
Про подання проєкту рішення

Відповідно  до  ст.27  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
         1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт
рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  до  Міської  цільової  програми
«Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської
ради від 28.12.2020 № 40 (зі змінами).
        2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка.

Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ



                                                        ПРОЄКТ

                                                   

Про внесення змін до Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на
2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 № 40 (зі
змінами)

Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста
на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 № 40 (зі
змінами), виклавши додатки 2,3,4 до неї в новій редакції (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка та голову
постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку,
бюджету і фінансів Олександра Кияницю.

Секретар міської ради           Анатолій КУРТЄВ

Рішення підготовлено відділом
бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер виконкому ради  Алла ІВАНЦОВА



Пояснювальна записка 

до  проєкту  рішення  «Про  внесення  змін  до  Міської  цільової  програми
«Цифрова  стратегія  міста  на  2021-2023  роки», затвердженої  рішенням
міської ради від 28.12.2020 № 40 (зі змінами)

1.Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.

Оптимізація  витрат  на  реалізацію  головних  завдань  комунального
підприємства  «Центр  управління  інформаційними  технологіями»  (далі  –
КП «ЦУІТ»)  з  забезпечення  функціонування  та  розвитку  автоматизованих
інформаційних  систем  Запорізької  міської  ради  (в  тому  числі  Запорізької
Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації).

2. Мета прийняття проєкту рішення.

Уточнення обсягів фінансування для виконання завдань та заходів, що
реалізуються в рамках міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на
2021-2023 роки»,  затвердженої  рішенням міської  ради  від  28.12.2020 №40
«Про затвердження Міської цільової програми «Цифрова стратегія міста на
2021-2023 роки».

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.

В  межах  виконання  завдань  Програми  «Цифрова  стратегія  міста  на
2021-2023 роки» після проведення тендерних процедур на придбання дизель-
генератора  та  ліцензійного  програмного  забезпечення,  а  також  внаслідок
розірвання договірних зобов’язань з компаніями, які надавали юридичні та
бухгалтерські  послуги,  та  з  врахуванням  наявності  вакантних  посад
КП  «ЦУІТ»  переглянуло  розмір  необхідних  бюджетних  асигнувань  на
2021 рік. В результаті, було виявлено залишок коштів в розмірі 2 322 021 грн
по загальному фонду, та в розмірі 921 121 грн по спеціальному фонду. 

Виходячи з вищенаведеного, сума необхідних бюджетних асигнувань
на 2021 рік складає 20 825 464 грн, в т.ч. загальний фонд – 18 818 924 грн та
спеціальний фонд – 2 006 540 грн.

Для забезпечення належної, стабільної роботи та розвитку КП «ЦУІТ» ,
а також подальшого виконання завдань програми в 2022 році, підприємство
потребує  фінансування  з  бюджету  Запорізької  територіальної  громади  в
розмірі 21 951 761 грн.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання.

КП «ЦУІТ» створено Запорізькою міською радою на підставі рішення від
17.12.2008 року №34 і діє згідно із Цивільним кодексом України, законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими
та нормативними-правовими актами. 



5. Фінансово-економічне обґрунтування.

В  результаті  оптимізації  витрат  на  виконання  завдань  програми  в
2021 році КП «ЦУІТ» потребує фінансування із загального фонду бюджету
Запорізької  територіальної  громади  в  розмірі  18 818 924  грн  та  зі
спеціального фонду в розмірі 2 006 540 грн.

В 2022 році, підприємство потребує фінансування із загального фонду
бюджету Запорізької територіальної громади в розмірі 21 951 761 грн.

Директор КП «ЦУІТ»                                                               Олексій БЄЛІКОВ



до Програми «Цифрова

2021 2022 2023

Придбання, технічна підтримка та послуги з обслугування базових 

елементів модернізації інфраструктури виконавчих органів міської 

ради

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, КП "Управління капітального 

будівництва", КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 11959,328 1299,998 10659,330

Придбання, технічна підтримка та послуги з обслугування серверної 

платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним 

серверним програмним забезпеченням.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 18045,286 18045,286

Придбання, технічна підтримка та послуги з обслугування  

мережевого обладнання та компьютерної техніки.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 1594,065 1594,065

Придбання ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих 

органів міської ради.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 2254,837 656,542 1598,295

Впровадження, технічна підтримка, супровід та масштабування 

єдиної системи ip-телефонії для виконавчих органів міської ради.

Виконавчий комітет Запорізької 

міської ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 24007,920 24007,920

57861,436 1956,540 0,000 55904,896

Впровадження, технічна підтримка, супровід та масштабування 

єдиної системи електронного документообігу для виконавчих органів 

міської ради.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 2496,044 496,044 2000,000 1839,345

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна 

підтримка та супровід муніципальних інформаційних систем 

муніципального управління.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 1992,051 1992,051

6327,440 496,044 2000,000 3831,396

з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки»

Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці

Джерела фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші)

 (найменування міської цільової програми)

Всього
Найменування 

завдання
Найменування заходу

на 2021-2023 роки»

за роками

Завдання та заходи 

РАЗОМ за завданням 1:

Додаток 2

стратегія міста

Прогнозні обсяги, тис.грн

РАЗОМ за завданням 2:

1. Побудова та 

модернізація 

муніципальної 

інфраструктури

2. Створення та 

модернізація систем 

муніципального 

управління
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Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна 

підтримка та супровід електронних сервісів, порталів та модулів 

офіційного порталу ЗМР.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 2681,841 680,340 164,138 1837,363

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна 

підтримка та супровід електронних сервісів, пов'язаний з роботою 

міського Контакт-центру 15-80.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 4597,120 557,000 4040,120

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна 

підтримка та супровід інформаційних систем та сервісів для надання 

соціальних, адмністративних та реєстраційних послуг населенню.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 628,643 187,085 145,000 296,558

Дослідження, формування Технічних завдань та Функціональних 

специфікацій для створення аналітичних та інтеграційних систем, 

сервісів та модулів. 

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 159,000 159,000

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна 

підтримка та супровід аналітичних та інтеграційних систем, сервісів 

та модулів. 

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 1667,840 1667,840

Розвиток відкритих даних міста та заходи для накоплення та обробки 

міської Big Data.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 153,700 153,700

Розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 2814,946 2814,946

Внесення змін та доповнень до бренд-буку "Смарт Сіті Запоріжжя".

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 50,000 50,000

12753,089 1474,425 309,138 10969,526РАЗОМ за завданням 3:

3. Створення та 

модернізація 

електронних 

сервісів та послуг 

для населення
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4. Розвиток та 

модернізація 

Запорізької 

Муніципальної 

Інтегрованої 

Системи Обробки 

Інформації 

(ЗМІСОІ)

Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення розвитку та 

функціонування ЗМІСОІ:

- супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем 

ЗМІСОІ;

- проведення аудиту для комплексної системи захисту інформації;

- приведення у відповідність до світових стандартів міської 

інфраструктури та телекомунікації;

- 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 та систем відеоспостереження;

- стандартизація ІТ процесів міста та створення єдиної методології 

цифровізації його життєдіяльності;

- розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян;

- розвиток відкритих даних та інтероперабельності електронних 

інформаційних ресурсів.

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

Бюджет міста 58147,963 16898,455 19642,623 21606,885

58147,963 16898,455 19642,623 21606,885

135089,928 20825,464 21951,761 92312,703

Анатолій КУРТЄВСекретар міської ради

РАЗОМ за завданням 4:

РАЗОМ за програмою:



За роками виконання, тис. грн.

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Бюджет міста 135 089,928 20 825,464 21 951,761 92 312,703

Державний бюджет - - - -

Обласний бюджет - - - -

Інші джерела* - - - -

Усього 135 089,928 20 825,464 21 951,761 92 312,703

            Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ

Додаток 3

до Програми «Цифрова 

стратегія міста на 2021-2023 

роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки»
 (найменування міської цільової програми)

Обсяг фінансування, 

всього тис.грн.



2021 2022 2023

Придбання, технічна підтримка та послуги з обслуговування базових елементів модернізації 

інфраструктури виконавчих органів міської ради

Виконачий комітет Запорізької міської 

ради, КП "Управління капітального 

будівництва", КП "ЦУІТ"

кількість локацій 

виконавчих органів 

міської ради

6 1 5

Придбання, технічна підтримка та послуги з обслугування серверної платформи, центрів 

обробки та зберігання даних з ліцензійним серверним програмним забезпеченням.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

місяців підтримки 12 12

Придбання, технічна підтримка та послуги з обслугування  мережевого обладнання та 

компьютерної техніки.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

місяців підтримки 12 12

Придбання ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

робочі місця 1553 300 1253

Впровадження, технічна підтримка, супровід та масштабування єдиної системи ip-телефонії 

для виконавчих органів міської ради.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

кількість локацій 

виконавчих органів 

міської ради

1466 1466

Впровадження, технічна підтримка, супровід та масштабування єдиної системи електронного 

документообігу для виконавчих органів міської ради.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

робочі місця 1640 1090 300 250

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна підтримка та супровід 

муніципальних інформаційних систем муніципального управління.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

робочі місця 550 0 550

Найменування завдання Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, 

виконавці
Одиниця виміру

Всього

Прогнозні обсяги
за роками

Додаток 4

до Програми «Цифрова стратегія 

міста на 2021-2023 роки»

Очікувані результати

з виконання Програми «Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки»
 (найменування міської цільової програми)

1. Побудова та 

модернізація 

муніципальної 

інфраструктури

2. Створення та 

модернізація систем 

муніципального 

управління



2

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна підтримка та супровід 

електронних сервісів, порталів та модулів.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

модулів, порталів, 

сервісів
8 6 1 1

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна підтримка та супровід 

електронних сервісів, пов'язаний з роботою міського Контакт-центру 15-80.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

сервісів 6 2 4

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна підтримка та супровід 

інформаційних систем та сервісів для надання соціальних, адмністративних та реєстраційних 

послуг населенню.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

сервісів 3 1 1 1

Дослідження, формування Технічних завдань та Функціональних специфікацій для створення 

аналітичних та інтеграційних систем, сервісів та модулів. 

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

документів 1 1

Розробка, впровадження, модернізація, користування, технічна підтримка та супровід 

аналітичних та інтеграційних систем, сервісів та модулів. 

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

модуль, система 21 21

Розвиток відкритих даних міста та заходи для накоплення та обробки міської Big Data.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

заходи, рішення 1 1

Розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

заходи, рішення 3 3

Внесення змін та доповнень до бренд-буку "Смарт Сіті Запоріжжя".

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

бренд-бук 1 1

4. Розвиток та 

модернізація 

Запорізької 

Муніципальної 

Інтегрованої Системи 

Обробки Інформації 

(ЗМІСОІ)

Фінансова підтримка КП "ЦУІТ" на забезпечення розвитку та функціонування ЗМІСОІ:

- супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем ЗМІСОІ;

- проведення аудиту для комплексної системи захисту інформації;

- приведення у відповідність до світових стандартів міської інфраструктури та 

телекомунікації;

- 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 та 

систем відеоспостереження;

- стандартизація ІТ процесів міста та створення єдиної методології цифровізації його 

життєдіяльності;

- розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян;

- розвиток відкритих даних та інтероперабельності електронних інформаційних ресурсів.

Виконавчий комітет Запорізької міської 

ради, 

КП "ЦУІТ"

функції та завдання 27 9 9 9

3. Створення та 

модернізація 

електронних сервісів та 

послуг для населення

Секретар міської ради                                                                                                                                                  Анатолій КУРТЄВ




