УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ № 352
19 травня

2017 р

19 сесія 7 скликання

Про внесення змін до регіональної Програми інформатизації
„Електронна Вінниччина” на 2016-2018 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про Концепцію
Національної Програми інформатизації”, „Про Національну програму
інформатизації”, Указу президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015
„Про Стратегію сталого розвитку „Україна - 2020”, постанови Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку
формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 року № 1014-р
„Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні”, пріоритетів, визначених в Стратегії
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020
року, затвердженої рішенням 38 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від
24 червня 2015 року № 893, враховуючи клопотання Вінницької обласної
державної адміністрації і висновок постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Викласти пункт 1.5 додатку до регіональної Програми інформатизації
„Електронна Вінниччина” на 2016-2018 роки у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань бюджету,
нсів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток до рішення 19 сесії обласної
Ради 7 скликання від 19 травня 2017
року № 352
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів регіональної програми інформатизації
«Електронна Вінниччина» на 2016 - 2018 роки
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
1. Організаційне
та методичне
забезпечення
Програми

Зміст заходів
Програми з
виконання
завдання
1.5. Організація
навчання та
перепідготовки з
питань
використання
сучасних
інформаційних
технологій
державних
службовців,
працівників
органів місцевого
самоврядування,
представників
центрів надання
адміністративних
послуг області,
громадських
організацій,
фахівців (вчителів,
консультантів) у
сфері електронного
урядування та
електронної
демократії________

Відповідальні за
виконання

Строки
виконання

Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і організацій

Заступник керівника виконавчого
апарату обласної Ради

Орієнтовні обсяги фінансування за роками
виконання, тис. грн
Джерела
фінансування
Загальний
обсяг, у т.ч.
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Місцевий
бюджет

20 1 6 2018 роки

Інші джерела

2016
рік

2017
рік

2018
рік

Усього

60,0

150,0

80,0

290,0

60,0

150,0

80,0

290,0

Очікуваний
результат
виконання заходу,
у тому числі за
роками виконання
Підвищення
готовності органів
виконавчої влади та
місцевого
самоврядування до
використання ІКТ,
надання
електронних послуг
та виконання інших
владних
повноважень в
електронній формі

