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Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Дніпровському 

району

Бюджет міста 1920,886 664,568 1256,318

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Вознесенівському 

району 

Бюджет міста 596,000 596,000

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Олександрівському 

району 

Бюджет міста 1185,500 1185,500

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Шевченківському 

району 

Бюджет міста 470,700 470,700

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Хортицькому 

району 

Бюджет міста 1270,930 597,430 673,500

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Комунарському 

району 

Бюджет міста 835,815 835,815

Районна адміністрація Запорізької 

міської ради по Заводському району 
Бюджет міста 630,671 630,671

Департамент з управління житлово-

комунальним господарством 

Запорізької міської ради

Бюджет міста 0,000

1. Створення єдиного 

інформаційного простору

                                    Додаток 3

                                    до Програми «Цифрова

                                    стратегія міста                               

                                    на 2017-2020 роки»

Завдання та заходи 

з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки»

Побудова інформаційної інфраструктури 

виконавчих органів міської ради (включаючи 

побудову, створення і впровадження локальних 

мереж, придбання мережевого обладнання, 

засобів забезпечення безперебійного живлення 

тощо)

Прогнозні обсяги, тис.грн

Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці

Джерела фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

 (найменування міської цільової програми)

за роками

Всього
Найменування завдання Найменування заходу
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2017 2018 2019 2020

1. Створення єдиного 

інформаційного простору

Побудова інформаційної інфраструктури 

виконавчих органів міської ради (включаючи 

побудову, створення і впровадження локальних 

мереж, придбання мережевого обладнання, 

засобів забезпечення безперебійного живлення 

тощо)

Прогнозні обсяги, тис.грн

Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці

Джерела фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

за роками

Всього
Найменування завдання Найменування заходу

Департамент інфраструктури та 

благоустрою  Запорізької міської 

ради

Бюджет міста 434,196 434,196

Придбання базових елементів модернізації 

інфраструктури виконавчих органів міської ради 

(проектні та монтажні роботи по огранізації 

мережі, придбання мережевого обладнання та 

засобів забезпечення безперервного живлення)

Виконачий комітет Запорізької 

міської ради, КП "Управління 

капітального будівництва", КП 

"Центр управління інформаційними 

технологіями"

Бюджет міста 21477,084 2977,084 18500,000

Придбання комплексної системи захисту

інформації локальних обчислювальних мереж

Запорізької міської ради, її виконавчих органів та

підприємств, установ, організацій, які

перебувають у комунальній власності.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 587,000 587,000

Придбання серверної платформи, центрів обробки 

та зберігання даних з ліцензійним серверним 

програмним забезпеченням.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 22145,524 18546,205 3599,319

Придбання ліцензійного програмного 

забезпечення для виконавчих органів міської 

ради.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 1500,000 1500,000

53054,306 23961,085 8506,221 20000,000 587,000

Впровадження єдиної системи електронного 

документообігу для виконавчих органів міської 

ради.

Виконачий комітет Запорізької 

міської ради, КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 4900,386 1720,000 3180,386

 Оснащення автоматизованими робочими місцями 

для виконання завдань міських цільових програм 

комунальним підприємством «Центр управління 

інформаційними технологіями»

Виконачий комітет Запорізької 

міської ради, КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 386,760

Впровадження єдиної системи бюджетних, 

податкових та фінансових процесів 

життєзабезпечення міста з інтегрованими 

системами звітності для оперативної аналітики 

всіма органами місцевого самоврядування.

Департамент фінансової та 

бюджетної політики Запорізької 

міської ради, КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 1074,500 624,500 450,000

РАЗОМ за завданням 1:

2. Модернізація систем 

муніципального управління

1. Створення єдиного 

інформаційного простору

Побудова інформаційної інфраструктури 

виконавчих органів міської ради (включаючи 

побудову, створення і впровадження локальних 

мереж, придбання мережевого обладнання, 

засобів забезпечення безперебійного живлення 

тощо)
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2017 2018 2019 2020

1. Створення єдиного 

інформаційного простору

Побудова інформаційної інфраструктури 

виконавчих органів міської ради (включаючи 

побудову, створення і впровадження локальних 

мереж, придбання мережевого обладнання, 

засобів забезпечення безперебійного живлення 

тощо)

Прогнозні обсяги, тис.грн

Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці

Джерела фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

за роками

Всього
Найменування завдання Найменування заходу

6361,646 2344,500 3567,146 450,000 0,000

Впровадження електронного порталу  виконавчих 

органів міської ради.

Виконачий комітет Запорізької 

міської ради, КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 721,490 448,490 273,000

Інтеграція внутрішнього порталу Запорізької 

міської ради з системою електронного 

документообігу.

Виконачий комітет Запорізької 

міської ради, КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 230,000 230,000

951,490 448,490 273,000 230,000 0,000

4. Створення Запорізької 

Муніципальної Інтегрованої 

Системи Обробки Інформації 

(ЗМІСОІ)

Фінансова підтримка КП "Центр управління 

інформаційними технологіями" на забезпечення 

розвитку та функціонування ЗМІСОІ:

- супроводження програмного забезпечення 

автоматизованих систем ЗМІСОІ;

- системне супроводження та підтримка 

інфраструктурного програмного забезпечення 

ЗМІСОІ;

- системне супроводження та технічне 

обслуговування муніципальної мережі, 

мережевого та серверного обладнання ЗМІСОІ;

- забезпечення функціонування та безперебійної 

роботи Ситуаційного командного центру;

- забезпечення функціонування систем 

відеоспостереження

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "Центр управління 

інформаційними технологіями"

Бюджет міста 7820,614 7820,614

7820,614 0,000 7820,614 0,000 0,000

68188,056 26754,075 20166,981 20680,000 587,000

                 Р.О.Пидорич

РАЗОМ за завданням 2:

РАЗОМ за завданням 3:

РАЗОМ за програмою:

             Секретар міської ради

РАЗОМ за завданням 4:

3. Розвиток сервісів, що 

забезпечують спрощення 

спілкування між мешканцями 

та органами місцевого 

самоврядування та 

підвищують рівень комфорту 

для мешканців міста.


