




 

 

Проект 

оприлюднено 

«___» ___________ 2019 року 

   
 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIІ СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від _________ 2019 року № ______-МР 

м. Суми 

 

Про хід виконання міської програми  

«Автоматизація муніципальних 

телекомунікаційних систем на 2017-

2019 роки в м.Суми» (рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня  

2016 року  № 1619-МР (зі змінами) за 

підсумками 2018 року 

 

 Відповідно до підпунктів 5.9, 5.10 пункту 5 Положення про Порядок 

розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) 

програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та 

виконання міського бюджету, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від 29 лютого 2012 року № 1207-МР (зі змінами), керуючись статтею 

25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 Звіт начальника відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Сумської міської ради Бєломара В.В. про виконання міської 

програми  «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 

2017-2019 роки в м.Суми» (рішення Сумської міської ради від 21 грудня  

2016 року  № 1619-МР (зі змінами) за підсумками 2018 року прийняти до 

відома (додається).  

 

 

Сумський міський голова          О.М. Лисенко 

 
Виконавець: Бєломар В.В. 

___________  
 

Ініціатор розгляду питання – постійна комісія з питань планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної 

політики 

Проект рішення підготовлено відділом інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Сумської міської ради. 

Доповідач: начальник відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 

Сумської міської ради (Бєломар В.В.). 



 

Додаток 

до рішення Сумської міської ради 

«Про хід виконання міської програми  

«Автоматизація муніципальних 

телекомунікаційних систем на 2017-

2019 роки в м.Суми» (рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня    

2016 року  № 1619-МР (зі змінами) за 

підсумками 2018 року» 

від ________ 2019 року № _____-МР 
 

Звіт 

про виконання міської програми  

«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем 

на 2017-2019 роки в м. Суми» за 2018 рік 

 

Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних 

систем на 2017-2019 роки в м. Суми» (надалі – Програма) - це сукупність 

електронного самоврядування та різноманітних електронних сервісів. 

Мультисервісна телекомунікаційна мережа (МТКМ) - основа автоматизації 

муніципальних телекомунікаційних систем. Основою для створення 

системи «Електронне місто» є побудова мультисервісної 

телекомунікаційної мережі (МТКМ) на базі ліній зв'язку та сучасного 

мережевого обладнання. 

Метою Програми є автоматизація муніципальних телекомунікаційних 

систем, яка спрямована на об'єднання населення, органів влади та органів 

місцевого самоврядування, комунальних служб, суб’єктів господарювання 

та суспільних організацій шляхом впровадження відповідних технологій, 

засобів та процесів заради підвищення ефективності управління, 

покращення рівня безпеки, забезпечення інформаційними технологіями 

громадян та бізнесу, і, як результат – стимулювання соціального та 

економічного розвитку міста Суми. 

На реалізацію заходів програми у 2018 році було передбачено 

41632,35 тис. грн. Фактичні обсяги фінансування склали 17619,59 тис. грн., 

що складає 42,32 % від запланованого. 

Детальна інформація по розпорядникам коштів: 

- Виконавчий комітет Сумської міської ради – додаток 1; 

- Департамент соціального захисту населення – додаток 2; 

- Управління освіти і науки – додаток 3; 

- Відділ охорони здоров’я – додаток 4; 

- Відділ культури та туризму – додаток 5. 

 

 

Сумський міський голова         О.М. Лисенко 
Виконавець: Бєломар В.В. 



Додаток 1 

до Звіту про виконання міської програми «Ав-

томатизація муніципальних телекомунікацій-

них систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 

2018 рік 

 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
 

 «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»  

(назва програми) 

 

 

1. 03 

КВКВ 
Виконавчий комітет Сумської міської ради 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 03 

КВКВ 
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 0217530 

КПКВК 
Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму      

«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»                     
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 
№ Завдання та заходи програми Планові обсяги фінансу-

вання, тис. грн. 

Фактичні обсяги фінансу-

вання, тис. грн. 

Стан виконання 

Усього у т.ч. Усього у т.ч. 

Заг. 

фонд 

Спец. 

фонд 

Заг. 

фонд 

Спец. 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Матеріальне забезпечення 

1.1 Оновлення парку серверного обладнання 1000,00 - 1000,00 0,00 - 0,00 Фінансування протягом року не 

здійснювалось 

1.2 Модернізація серверного обладнання 

Сумської міської ради 

330,00 - 330,00 0,00 - 0,00 Фінансування протягом року не 

здійснювалось 



1.4 Оренда віртуальних серверних потужно-

стей для потреб Сумської міської ради 

300,00 300,00 - 70,00 70,00 - Виконано 

2.1 Оновлення комп’ютерного парку Сумської 

міської ради 

6539,50 - 6539,50 5289,90 - 5289,90 Виконано 

2.3 Модернізація комп’ютерної техніки Сумсь-

кої міської ради, що вводиться в домен 

150,00 - 150,00 135,90 - 135,90 Виконано 

2.4  Придбання друкуючого обладнання та вит-

ратних матеріалів для виконавчих органів 

Сумської міської ради 

1790,00 370,00 1420,00 1742,70 368,50 1374,20 Виконано 

2.5 Придбання іншого обладнання та приладдя 

для виконавчих органів Сумської міської 

ради 

2500,00 900,00 1600,00 2158,50 868,20 1290,30 Виконано 

2. Інфраструктура міської ради 

1.1 Реорганізація та впорядкування локальних 

обчислювальних мереж Сумської міської 

ради 

1270,00 1270,00 - 758,30 758,30 - Виконано 

1.2  Придбання комутаційного та мережевого 

обладнання для обчислювальних мереж 

Сумської міської ради 

379,50 - 379,50 373,70 - 373,70 Виконано 

2.1 Організація єдиного центру звернень гро-

мадян до міської ради 

420,00 420,00 - 222,50 222,50 - Виконано 

3. Муніципальна інфраструктура 

1.2 Оренда каналів передачі даних 60,00 60,00 - 52,50 52,50 - Виконано 

2.1 Створення колективних Wi-Fi точок та зон 

вільного доступу громадян до електронних 

сервісів Сумської міської ради та мережі 

Інтернет 

85,00 85,00 - 52,87 52,87 - Виконано 

2.2 Підтримка функціонування Wi-Fi зон віль-

ного доступу до мережі Інтернет в місті 

144,00 144,00 - 144,00 144,00 - Виконано 

4. Інформатизація виконавчих органів 

1.1 Впровадження нової системи електронного 

документообігу 

195,00 195,00 - 194,997 194,997 - Виконано 

1.2 Опис бізнес-процесів виконавчих органів 

Сумської міської ради 

100,00 100,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

2.3 Розробка програмного забезпечення обліку 

муніципальної телекомунікаційної інфра-

структури та комп'ютерної техніки 

195,00 195,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не 

здійснювалось 



2.9 Впровадження системи навчання співробіт-

ників міської ради  

180,00 180,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не 

здійснювалось 

2.10 Впровадження системи оцінювання знань 

службовців органів місцевого самовряду-

вання  

180,00 180,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не 

здійснювалось 

2.11 Розробка спеціалізованого програмного за-

безпечення виконавчих органів 

240,00 240,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не 

здійснювалось 

2.13 Розробка спеціалізованого програмного за-

безпечення виконавчих органів 

30,00 30,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

3.9 Впровадження ІТ-послуги Відновлення пі-

сля катастроф 

20,00 20,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

3.12 Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, 

обробки та візуалізації даних 

60,00 60,00 - 60,00 60,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

5. Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів 

1.1 Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Служба каталогу 

72,00 72,00 - 8,00 8,00 - Виконано 

1.2 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема електронної пошти 

48,00 48,00 - 4,00 4,00 - Виконано 

1.3 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема моніторингу 

48,00 48,00 - 4,00 4,00 - Виконано 

1.4 Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Внутрішній портал 

48,00 48,00 - 2,00 2,00 - Виконано 

1.5 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема підтримки користувачів 

96,00 96,00 - 8,00 8,00 - Виконано 

1.6 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема оновлення програмного забезпечення 

9,60 9,60 - 3,20 3,20 - Виконано 

1.7 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема резервного копіювання 

14,40 14,40 - 4,80 4,80 - Виконано 

1.8 Підтримка функціонування ІТ-послуги Ін-

тернет проксі 

9,60 9,60 - 3,20 3,20 - Виконано 

1.9 Підтримка функціонування ІТ-послуги ма-

ршрутизація та NAT 

9,60 9,60 - 3,20 3,20 - Виконано 

1.10 Підтримка функціонування ІТ-послуги де-

мілітаризованої зони 

14,40 14,40 - 4,80 4,80 - Виконано 

1.11 Підтримка функціонування ІТ-послуги Без-

печні web-послуги 

9,60 9,60 - 3,20 3,20 - Виконано 



1.12 Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Служба розгортання Windows 

14,40 14,40 - 2,40 2,40 - Виконано 

1.13 Підтримка функціонування ІТ-послуги IP-

телефонія 

24,00 24,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

1.14 Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Централізоване керування ІТ-інфраструк-

турою 

48,00 48,00 - 4,00 4,00 - Виконано 

1.15 Підтримка функціонування ІТ-послуги Від-

новлення після катастроф 

4,80 4,80 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

1.16 Підтримка функціонування ІТ-послуги Ан-

тивірусний захист 

24,00 24,00 - 1,60 1,60 - Виконано 

1.17 Підтримка функціонування ІТ-послуги Вір-

туалізація 

36,00 36,00 - 2,00 2,00 - Виконано 

1.18 Підтримка функціонування ІТ-послуги Від-

далені робочі столи 

24,00 24,00 - 1,60 1,60 - Виконано 

1.19 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема управління проектами 

9,60 9,60 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

1.20 Підтримка функціонування ІТ-послуги Си-

стема аналізу, обробки та візуалізації даних 

4,80 4,80 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

2.1 Підтримка безперебійного функціонування 

системи електронного документообігу мі-

ської ради (Діло) 

60,00 60,00 - 59,96 59,96 - Виконано 

2.2 Супроводження та підтримка програми 

електронного документообігу (Діло) 

258,00 258,00  257,88 257,88 - Виконано 

3.1 Зберігання резервних копій баз даних 360,00 360,00 - 90,00 90,00 - Виконано 

3.2 Забезпечення функціонування структурова-

ної кабельної системи 

343,68 343,68 - 225,50 225,50 - Виконано 

3.3 Підтримка роботи систем відео-спостере-

ження 

48,00 48,00 - 18,00 18,00 - Виконано 

4.1 Технічне забезпечення проведення заходів 

міської ради 

36,00 36,00 - 17,90 17,90 - Виконано 

5.1 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів мі-

ської ради 

216,00 216,00 - 216,00 216,00 - Виконано 

5.2 Супроводження та підтримка електронної 

системи обліку та реєстрації місця прожи-

вання громадян 

54,00 54,00 - 48,00 48,00 - Виконано 



5.3 Забезпечення роботи підключення до 

НСКЗ Центру надання адміністративних 

послуг 

84,00 84,00 - 68,90 68,90 - Виконано 

5.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру 

надання адміністративних послуг 

72,00 72,00 - 0,00 0,00 - Виконано 

5.5 Підтримка роботи системи електронної 

черги Центру надання адміністративних 

послуг 

36,00 36,00 - 20,00 20,00 - Виконано 

5.6 Підтримка роботи геоінформаційної сис-

теми 

156,00 156,00 - 147,40 147,40 - Виконано 

5.7 Підтримка систем контролю доступу 48,00 48,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.1 Система управління ресурсами з впрова-

дженням системи енергоменеджменту 

91,00 91,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.2 Інформаційно-аналітична система управ-

ління проектами та міжнародної технічної 

допомоги 

173,00 173,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.3 Автоматизована аналітично-комунікаційна 

система управління зверненнями громадян 

195,00 195,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.4 Автоматизована інформаційно-аналітична 

система звітів щодо діяльності депутатів 

73,00 73,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.5 Система єдиного розумного порталу 94,00 94,00  0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.6 Автоматизована інформаційно-аналітична 

система нормативних документів 

182,00 182,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.7 Автоматизована інформаційно-комуніка-

ційна система кабінету мешканця 

195,00 195,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6.8  Автоматизована інформаційно-аналітична 

система реєстру земель та об'єктів комуна-

льної власності 

73,00 73,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту робо-

чих місць 

1080,00 1080,00 - 543,00 543,00 - Виконано 

1.2 Легалізація програмних продуктів компанії 

Майкрософт 

1035,67 1035,67 - 944,90 944,90 - Виконано 

1.3 Придбання пакетів хмарних сервісів та офі-

сних додатків 

1074,00 1074,00 - 1055,10 1055,10 - Виконано 



1.4 Придбання графічних програмних продук-

тів та програм для роботи з текстом 

200,00 200,00 - 173,00 173,00 - Виконано 

1.5 Придбання програмних продуктів віддале-

ного управління 

45,00 45,00 - 45,00 45,00 - Виконано 

1.6 Легалізація програм ведення проектів 230,00 230,00 - 178,98 178,98 - Виконано 

7. Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів 

1.1 Створення комплексної системи захисту ін-

формації у виконавчому комітеті Сумській 

міській раді 

400,00 400,00 - 348,00 348,00 - Виконано 

8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів 

1.2 Реалізація пілотного проекту по впрова-

дженню комплексної системи підвищення 

безпеки громадян в місті Суми 

3700,00 3700,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

1.3 Реалізація пілотного проекту по інформати-

зації сфери пасажирських перевезень міста 

Суми 

10000,00 10000,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

1.4 Розробка, доопрацювання проектно-кошто-

рисної документації електронних сервісів, 

проведення експертиз проектів 

100,00 100,00 - 0,00 0,00 - Фінансування протягом року не здійсню-

валось 

1.9 Встановлення сучасних систем відеоспос-

тереження у виконавчих органах Сумської 

міської ради 

475,00 475,00 - 474,90 474,90 - Виконано 

 

 

 

Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
 

Виконавець: Бєломар В.В. 



Додаток 2 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. Су-

ми» за 2018 рік 
 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
 

 «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»  

(назва програми) 
 

1. 15 

КВКВ 
Департамент соціального захисту населення 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 15 

КВКВ 
Департамент соціального захисту населення 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 0810160 

КПКВК 
Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автомати-

зація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» 
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 

№ Найменування заходу 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання 

(показники 

ефективності) 

Усього 
держ. 

бюджет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела 

Усьо-

го 

держ. 

бюджет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела  

 обл. 

бюджет 

місц. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

місц. 

бюджет 

7. Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів 

1.2 

Створення комплексної системи 

захисту інформації у Департаменті 

соціального захисту населення 

Сумської міської ради 

300,00 - - 300,00 - 0,00 - - 0,00 - 

Фінансування протя-

гом року не здійсню-

валось 

 

Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
Виконавець: Бєломар В.В. 



Додаток 3 

до Звіту про виконання міської програми «Ав-

томатизація муніципальних телекомунікацій-

них систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 

2018 рік 
 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
 

 «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»  

(назва програми) 
 

1. 10 

КВКВ 
Управління освіти і науки 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 10 

КВКВ 
Управління освіти і науки 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 0611020 

КПКВК 
Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автомати-

зація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» 
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 

№ Найменування заходу 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання 

(показники 

ефективності) 

Усього 

держ. 

бю-

джет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела 

Усього 

держ. 

бю-

джет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела  

 обл. 

бюджет 

місц. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

місц. 

бюджет 

8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів 

1.5 

Встановлення сучас-

них систем відеоспо-

стереження в закла-

дах освіти міста 
1980,00 - - 1980,00 - 1278,20 - - 1278,20 - 

Встановлено сучасні системи ві-

деоспостереження в закладах 

освіти міста, а саме: ССШ № 1, 2, 

9, 10, 17, 30; ЗОШ № 6, 8, 12, 18, 

19, 23, 24, 26; Гімназія № 1; Кла-

сична гімназія 



3.2 

Підтримка систем ві-

деоспостереження в 

закладах освіти міста 

340,20 - - 340,20 - 93,10 - - 93,10 - 

Здійснювалась підтримка роботи 

систем відеоспостереження в за-

кладах освіти міста 
 

Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
Виконавець: Бєломар В.В. 



Додаток 4 

до Звіту про виконання міської програми «Ав-

томатизація муніципальних телекомунікацій-

них систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 

2018 рік 
 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
 

 «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»  

(назва програми) 
 

1. 14 

КВКВ 
Відділ охорони здоров’я 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 14 

КВКВ 
Відділ охорони здоров’я 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 0712010 

КПКВК 
Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автомати-

зація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» 
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 

№ Найменування заходу 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання 

(показники 

ефективності) 

Усього 
держ. 

бюджет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела 

Усього 
держ. 

бюджет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела  

 обл. бю-

джет 

місц. 

бюджет 

обл. бю-

джет 

місц. 

бюджет 

8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів 

1.1 

Реалізація пілотного проекту по інфо-

рматизації закладів охорони здоров’я 

міста Суми 

350,00 - - 350,00 - 0,00 - - 0,00 - 
Фінансування протягом 

року не здійснювалось 

3.1 
Підтримка пілотного проекту "Полік-

лініка без черг" в дитячій лікарні 108,00 - - 108,00 - 0,00 - - 0,00 - 
Фінансування протягом 

року не здійснювалось 

 

Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
Виконавець: Бєломар В.В. 



Додаток 5 

до Звіту про виконання міської програми «Ав-

томатизація муніципальних телекомунікацій-

них систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 

2018 рік 
 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
 

 «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»  

(назва програми) 
 

1. 24 

КВКВ 
Відділ культури та туризму 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 24 

КВКВ 
Відділ культури та туризму 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 1014080 

КПКВК 
Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автомати-

зація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» 
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 

№ Найменування заходу 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання 

(показники 

ефективності) 

Усього 
держ. 

бюджет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела 

Усьог

о 

держ. 

бюджет 

Місцевий бюджет Інші 

дже-

рела  

 обл. 

бюджет 

місц. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

місц. 

бюджет 

8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів 

1.6 

Встановлення сучасних систем ві-

деоспостереження в закладах куль-

тури міста 

630,00 - - 630,00 - 0,00 - - 0,00 - 

Фінансування протя-

гом року не здійсню-

валось 
 

Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
Виконавець: Бєломар В.В. 


