
 

Проєкт рішення 

 

 

Від 24.10.2019.                                                                                                      № 1785 

 

 

Про внесення змін до Міської програми  

«Відкрите місто - влада для людей» 

на 2019--2020 роки 

 

 

              З метою належного інформування територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 

про діяльність Бурштинської міської ради та її виконавчого комітету, сприяння 

впровадження електронних адміністративних послуг у місті Бурштині та селі Вигівка, а 

також відповідно до законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію»,  «Про доступ 

до публічної інформації», Указу президента України від 24.03.2012 №212/2012 «Про 

стратегію державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні та 

першочергові заходи щодо її реалізації» та ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

 

             1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 28.11.2018 №13/62-18 «Про 

затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2019-2020 роки», а 

саме: 

1.1. У підпрограмі 1 «Фінансова підтримка організаційного відділу з метою 

висвітлення інформації у ЗМІ» доповнити перелік заходів: 

- пунктом 4 «Технічне забезпечення проведення онлайн-нарад, онлайн-трансляцій 

заходів міської ради». 

 

1.2. У підпрограмі 2  «Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту 

Бурштинської міської ради» доповнити перелік заходів: 

- пунктом 7 «Придбання ліцензії для операційної системи Windows»; 

- пунктом 8 «Програмне забезпечення для впровадження послуг електронного 

урядування . 

 

             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу.  

 

 

 

 

       Міський голова                                                                                        Роксолана Джура 

 

 

  

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від  _________ №_______ 

«Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей»  

на 2019--2020 роки». 

 

Обґрунтування прийняття рішення. 

 

З кожним роком мешканці м. Бурштин та с. Вигівка все частіше надають перевагу 

використанню інформаційних комп’ютерних технологій для направлення звернень до 

Бурштинської міської ради, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про 

проблемні ситуації тощо. Крім того, керівництво міської ради впровадило практику 

проведення щотижневих онлайн трансляцій, під час яких надаються відповіді на питання 

мешканців, усі події, які проводяться у місті транслюються «наживо» на офіційному сайті 

та офіційній сторінці міської ради в мережі Facebook. Також впроваджено практику 

проведення щотижневих онлайн нарад з керівництвом Івано-Франківської ОДА. Це все 

потребує відповідного програмного забезпечення, якого на даний час немає, що суттєво 

впливає на якість та рівень проведення вище зазначених заходів. 

Електронне урядування повинно забезпечувати нові форми комунікації між 

громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації сприяє 

участі громадян у процесах управління містом, покращенню якості надання послуг 

населенню та наближенню їх до вимог мешканців. Рівень інформатизації стає одним з 

важливих факторів успішного економічного і соціального розвитку та конкурентоздатності 

міста.  

Теперішній стан технічного та програмного забезпечення надання інформаційно-

адміністративних послуг в місті не відповідає сучасним стандартам та не задовольняє 

інформаційні потреби Бурштинської міської ради, що значним чином впливає на 

ефективність її роботи. 
 

Мета прийняття рішення 

 

Головною метою даного проекту рішення є створення необхідних умов для 

забезпечення надання якісних інформаційних послуг, задоволення інформаційних потреб 

мешканців м. Бурштин та с. Вигівка. . 

Даним проектом рішення розширюється спрямування програми на вирішення низки 

основних завдань, в тому числі: 

- прискорення процесу розроблення та впровадження в Бурштинській міській раді 

сучасних послуг електронного урядування відповідно до Національно програми 

інформатизації, підвищення їх якості та доступності для населення, шляхом придбання 

відповідного програмного забезпечення електронних послуг.; 

- забезпечення умов для якісного інформування мешканців м. Бурштин та с. Вигівки, 

спрощення процесу комунікації громади з владою міста, шляхом придбання необхідних 

технічних пристроїв (мікрофон, камера, планшет, павербанк); 

- створення, впровадження та розвиток електронного документообігу; 

- дотримання вимог чинного законодавства в процесі ведення інформаційної 

діяльності, шляхом встановлення ліцензійних операційних систем, ліцензійно програмного 

забезпечення, антивірусів. 



 
 
2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

Проект рішення сформовано відповідно до законів України «Про Національну 

програму інформатизації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про 

інформацію»,  «Про доступ до публічної інформації», Указу президента України від 

24.03.2012 №212/2012 «Про стратегію державної політики сприяння розвитку громадського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» та ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

1. Для реалізації запропонованого у проекті рішення п. 4 «Технічне забезпечення 

проведення онлайн-нарад, онлайн-трансляцій заходів міської ради» за попередніми 

розрахунками в місцевому бюджеті необхідно передбачити 15000 грн, але це суттєво 

зменшить затрати на залучення відповідних засобів масової інформації. 

2. Для реалізації запропонованого у проекті рішення п. 7 «Придбання ліцензії для 

операційної системи Windows» за попередніми розрахунками в місцевому бюджеті 

необхідно передбачити 15000 грн.  

3. Для реалізації запропонованого у проекті рішення п. 8 «Програмне забезпечення 

для впровадження послуг електронного урядування. за попередніми розрахунками в 

місцевому бюджеті необхідно передбачити близько 100 000 грн.  
  

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

 
 
Даний проект рішення в першу чергу спрямований для надання якісних 

інформаційних, адміністративних послуг мешканцям м. Бурштин та с. Вигівка. Крім цього, 

запропоновані зміни сприятимуть  позитивному іміджу міста, заощадження бюджетних 

коштів на висвітлення інформації, приведення організацію інформаційної роботи 

відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту рішення: 

Начальник організаційного відділу 

О. Александрів                                                                    _________________ 

         

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови 

Н. Кицела                                                                             _________________ 

 

Начальник фінансовго відділу 

О. Петровська                                                                      _________________ 

 

 

Юридичний відділ                                                              _________________ 


