від 27 вересня 2017 року

№ 485-р

Про організацію виконання та контроль
за виконанням програми інформатизації
Кіровоградської області "Електронна
Кіровоградщина" на 2017-2019 роки

Відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації", постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644
"Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і
проекту інформатизації" (зі змінами), Програми інформатизації Кіровоградської
області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року № 284 (далі – Програма), та з
метою забезпечення виконання Програми:
1. Затвердити Перелік розділів Програми та відповідальних за їх
виконання (додається).
2. Відповідальним виконавцям надавати департаменту інфраструктури та
промисловості обласної державної адміністрації щороку до 01 лютого
інформації про стан виконання завдань Програми за формою, що додається.
3. Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації
забезпечити узагальнення та подання щороку до 15 лютого голові обласної
державної адміністрації, постійній комісії обласної ради з питань
промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури обласної ради
інформацій про виконання Програми.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти
заступника голови обласної державної адміністрації Коломійцева А.О.

Голова обласної
державної адміністрації

на

С.КУЗЬМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
27 вересня 2017 № 485-р

ПЕРЕЛІК
розділів Програми інформатизації Кіровоградської області "Електронна Кіровоградщина"
на 2017-2019 роки та відповідальних за їх виконання

№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Назва розділу (завдання)

Відповідальні виконавці

2
3
І. Розвиток телекомунікаційної інфраструктури та інформаційне забезпечення діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Постачання та впровадження прикладного програмного
Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадмінізабезпечення системи електронного документообігу
страції, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських
Кіровоградської обласної державної адміністрації
рад, сільських рад об’єднаних територіальних громад
Придбання техніки для забезпечення реалізації електронного
Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадмінідокументообігу
страції, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських
рад, сільських рад об’єднаних територіальних громад
Придбання серверу для реалізації електронного документообігу Апарат облдержадміністрації
ІІ. Розвиток телекомунікаційної інфраструктури та інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств,
установ та організацій
Розширення зон покриття послуги Інтернет
Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Інтернет-провайдери
ІІІ. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в регіоні
Сприяння впровадженню проекту iGov.org.ua
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

2
Продовження додатка
1
6.

2
Реалізація спільно з компанією Google проекту "Цифрове
перетворення Кіровоградщини"

7.

Створення умов для сучасної науково-технічної творчості
школярів регіону у галузі програмування, робототехніки,
автономних транспортних засобів придбання для опорних шкіл
області 100 комплектів конструкторських наборів для технічної
творчості
ЗАВДАННЯ НА 2017-2019 РОКИ
Розбудова та активізація роботи Кластера з інформаційних
Департамент інфраструктури та промисловості, управління освіти,
технологій Центрального регіону у концепції Четвертої
науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Кіровоградська
технологічної революції "IT-Альянс 4.0"
льотна академія Національного авіаційного університету
Проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації,
семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, форумів,
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного
турнірів, фестивалів в рамках інноваційного розвитку, створення університету, Центральноукраїнський національний технічний
і підтримка креативного середовища для спілкування
університет, Центральноукраїнський державний педагогічний
талановитої молоді відповідно до досвіду європейських країн
університет імені Володимира Винниченка
Вивчення досвіду європейських країн щодо запровадження
Департамент інфраструктури та промисловості облдержадмінітехнологій електронного урядування, підвищення рівня
страції, Кіровоградська льотна академія України Національного
інформатизації у суспільстві; вивчення досвіду Норвегії щодо
авіаційного університету
створення реєстрового центру країни "eGoverment and
Digitalization at the Bronnoysund Register Centre" та інтеграції
реєстрового центру з країнами Євросоюзу
Розробка програми та проекту переходу до реального втілення
Департамент інфраструктури та промисловості, департамент
електронних адміністративних послуг у регіоні
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
Впровадження автоматизованої системи збирання, накопичення Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації,
та передачі за належністю інформації про екологічні правопору- українське громадське об’єднання Міжвідомчих комунікацій у сфері
охорони навколишнього природного середовища "е-Екологія"
шення та проблеми регіонального і загальнодержавного рівнів
від громадян до органів влади – Інтерактивного реєстру
екологічних проблем України

8.

9.

10.

11.

12.

3
Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад,
сільських рад об’єднаних територіальних громад

3
Продовження додатка
1
13.

14.
15.
16.

17.

18.

2
3
Розбудова мережі коворкінг-центрів в містах, населених пунктах Департамент інфраструктури та промисловості, управління освіти,
науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Кіровоградська
льотна академія Національного авіаційного університету
Розбудова мережі швидкісного Інтернету
Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Інтернет-провайдери
Розбудова мережі точок безкоштовного Інтернету в парках,
Департамент інфраструктури та промисловості облдержадмініскверах, закладах соціальної сфери
страції, Інтернет-провайдери
Створення на базі КЛА НАУ мобільного волонтерського
Департамент інфраструктури та промисловості, управління освіти,
координаційного центру пошуку та рятування з застосуванням
науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Кіровоградська
сучасних інформаційних технологій, засобів спостереження та
льотна академія Національного авіаційного університету
передачі інформації та безпілотних літальних апаратів
Залучення сучасних інформаційних технологій для сприяння
Департамент інфраструктури та промисловості, управління освіти,
прискоренню вивчення населенням регіону англійської мови
науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Кіровоградська
льотна академія Національного авіаційного університету
Розробка концепції створення "розумних міст" та "розумних
Департамент інфраструктури та промисловості,управління освіти,
територій" з урахуванням особливостей регіону
науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Кіровоградська
льотна академія Національного авіаційного університету

____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
27 вересня 2017 № 485-р

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми інформатизації Кіровоградської області
"Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки

№
з/п

Зміст основних
завдань

Конкретні заходи,
що вжиті для виконання
основних завдань

______________________

Результат виконання
основних завдань

