




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

Проект 

оприлюднено __.__.2020 

   
 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIІ СКЛИКАННЯ _______ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від ___________ 2020 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 

2017-2019 роки, у тому числі за 

підсумками 2019 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: 
 

1. 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 2017-2019 роки, у тому числі за 

підсумками 2019 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 – відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської 

міської ради  



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 

2017-2019 роки, у тому числі за 

підсумками 2019 року» 

від __________ 2020 року № ____-МР 
 

Звіт 

про виконання міської програми  

«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем 

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

 

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 2019 році було передбачено 

41134,26 тис. грн. Фактичні обсяги фінансування склали 12855,28 тис. грн., 

що складає 31,25 % від запланованого. 

На реалізацію заходів програми у 2017 - 2019 роках було передбачено 

100086,51 тис. грн. Фактичні обсяги фінансування склали 40118,08 тис. грн., 

що складає 40,08 % від запланованого. 

Детальна інформація по розпорядникам коштів за 2017-2019 роки: 

- Виконавчий комітет Сумської міської ради – додаток 1; 

- Департамент інфраструктури міста – додаток 2; 

- Департамент фінансів, економіки та інвестицій – додаток 3; 

- Департамент соціального захисту населення – додаток 4; 

- Департамент забезпечення ресурсних платежів – додаток 5; 

- Управління архітектури та містобудування – додаток 6; 

- Управління освіти і науки – додаток 7; 



- Управління капітального будівництва та дорожнього господарства – 

додаток 8; 

- Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» – додаток 9; 

- Управління державного архітектурно-будівельного контролю – 

додаток 10; 

- Управління «Служба у справах дітей» – додаток 11; 

- Відділ охорони здоров’я – додаток 12; 

- Відділ культури – додаток 13. 

 

 

 

 

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



Додаток 1 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 02 

КВКВ 
Виконавчий комітет Сумської міської ради 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 02 

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 міської програми Обсяг фінансування на 

2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування на 

2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування на 

2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Підпрограма 1 «Матеріальне забезпечення» 

1.1 Оновлення парку серверного обладнання 750,00 711,90 1000,00 0,00 - - Виконано частково. 

2017 рік: було придбано сучасне обладнання для 

впровадження нових сервісів; 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: фінансування не передбачено 

1.2 Модернізація серверного обладнання 

Сумської міської ради 

220,00 187,90 330,00 0,00 110,00 95,00 Виконано. 

2017 рік: оновлено існуюче обладнання для на-

лежного подальшого використання; 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: модернізовано 1 сервер 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1.3 Розміщення серверного обладнання Сумської 

міської ради на віддалених технічних 

майданчиках 

- - - - - - Не виконано. 

2017-2019 роки: фінансування не передбачено 

1.4 Оренда віртуальних серверних потужностей 

для потреб Сумської міської ради 

- - 300,00 70,00 840,00 780,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: оренда віртуальних потужностей 

проводилась 2 місяці; 

2019 рік: оренда віртуальних потужностей 

проводилась 12 місяців 

2.1. Оновлення комп’ютерного парку Сумської 

міської ради 

2886,00 858,78 6539,50 5289,90 5197,50 2239,44 Виконано. 

2017 рік: закуплено 65 одиниць; 

2018 рік: закуплено 331 одиницю; 

2019 рік: закуплено 93 одиниці 

2.2. Ремонт комп’ютерної техніки Сумської 

міської ради, що вводиться в домен 

281,50 57,12 - - 50,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: проведено ремонт існуючих конфігу-

рацій, що не відповідають стандартам при 

підключенні до ІТ-послуг; 

2018 рік: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2.3. Модернізація комп’ютерної техніки Сумської 

міської ради, що вводиться в домен 

- - 150,00 135,90 150,00 15,25 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: модернізовано 120 персональних 

комп’ютерів; 

2019 рік: модернізовано 38 персональних 

комп’ютерів 

2.4. Придбання друкуючого обладнання та 

витратних матеріалів для виконавчих органів 

Сумської міської ради 

- - 1790,00 1742,70 2285,00 686,29 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: придбано 220 одиниць; 

2019 рік: придбано 40 одиниць 

2.5. Придбання іншого обладнання та приладдя 

для виконавчих органів Сумської міської ради 

- - 2500,00 2158,50 2190,50 1175,94 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: придбано 1737 одиниць; 

2019 рік: придбано 1155 одиниць 

Підпрограма 2 «Інфраструктура міської ради» 

1.1. Реорганізація та впорядкування локальних 

обчислювальних мереж Сумської міської ради 

1283,00 1060,70 1270,00 831,00 1152,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: кошти виділено, обладнання та матері-

али закуплено, проведено підготовку; 

2018 рік: реорганізовано 210 робочих місць; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Придбання комутаційного та мережевого 

обладнання для обчислювальних мереж Сумської 

міської ради 

- - 379,50 373,70 678,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: придбано 17 одиниць; 



2019 рік: переможець тендеру відмовився в кінці 

року 

2.1. Організація єдиного центру звернень 

громадян до міської ради 

- - 420,00 222,50 630,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: створено 3 робочі місця; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

Підпрограма 3 «Муніципальна інфраструктура» 

1.1. Створення міської волоконно-оптичної 

мережі 

150,00 0,00 - - - - Не виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2018 рік: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не передбачено 

1.2. Оренда каналів передачі даних 60,00 14,00 60,00 52,50 72,00 36,00 Виконано. 

2017 - 2018 роки: було орендовано 10 каналів на 

12 місяців; 

2019 рік: було орендовано 12 каналів на 12 

місяців 

1.3. Оренда магістральних каналів передачі даних - - - - 120,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

1.4. Забезпечення доступу до мережі Інтернет 

виконавчих органів 

- - - - 344,00 254,09 Виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: було забезпечено доступу до мережі 

Інтернет виконавчих органів 

 

1.5. Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, 

серверів імен 

- - - - 18,00 7,59 Виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: було зареєстровано 3 доменних імен, 

13 сертифікатів SSL, серверів імен 

 

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 85,00 52,87 85,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: створено 15 зон вільного доступу; 

2018 рік: створено 5 зон вільного доступу; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Підтримка функціонування Wi-Fi зон 

вільного доступу до мережі Інтернет в місті 

102,00 98,60 144,00 144,00 174,00 155,00 Виконано. 

2017 рік: підтримка 17 зон вільного доступу; 

2018 рік: підтримка 24 зон вільного доступу; 

2019 рік: підтримка 29 зон вільного доступу 

Підпрограма 4 «Інформатизація виконавчих органів» 



1.1. Впровадження нової системи електронного 

документообігу 

390,00 292,40 195,00 194,997 1200,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: впроваджено 1 модуль нової системи 

електронного документообігу; 

2018 рік: впроваджено 1 модуль нової системи 

електронного документообігу; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

1.2. Опис бізнес-процесів виконавчих органів 

Сумської міської ради 

- - 100,00 0,00 100,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

2.1. Імплементація баз даних мешканців до 

електронної системи обліку та реєстрації місця 

проживання громадян 

- - - - - - Не виконано. 

2017 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

2.2. Розробка та оновлення міських мобільних 

додатків 

- - - - - - Не виконано. 

2017 -2019 роки: фінансування не передбачено 

2.3. Розробка програмного забезпечення обліку 

муніципальної телекомунікаційної 

інфраструктури та комп'ютерної техніки 

100,00 78,00 195,00 0,00 195,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: розроблено 4 модулі; 

2018 - 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

2.4. Розробка чи оновлення веб-ресурсів міської 

ради 

150,00 0,00 - - - - Не виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

2.5. Розробка та впровадження системи 

комунікації з мешканцями 

100,00 0,00 - - - - Не виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

2.6. Розробка муніципальної системи 

бюджетування 

- - - - 100,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2.7. Розробка системи обліку місцевих пільг - - - - 250,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.8. Розробка системи по візуалізації мобільності 

мешканців та пасажиропотоків 

- - - - - - Не виконано. 

2017 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

2.9. Впровадження системи навчання 

співробітників міської ради 

- - 180,00 0,00 180,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 



2.10. Впровадження системи оцінювання знань 

службовців органів місцевого самоврядування 

- - 180,00 0,00 180,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

2.11. Впровадження спеціалізованого 

програмного забезпечення виконавчих органів 

240,00 0,00 240,00 0,00 200,00 120,21 Виконано частково. 

2017 - 2018 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні 

призначення); 

2019 рік: впроваджено 1 модуль 

2.12. Впровадження системи електронної черги в 

ЦНАП 

- - - - 65,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2.13. Підключення Центру надання 

адміністративних послуг до НСКЗ 

- - 30,00 0,00 280,00 124,29 Виконано частково. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: підключено робочі місця по вул. 

Р.Атаманюка, 49А 

2.14. Впровадження системи планування ресурсів - - - - 100,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

3.1. Впровадження ІТ-послуги Інтернет проксі 5,00 5,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.2. Впровадження ІТ-послуги маршрутизація та 

NAT 

10,00 10,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.3. Впровадження ІТ-послуги демілітаризованої 

зони 

15,00 15,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.4. Впровадження ІТ-послуги Безпечні web-

послуги 

5,00 5,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 
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3.5. Впровадження ІТ-послуги Служба 

розгортання Windows 

10,00 10,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.6. Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія - - - - - - Не виконано. 

2017 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.7. Впровадження ІТ-послуги Централізоване 

керування ІТ-інфраструктурою 

40,00 40,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 



 

3.8. Впровадження ІТ-послуги Антивірусний 

захист 

15,00 15,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.9. Впровадження ІТ-послуги Відновлення після 

катастроф 

- - 20,00 0,00 40,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

3.10. Впровадження ІТ-послуги Віртуалізація 35,00 35,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.11. Впровадження ІТ-послуги Віддалені робочі 

столи 

10,00 10,00 - - - - Виконано. 

2017 рік: впроваджено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.12. Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, 

обробки та візуалізації даних 

- - 60,00 60,00 80,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 - 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

4.1. Розгортання ІТ-послуги Служба каталогу 185,20 49,20 Виключено Виключено Виконано частково. 

2017 рік: виконано; 

2018 - 2019 роки: виключено 

4.1. Впровадження системи запобігання витоку 

інформації 

- - - - 960,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

4.2. Впровадження системи контролю дій 

привілейованих користувачів 

- - - - 300,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

4.3. Впровадження системи запобігання 

вторгненням 

- - - - 600,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 
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Підпрограма 5 «Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів» 

1.1. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Служба каталогу 

72,00 53,60 72,00 8,00 90,00 30,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.2. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система електронної пошти 

48,00 35,70 48,00 4,00 - - Виконано. 

2017 - 2018 роки: підтримка здійснювалась; 

2019 рік: фінансування не передбачено 

1.3. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система моніторингу 

48,00 35,70 48,00 4,00 36,00 12,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.4. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Внутрішній портал 

48,00 35,70 48,00 2,00 18,00 6,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 



1.5. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система підтримки користувачів 

96,00 71,30 96,00 8,00 72,00 24,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.6. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система оновлення програмного забезпечення 

9,60 7,10 9,60 3,20 18,00 6,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.7. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система резервного копіювання 

14,40 10,70 14,40 4,80 36,00 12,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.8. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Інтернет проксі 

4,80 1,50 9,60 3,20 18,00 6,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.9. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

маршрутизація та NAT 

4,80 0,00 9,60 3,20 18,00 6,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2018 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.10. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

демілітаризованої зони 

7,20 0,00 14,40 4,80 18,00 6,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2018 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.11. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Безпечні web-послуги 

4,80 1,00 9,60 3,20 18,00 6,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

 

1.12. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Служба розгортання Windows 

7,20 2,20 14,40 2,40 18,00 6,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

 

1.13. Підтримка функціонування ІТ-послуги IP-

телефонія 

- - 24,00 0,00 - - Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: фінансування не передбачено 

 

1.14. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Централізоване керування ІТ-інфраструктурою 

24,00 7,30 48,00 4,00 54,00 18,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 
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1.15. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Відновлення після катастроф 

- - 4,80 0,00 - - Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: фінансування не передбачено 

1.16. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Антивірусний захист 

12,00 3,70 24,00 1,60 18,00 6,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.17. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Віртуалізація 

18,00 0,00 36,00 2,00 18,00 6,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2018 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 



1.18. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Віддалені робочі столи 

12,00 0,00 24,00 1,60 18,00 6,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2018 - 2019 роки: підтримка здійснювалась 

1.19. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система управління проектами 

- - 9,60 0,00 - - Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: фінансування не передбачено 

1.20. Підтримка функціонування ІТ-послуги 

Система аналізу, обробки та візуалізації даних 

- - 4,80 0,00 72,00 24,00 Виконано частково. 

2017 рік: фінансування не передбачено 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: підтримка здійснювалась 

2.1. Підтримка роботи ІТ-послуг 143,40 64,30 Виключено Виключено Виконано частково. 

2017 рік: виконано; 

2018 - 2019 роки: виключено 

2.1. Підтримка безперебійного функціонування 

системи електронного документообігу міської 

ради (Діло) 

60,00 51,79 60,00 59,96 140,00 136,98 Виконано. 

2017 - 2019 роки: здійснювалась підтримка 1 

системи 

2.2. Супроводження та підтримка програми 

електронного документообігу (Діло) 

258,00 218,50 258,00 257,88 336,00 333,48 Виконано. 

2017 - 2019 роки: здійснювалась 

підтримка роботи 35 робочих місць 
2.3. Підтримка нової системи електронного 

документообігу (Мегаполіс) 

- - - - 195,00 194,40 Виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: здійснювалась підтримка 1 системи 

2.4. Супроводження програми електронного 

документообігу (Мегаполіс) 

- - - - 234,60 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 
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3.1. Підтримка роботи комп’ютерної техніки 1080,96 664,60 Виключено Виключено Виконано частково. 

2017 рік: виконано; 

2018 - 2019 роки: виключено 

3.1. Зберігання резервних копій баз даних 60,00 50,80 360,00 90,00 - - Виконано. 

2017 - 2018 роки: виконано; 

2019 рік: фінансування не передбачено 

3.2. Забезпечення функціонування 

структурованої кабельної системи 

343,68 117,40 343,68 225,50 384,00 381,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: проводилась 

підтримка робочих місць 
3.3. Підтримка роботи систем 

відеоспостереження 

10,80 6,80 48,00 18,00 205,86 189,31 Виконано. 



2017 - 2019 роки: проводилась 

підтримка роботи систем 

відеоспостереження 
3.4. Підтримка роботи комп’ютерної техніки 

Сумської міської ради 

- - - - 1147,50 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

3.5. Підтримка роботи активного мережевого 

обладнання Сумської міської ради 

- - - - 360,00 0,00 Не виконано. 

2017 - 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

4.1. Технічне забезпечення проведення заходів 

міської ради 

36,00 35,10 36,00 17,90 48,00 19,27 Виконано. 

2017 - 2019 роки: проводилось технічне 

забезпечення проведення заходів 

міської ради 

 
4.2. Технічне забезпечення проведення засідань 

постійних депутатських комісій 

453,60 129,20 Виключено Виключено Виконано частково. 

2017 рік: виконано; 

2018 - 2019 роки: виключено 

 

5.1. Технічна підтримка роботи веб-ресурсів 

міської ради 

189,00 160,00 216,00 216,00 500,00 413,40 Виконано. 

2017 рік: здійснювалась підтримка роботи веб-

ресурсів міської ради 

2018 рік: підтримка 6 веб-ресурсів міської ради 

терміном 12 місяців; 

2019 рік: підтримка 10 веб-ресурсів міської ради 

терміном 12 місяців 

 

5.2. Супроводження та підтримка електронної 

системи обліку та реєстрації місця проживання 

громадян 

48,00 32,00 54,00 48,00 54,00 48,00 Виконано. 

2017 - 2019 роки: здійснювалося 

супроводження та підтримка 1 

електронної системи терміном 12 

місяців 
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5.3. Забезпечення роботи підключення до НСКЗ 

Центру надання адміністративних послуг 

84,00 56,11 84,00 68,90 198,00 62,75 Виконано. 

2017 рік: забезпечено підключення до НСКЗ 

Центру надання адміністративних послуг; 

2018 – 2019 роки: забезпечено роботу 1 точки 

підключення терміном 12 місяців 

5.4. Підтримка роботи АРМ операторів Центру 

надання адміністративних послуг 

- - 72,00 0,00 72,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 



2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

5.5. Підтримка роботи системи електронної черги 

Центру надання адміністративних послуг 

36,00 32,40 36,00 20,00 48,00 12,04 Виконано. 

2017 рік: здійснювалась підтримка роботи веб-

ресурсів міської ради 

2018 рік: підтримка 50 робочих місць терміном 

12 місяців; 

2019 рік: підтримка 50 робочих місць терміном 

12 місяців 

 

5.6. Підтримка роботи геоінформаційної системи - - 156,00 147,40 264,00 262,80 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 -2019 роки: підтримка роботи  1 системи 

терміном 12 місяців 

 

5.7. Підтримка систем контролю доступу - - 48,00 0,00 48,00 48,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: підтримка 2 систем контролю доступу 

терміном 12 місяців 

5.8. Підтримка системи запобігання витоку 

інформації 

- - - - 360,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

5.9. Підтримка системи контролю дій 

привілейованих користувачів 

- - - - 180,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

5.10. Підтримка системи запобігання 

вторгненням 

- - - - 90,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 
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5.11. Підтримка роботи єдиного центру звернень 

громадян до міської ради 

- - - - 650,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

5.12. Супроводження та підтримка систем 

планування ресурсів 

- - - - 100,00 53,50 Виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: здійснювалась підтримка 1 системи 

планування ресурсів протягом 12 місяців 

6.1. Система управління ресурсами з 

впровадженням системи енергоменеджменту 

- - 91,00 0,00 73,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 



2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

6.2. Інформаційно-аналітична система управління 

проектами та міжнародної технічної допомоги 

- - 173,00 0,00 173,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

6.3. Автоматизована аналітично-комунікаційна 

система управління зверненнями громадян 

- - 195,00 0,00 195,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

6.4. Автоматизована інформаційно-аналітична 

система звітів щодо діяльності депутатів 

- - 73,00 0,00 73,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

 

6.5. Система єдиного розумного порталу - - 94,00 0,00 94,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

6.6. Автоматизована інформаційно-аналітична 

система нормативних документів 

- - 182,00 0,00 182,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

6.7. Автоматизована інформаційно-

комунікаційна система кабінету мешканця 

- - 195,00 0,00 195,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

6.8. Автоматизована інформаційно-аналітична 

система реєстру земель та об'єктів комунальної 

власності 

- - 73,00 0,00 91,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 
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Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1. Забезпечення антивірусного захисту робочих 

місць 

- - 1080,00 543,00 1080,00 1040,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: забезпечено захист 820 

робочих місць терміном 12 місяців 

1.2. Легалізація програмних продуктів компанії 

Майкрософт 

945,00 880,00 1035,67 944,90 2850,00 758,55 Виконано. 

2017 – 2019 роки: придбано сервісні ліцензії та 

ліцензії користувачів 

1.3.  Придбання пакетів хмарних сервісів та 

офісних додатків 

672,00 0,00 1074,00 1055,10 1074,00 1073,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 



2018 – 2019 роки: придбано пакети хмарних 

сервісів та офісних додатків 

1.4. Придбання графічних програмних продуктів 

та програм для роботи з текстом 

30,00 17,95 200,00 173,00 400,00 310,00 Виконано. 

2017 рік: придбано 3 програмні продукти; 

2018 рік: придбано 4 програмні продукти; 

2019 рік: придбано 7 програмних продуктів 

1.5. Придбання програмних продуктів 

віддаленого управління 

45,00 35,06 45,00 45,00 90,00 89,00 Виконано. 

2017 рік: придбано 5 програмних продуктів; 

2018 рік: придбано 5 програмних продуктів; 

2019 рік: придбано 10 програмних продуктів 

1.6. Легалізація програм ведення проектів 230,00 32,84 230,00 178,98 230,00 224,60 Виконано. 

2017 – 2019 роки: проведено легалізацію 

програм ведення проектів 

1.7. Придбання програмних продуктів захисту 

мережних з'єднань 

- - - - 17,50 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

Підпрограма 7 «Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів» 

1.1. Створення комплексної системи захисту 

інформації у виконавчому комітеті Сумської 

міської ради 

200,00 0,00 400,00 348,00 800,00 0,00 Виконано частково. 

2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2018 рік: проведено 1 підготовчий етап для 

побудови системи; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

Підпрограма 8 «Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів» 

1.2. Реалізація пілотного проекту по 

впровадженню комплексної системи підвищення 

безпеки громадян в місті Суми 

- - 3700,00 0,00 3700,00 0,00 Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 
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1.3. Реалізація пілотного проекту по 

інформатизації сфери пасажирських перевезень 

міста Суми 

- - 10000,00 0,00 Виключено Не виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2019 рік: виключено 

1.3. Розробка, доопрацювання проектно-

кошторисної документації електронних сервісів, 

проведення експертиз проектів 

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2019 роки: фінансування не 

здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) 

1.7. Встановлення сучасних систем 

відеоспостереження у виконавчих органах 

Сумської міської ради 

- - 475,00 474,90 475,00 145,00 Виконано. 

2017 рік: фінансування не передбачено; 

2018 – 2019 роки: виконано 

2.1. Реалізація пілотних проектів виконавчим 

комітетом міської ради 

180,00 0,00 - - - - Не виконано. 



2017 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення); 

2018 – 2019 роки: фінансування не передбачено 

3.5. Підтримка систем відеоспостереження в місті - - - - - - Не виконано. 

2017 – 2019 роки: фінансування не передбачено 

Підпрограма 9 «Підтримка роботи виконавчих органів» 

1.1. Розробка профільних Програм 

інформатизації, автоматизації виконавчих органів 

Сумської міської ради, розвитку цифрового 

суспільства та телекомунікацій міста 

- - - - - - Фінансування не потребує 

1.2. Організація запровадження сучасних 

інформаційних технологій, систематизації та 

аналізу інформації, здійснення в установленому 

порядку обміну інформацією між виконавчими 

органами Сумської міської ради, з 

підприємствами, установами, організаціями всіх 

форм власності 

- - - - - - Фінансування не потребує 

1.3. Організація забезпечення виконавчих органів 

Сумської міської ради комп’ютерною технікою, 

програмним забезпеченням, впровадження 

інформаційних систем, монтажу та експлуатації 

обчислювальних мереж 

 

- - - - - - Фінансування не потребує 

1.4. Організація забезпечення належної 

експлуатації, обслуговування та своєчасного 

ремонту комп’ютерної техніки та периферійних 

пристроїв, обчислювальних мереж виконавчих 

органів Сумської міської ради, їх модернізації 

 

- - - - - - Фінансування не потребує 
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1.5. Організація впровадження інформаційних 

систем, ІТ-послуг, систем автоматизації у 

виконавчих органах Сумської міської ради 

- - - - - - Фінансування не потребує 

1.6. Визначення ІТ-стратегії Сумської міської 

ради 

- - - - - - Фінансування не потребує 

1.7. Реалізація пілотних проектів і галузі 

інформаційних технологій та надання 

електронних сервісів мешканцям міста 

- - - - - - Фінансування не потребує 

2.1. Навчання працівників виконавчого органу з 

питань інформаційних технологій 

- - - - 100,00 23,80 Виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: організовано навчання одного 

працівника виконавчого органу з питань 

інформаційних технологій 



2.2. Підвищення кваліфікації працівників 

виконавчих органів міської ради 

- - - - 160,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

2.3. Сертифікація працівників виконавчого 

органу з питань інформаційних технологій 

- - - - 50,00 0,00 Не виконано. 

2017 – 2018 роки: фінансування не передбачено; 

2019 рік: фінансування не здійснювалось 

(відсутні бюджетні призначення) 

Підпрограма 10 «Підтримка комунального підприємства» 

1.1. Збільшення статутного фонду комунального 

підприємства 

2000,00 1511,40 - - - - Виконано. 

2017 рік: збільшено статутний фонд 

комунального підприємства; 

2018 – 2019 роки: фінансування не передбачено 

1.2. Фінансова підтримка комунального 

підприємства 

- - - - - - Не виконано. 

2017 – 2019 роки: фінансування не передбачено 

 

 

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. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 41 

КВКВ 
Департамент інфраструктури міста 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 41 

КВКВ 
Департамент інфраструктури міста 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 4110160 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

93,60 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 3 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 75 

КВКВ 
Департамент фінансів, економіки та інвестицій 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 750000 

КВКВ 
Департамент фінансів, економіки та інвестицій 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 7510180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

105,60 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 4 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 08 

КВКВ 
Департамент соціального захисту населення 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 08 

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      

«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 міської програми Обсяг фінансування на 

2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування на 

2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування на 

2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту робочих 

місць 

288,00 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

Підпрограма 7 «Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів» 

1.2 Створення комплексної системи 

захисту інформації у Департаменті 

соціального захисту населення Сумської 

міської ради 

150,00 0,00 300,00 0,00 600,00 0,00 Фінансування протягом 2017-2019 років не 

здійснювалось 

 

 

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



Додаток 5 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 45 

КВКВ 
Департамент забезпечення ресурсних платежів 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 45 

КВКВ 
Департамент забезпечення ресурсних платежів 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 4510180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

88,80 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 6 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 48 

КВКВ 
Управління архітектури та містобудування 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 48 

КВКВ 
Управління архітектури та містобудування 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 4810180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

28,80 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 7 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 06 

КВКВ 
Управління освіти і науки 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 06 

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      

«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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

74,40 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

Підпрограма 8 «Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів» 

1.4 Встановлення сучасних систем 

відеоспостереження в закладах освіти міста 

366,20 347,65 1980,00 1278,20 1260,00 776,50 Встановлено сучасні системи 

відеоспостереження в закладах освіти міста, 

в 2017 році: ССШ № 7, 29; ЗОШ № 22, 25, 

27; 

в 2018 році: ССШ № 1, 2, 9, 10, 17, 30; ЗОШ 

№ 6, 8, 12, 18, 19, 23, 24, 26; гімназія № 1; 

класична гімназія; 

в 2019 році: ЗОШ № 4, 5, 13, 15, 20, 21; ССШ 

№ 30 



3.2 Підтримка систем відеоспостереження в 

закладах освіти міста 

- - 340,20 93,10 487,20 390,80 Здійснювалась підтримка роботи систем 

відеоспостереження в закладах освіти міста 

 

 

 

 

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



Додаток 8 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 47 

КВКВ 
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 47 

КВКВ 
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 4710180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

26,40 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 9 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 50 

КВКВ 
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 50 

КВКВ 
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 5010180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

52,80 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 10 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 46 

КВКВ 
Управління державного архітектурно-будівельного контролю 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 46 

КВКВ 
Управління державного архітектурно-будівельного контролю 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 4610180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

19,20 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 11 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 20 

КВКВ 
Управління «Служба у справах дітей» 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 20 

КВКВ 
Управління «Служба у справах дітей» 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 2010180 

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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

26,40 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

 

 

 

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



Додаток 12 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 

 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 07 

КВКВ 
Відділ охорони здоров’я 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 07 

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      

«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 міської програми Обсяг фінансування 

на 2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування 

на 2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту 

робочих місць 

28,80 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

Підпрограма 8 «Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів» 

1.1 Реалізація пілотного проекту по 

інформатизації закладів охорони здоров’я 

міста Суми 

430,00 214,60 350,00 0,00 - - Фінансування протягом 2018 року не 

здійснювалось, на 2019 рік – фінансування не 

передбачено 

1.7 Встановлення сучасних систем 

відеоспостереження в медичних закладах міста 

- - - - 630,00 0,00 Фінансування протягом 2017-2018 років не 

заплановано, у 2019 році – фінансування не 

здійснювалось 

3.1 Підтримка пілотного проекту "Поліклініка 

без черг" в дитячій лікарні 

- - 108,00 108,00 - - Фінансування у 2017 та 2019 роках не 

заплановано, у 2018 році – фінансування 

проведено в повному обсязі 



3.4 Підтримка систем відеоспостереження в 

медичних закладах міста 

- - - - 121,80 0,00 Фінансування протягом 2017-2018 років не 

заплановано, у 2019 році – фінансування не 

здійснювалось 

 

 

 

 

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



Додаток 13 

до Звіту про виконання міської програми 

«Автоматизація муніципальних телекомуні-

каційних систем на 2017-2019 роки в м. 

Суми» за 2017-2019 роки 
 

Інформація про хід виконання програми за 2017-2019 роки 

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

(назва програми) 

 
1. 10 

КВКВ 
Відділ культури 

найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 10 

КВКВ 
Відділ культури 

найменування відповідального виконавця програми 

3. 1014080 

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 міської програми Обсяг фінансування на 

2017 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування на 

2018 рік, тис.грн. 

Обсяг фінансування на 

2019 рік, тис.грн. 

Стан виконання (показники ефективності) 

План Факт План Факт План Факт 

Підпрограма 6 «Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами» 

1.1 Забезпечення антивірусного захисту робочих 

місць 

38,40 0,00 - - - - Фінансування протягом 2017 року не 

здійснювалось, на 2018-2019 роки – за 

програмою фінансування не заплановано 

Підпрограма 8 «Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів» 

1.5 Встановлення сучасних систем 

відеоспостереження в закладах культури 

міста 

- - 630,00 0,00 630,00 0,00 Фінансування протягом 2017 року не 

заплановано, у 2018-2019 роках – фінансування 

не здійснювалось 

3.3 Підтримка систем 

відеоспостереження в медичних закладах 

міста 

- - - - 121,80 0,00 Фінансування протягом 2017-2018 років не 

заплановано, у 2019 році – фінансування не 

здійснювалось 

 

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
























































