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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХХ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
Від  26 квітня   2016  року      №  -VІІ 

                                           
 
Про внесення змін до  рішення  районної  ради  
від  24 лютого  2017  року  №408-VІІ  
«Про затвердження Програми інформатизації 
Богодухівського району на 2017-2019 роки» 
(із змінами) 
  

З метою забезпечення фінансування заходів щодо технічного 
забезпечення органів державної влади та органів  місцевого самоврядування в 
2018 році, керуючись Законом України «Про Національну програму 
інформатизації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в   
Україні» районна рада      

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Програми інформатизації Богодухівського району на 
2017 -2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 лютого          2017 
року №408-УІІ (ХVІІІ  сесія VІІ скликання), (із змінами), а саме додаток   
«Заходи та орієнтовні обсяги фінансування Програми інформатизації 
Богодухівського району на 2017-2019 роки» виклавши в новій редакції 
(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого 
самоврядування (Васенін М.А.). 

 
 

Голова районної ради                                                 С. Панов  



Додаток 
до Програми інформатизації 

Богодухівського району 
на 2017-2019 роки 

Заходи 
та орієнтовні обсяги фінансування Програми інформатизації Богодухівського району на 2017-2019 роки 

№ 
з/п Зміст заходів програми Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

2017 2018 2019  
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Технічне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

1.1 Забезпечення органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування сучасними 
засобами обчислювальної техніки 

райдержадміністрація, 
районна рада, сільські 

та селищні ради, в 
тому числі фінансове 

управління РДА 

104 
 
 
 

25                

230 
 
 
 

100 

130 Оновлення парку комп’ютерної 
техніки органів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування 

1.2 Забезпечення Богодухівської районної ради 
сучасними засобами обчислювальної техніки в 
тому числі: Ноутбуки (НР-250W4M24ES), (НР-
250W4N03EA), Lenovo IdeaPad 100-15 
(80QQ008AUA) або аналоги 

районна рада 32 24 24 Забезпечення посадових осіб 
районної ради комп’ютерною 
технікою 

1.3 Придбання комплектуючих до комп’ютерного 
обладнання 

райдержадміністрація 60 65 65 Забезпечення сталого 
функціонування наявної 
комп’ютерної техніки 

1.4 Придбання послуг з ремонту друкувальної 
техніки та заправки друкуючих картриджів 

райдержадміністрація 45 60 60 Забезпечення сталого 
функціонування наявної 
друкувальної техніки 

1.5
. 

Забезпечення оптимального температурного 
режиму для роботи сервера  шляхом 
придбання та встановлення  кондиціонера  

районна рада 15 - - Забезпечить стабільну, 
безперебійну роботу сервера 

1.6 Придбання та встановлення системи відео 
спостереження в адмінбудівлі районної ради, 
що розташована за адресою:                 
пл.Свято- Духівська,2, м. Богодухів 

Районна рада  46  Забезпечення безпеки 
адмінбудівлі та недопущення 
проявів корупції 
 

2 Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
2.1 Побудова сучасних каналів зв’язку між 

районним центром та органами місцевого 
самоврядування для створення єдиної 
телекомунікаційної мережі 

райдержадміністрація, 
районна рада, сільські 

та селищні ради 

20 20 20 Створення єдиної мережі передачі 
даних органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування 
району 



2 
 
1 2 3 4 5 6 7 

2.2 Продовження робіт з побудови локальної 
мережі передачі даних в районній державній 
адміністрації та районній раді 

районна рада 15 15 15 Створення локальної мережі 
передачі даних в 
райдержадміністрації, районній 
раді 

2.3 Придбання комплектуючих до серверного 
обладнання 

районна рада 20 10 10 Створення системи архівування 
електронних документів, база для 
впровадження системи 
електронного документообігу 

3 Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
району 

3.1 Створення єдиної системи електронної пошти 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування району 

райдержадміністрація, 
районна, сільські та 

селищні ради 

10 10 10 Забезпечення органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування району системою 
передачі даних надійного захисту 
від зовнішнього втручання в 
роботу електронної пошти 

3.2 Впровадження системи електронного 
документообігу в апараті 
райдержадміністрації, підпорядкованих 
структурних підрозділах, сільських та 
селищних радах 

райдержадміністрація, 
районна, сільські та 

селищні ради 

51 51 51 Створення системи електронного 
документообігу та діловодства, 
оперативного зберігання, 
систематизації і класифікації, 
формування справ, складання 
описів та передачі в архів 
документів 

4 Ліцензійне програмне забезпечення 
4.1 Легалізація вже існуючого та закупка нового 

ліцензійного програмного забезпечення 
райдержадміністрація, 

районна, сільські та 
селищні ради 

 

35 40 40 Забезпечення виконання прав 
на інтелектуальну власність 

5                                                   Інформаційно-комунікаційне та матеріально-технічне забезпечення процесу формування і виконання 
місцевих бюджетів району 

5.1 Оплата послуг на право користування 
аналітично-інформаційною системою “Місцеві 
бюджети рівня міста, району ”2006” з 
подальшим адмініструванням, супровод-
женням і обслуговуванням” (договір з ТОВ 
“Неоком ХХІ”) 

Фінансове управління 
райдержадміністрації  

3,2 3,2 4,2 Забезпечення інформаційно-
комунікаційного та 
матеріально-технічного 
забезпечення процесу 
формування і виконання 
місцевих бюджетів району 

РАЗОМ: 410,2 574,2 429,2  
Заступник голови районної ради         Р.І.Ярошенко 
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