забезпечення 

функціонування «Єдиного контакт-

центру» та оновлення програмного 

забезпечення     

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради, 

КП «Центр 

управління 

інформаційни

ми 

технологіями» 

Бюджет міста 4379,673 680,025 3 699,648 

Разом за завданням 3 4379,673 680,025 3 699,648 

Разом за Програмою 11285,584 4 113,786 7171,798 

 

 

             Секретар міської ради  Р.О.Пидорич 


