
                                                                               
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 вересня 2018 року                                                                                             № 07/60-18 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до   Програми фінансового 

 забезпечення  роботи  апарату управління 

 Бурштинської міської ради  Івано – Франківської 

 області  на 2018 рік затвердженої рішенням  

міської ради від 20.12.2017 №04/42-17 

 

З метою забезпечення належної роботи  Центру надання  адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, для забезпечення  послуг з 

передавання даних і повідомлень захищеним цифровим каналом між ЦНАП Бурштинської 

міської ради  та центром обробки даних Державної міграційної служби України з 

використанням  мережі Національної системи конфіденційного  зв’язку, з урахуванням  

Граничних тарифів на послуги конфіденційного зв’язку, затверджених Наказом 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 

07.08.2013 №420, відповідно до рішення міської ради від 20.12.2017 №04/42-17«Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення  роботи  апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  на 2018 рік, керуючись  ст.ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в Програму фінансового забезпечення  роботи  апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  на 2018 рік 

затверджену рішенням міської ради від 20.12.2017 №04/42-17: 

1.1 В розділі Обсяги фінансування у розрізі додатку 5: 

- додати пункт 25 «Оплата за користування  захищеним  цифровим каналом зв’язку між 

ЦНАП Бурштинської міської ради  та центром обробки даних Державної міграційної 

служби України з використанням  мережі Національної системи конфіденційного  зв’язку  

- 21 тис. грн» 

- додати пункт 26 «Отримання адміністраторами ЦНАП захищених носіїв (Secure Token 

337K) в кількості 3 шт., для доступу до Єдиного державного демографічного реєстру -               

4 тис. грн»; 



- додати пункт 27 «Отримання адміністратором Центру надання адміністративних послуг 

Бович Наталії захищеного носія (Алмаз 1-К) в кількості 1 шт. та проходження навчання 

для роботи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань та у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно –                  

2,5 тис. грн»; 

-додати пункт 28 «Укладання договору із Державним підприємством «Українські 

спеціальні системи» щодо підключення до Єдиного державного  демографічного реєстру 

(ЄДДР) на базі Національної системи конфіденційного зв’язку – 6 тис. грн»; 

- додати пункт 29 «Виготовлення та встановлення металевих грат на вікна та двері для 

ЦНАП Бурштинської міської ради – 10 тис. грн»; 

2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області                   

(О.І.Петровська) забезпечити  фінансування. 

3. Відділу економіки та промисловості Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (М. Назар) забезпечити  проведення закупівель. 

4. Бухгалтерській службі (І.М.Федунків) провести  відповідні розрахунки. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову б’юджетної комісії              

В.Л.  Рика та міського голову Р.О. Джуру. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Роксолана Джура 


