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        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення XVI сесії Слобожанської  

селищної ради VIII скликання  

від 19 серпня 2021 року № 576-VIII 

Додаток № 1 

 

Програма інформатизації громади Слобожанської селищної ради 

на 2021 – 2023 роки 

 

1. Загальні положення 

Програма інформатизації громади Слобожанської селищної ради визначає 

основні засади реалізації політики у сфері інформатизації та розвитку 

цифрової економіки. Підготовлена з урахуванням положень наступних 

нормативних актів: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указу Президента України від 30.08.2001р. № 749/2001 «Про державну 

підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», Закону України 

«Про доступ до публічної інформації»,  Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 рока, затвердженої Постановою КМУ від 05.08.2020р. 

№ 695, Постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 453 «Питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості», «Концепцією розвитку цифрових 

компетентностей», схваленою розпорядженням КМУ від 03.03.2021 № 167-р, 

Програмою розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної 

ради на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням ІІІ сесії УІІІ скликання 

Слобожанської селищної ради від 22.12.2020 № 66-УІІІ. 

На території Слобожанської селищної ради розташовані 17 населених 

пунктів. Мають доступ до швидкісного (широкосмугового) інтернету 10 

населених пунктів. У 7 населених пунктах відсутній широкосмуговий 

інтернет, з них у 4 населених пунктах взагалі відсутній інтернетзв’язок.  

На території Слобожанської селищної ради розташовані: 10 медичних 

закладів первинної ланки, 1 медичний заклад вторинної ланки, 8 

загальноосвітніх шкіл, 1 школа мистецтв, 7 дошкільних навчальних закладів, 

6 клубів, 10 бібліотек. Із указаних закладів деякі знаходяться у населених 

пунктах, де відсутній широкосмуговий інтернет: 3 медичних заклади 

первинної медицини, 1 школа, 2 клуба, 3 бібліотеки. 

Інформатизація та доступ громадян до новітніх технологій і глобальних 

інформаційних мереж є вагомим показником розвитку суспільства та якості 

життя населення. В наш час від рівня інформатизації та цифровізації залежить 

якість надання послуг, рівень культури, освіти, впорядкованість та 

узгодженість роботи установ та організацій. Від рівня компетентності 

громадян у сфері сучасних цифрових технологій залежить розвиток усіх сфер 

суспільного життя, розвиток економічних процесів. Інформатизація впливає на 

об’єднання суспільства, налагодження конструктивних зав’язків між різними 

групами населення, між громадянами та органами місцевої та державної 

влади. 
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2. Мета програми 

Метою Програми є: 

- забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного 

суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та 

технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи 

публічного управління соціально-економічним розвитком громади, розвитку 

інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та 

забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в 

дотриманні їх конституційних прав; 

- прискорення процесу розробки та впровадження сучасних цифрових 

технологій у сферах: публічного управління, освіти, науки, охорони здоров’я, 

культури тощо; 

- організація доступу до широкосмугового інтернету і підвищення показників 

якості Інтернет-мережі на території ради. 

 

3. Завдання програми 

1. Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету в 

усіх населених пунктах Слобожанської селищної ради. 

2. Забезпечення підключення усіх установ та закладів соціальної сфери до 

швидкісного широкосмугового Інтернету. 

3. Забезпечення цільового фінансування поширення Інтернету в установах і 

закладах соціального призначення, розміщених у населених пунктах на 

території ради. 

4. Впровадження використання систем відеоспостереження для створення 

мережі фіксації подій. 

5. Забезпечення повного висвітлення діяльності селищної ради, її структурних 

підрозділів та виконавчих органів на інтернет ресурсах та в соціальних 

мережах. Забезпечення зворотного зв'язку з громадськістю, доступу членів 

громади до обговорення місцевих  проблем, висловлення власної думки та 

надання пропозицій. 

 

4. Напрями діяльності і заходи програми 

1. Громадська безпека. 

 Втілення цифрових технологій може сприяти організації громадської 

безпеки та правопорядку, протидіяти та запобігати надзвичайним ситуаціям на 

території населених пунктів Слобожанської селищної ради. 

Заходами програми в цьому напрямі є встановлення камер 

спостереження у громадських місцях, а саме: у місцях які розташовані у 

приміщеннях або просто неба, та доступні або відкриті для населення вільно, 

за запрошенням чи за плату, постійно або деякий час. Ці заходи сприятимуть 

попередженню скоєнню правопорушень  та швидкому виявленню 

порушників, розкриттю злочинів. 

2. Освіта. 
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 В сфері освіти в цей час відбуваються суттєві зміни. Відбуваються 

пошуки нових підходів і методів отримання знань. Широкий доступ до 

цифрових технологій та світових інформаційних мереж сприяє підвищенню 

рівня та якості знань, формуванню сучасних навичок та компетентностей, 

допомагає вивчати іноземні мови, впроваджувати нові предмети, 

запроваджувати сучасну професійну освіту. 

Заходами програми в цьому напряму є придбання у заклади освіти 

комп’ютерної техніки та сучасного обладнання, забезпечення підключення в 

заклади освіти сталого доступу до швидкісного інтернету. 

3. Медицина. 

Цифровізація медицини є життєвою необхідністю її розвитку та 

ефективного надання медичних послуг. На разі в державі запроваджується 

розміщення та зберігання медичної інформації на електронних цифрових 

носіях. 

Доступ до цифрових технологій у медицині повинен забезпечувати 

взаємодію між пацієнтами, медичними працівниками та установами за 

допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій. Наразі 

відбувається перехід до надання медичних та супутніх послуг за допомогою 

цифрових технологій та інтернету. 

Заходами програми в цьому напрямі є придбання комп’ютерного 

обладнання до медичних закладів (первинної та вторинної ланки) на території 

ради та забезпечення підключення у медичні заклади  сталого доступу до 

швидкісного інтернету. 

4. Культура. 

Надання послуг закладами культури з використанням цифрових 

технологій та інтернету є більш якіснішим та змістовнішим. Застосування 

сучасних технічних засобів значно розширює можливості для обміну 

методичними матеріалами, збирання та зберігання інформації про культурну 

спадщину, проведення семінарів, консультацій, майстер-класів, надання 

довідкових матеріалів, періодичних видань, організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності, проведення заходів самодіяльності, мистецтва та аматорства, 

підготовки сценаріїв культурних заходів. 

Заходами програми в цьому напрямі є придбання комп’ютерного 

обладнання до закладів культури (клубів, бібліотек) на території ради та 

забезпечення підключення у ці заклади  сталого доступу до швидкісного 

інтернету. 

5. Місцеве самоврядування 

Громадяни України мають брати активну участь у справах і заходах 

місцевого самоврядування, дієво впливати на прийняття рішень місцевого 

значення, здійснювати реальний контроль за їх виконанням та за діяльністю 

органів місцевого самоврядування. Крім того, активний двосторонній зв’язок 

між громадою та місцевими радами сприяє покращенню якості виконання 

повноважень місцевого самоврядування, досягненню порозуміння у важливих 

питаннях життєдіяльності громади, зниженню соціальної напруги. Способом 
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забезпечення зазначеного в сучасних умовах є активне використання веб-сайту 

селищної ради та соціальних мереж. 

 Заходами програми в цьому напрямі є: 

- постійне, змістовне та всебічне висвітлення діяльності ради на веб-сайті та 

на сторінках сучасних соціальних мереж, організація технічної можливості 

здійснення двостороннього звязку між мешканцями громади та селищною 

радою; 

- забезпечення комп’ютерною технікою та швидкісним широкосмуговим 

інтернетом офісних приміщень, де розміщується селищна рада, її структурні 

підрозділи, посадові особи та виконавчі органи. 

 Щорічно Слобожанська селищна рада визначає заходи по виконанню 

цієї програми. 

 

5. Джерела фінансування 

Кошти місцевого бюджету. 

Кошти районного та обласного бюджетів. 

Кошти державного бюджету. 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

 

6. Організаційне забезпечення виконання програми 

Замовником під час закупівлі послуг, товарів та робіт для виконання 

заходів цієї програми може бути Слобожанська селищна рада, а також відділи, 

виконавчі органи ради та комунальні підприємства, підпорядковані раді. 

Замовник та розпорядник коштів визначається Слобожанською селищною 

радою. 

Координацію заходів програми та контроль за їх виконанням здійснює 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради. 

Виконання завдань програми розраховано на 3 роки.  

Звіт про виконання цієї програми розглядається Слобожанською 

селищною радою. 

 

 7. Очікувані результати  

 В результаті виконання цієї програми очікується досягнення наступних 

результатів: 

- Отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту тощо; 

- Підвищення ступеня інтегрованості громади у світовий інформаційний 

простір; 

- Створення розвинутої Інтернет-мережі на території Слобожанської селищної 

ради, забезпечення доступу до швидкісного (широкосмугового) інтернету до 

населених пунктів ради та до об’єктів соціального призначення на території 

громади. 

 

Секретар селищної ради      Галина КУЦЕНКО 


