Додаток 1
до програми інформатизації
Софіївської селищної
територіальної громади
на 2021 – 2025 роки
ПАСПОРТ
Програми інформатизації
Софіївської селищної територіальної громади на 2021 – 2025 роки
Регіон: смт Софіївка, с Петрове, с Широке, с Михайлівка, с Любимівка, с
Тарасівка, с Запорізьке, с Братське, с Миколаївка, с Лошкарівка, с
Володимирівка, с Олександро-Білівка, с Петрівка, с Назарівка, с Непереможне, с
Катеринівка, с Катерино-Наталівка, с Зелене, с Вільне Життя, с Кам'янка, с
Вишневе, с Ізлучисте, с Олексіївка, с Новохортиця, с Новоюлівка, с Новопетрівка,
с Авдотівка, с Трудолюбівка, с Степове
1. Назва: Програма інформатизації Софіївської селищної територіальної громади на
2021 – 2025 роки.
2. Код Програми: КТФКВК 170901.
3. Підстава для розроблення: Закон України „Про Національну програму
інформатизації”, Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 „Про Стратегію
сталого розвитку „Україна-2020”, Постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016
року № 1073-VIII „Про Рекомендації парламентських слухань на тему: „Реформи галузі
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України”,
постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження
Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (зі
змінами та доповненнями), від 14 квітня 2016 року № 294 „Про затвердження Програми
діяльності Кабінету Міністрів України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15
травня 2013 року № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні”, від 24 червня 2016 року № 474-р „Деякі питання реформування державного
управління України”, рішення Дніпропетровської обласної ради «Про розроблення стратегії
розвитку Дніпропетровської області на період 2021 – 2027 роки та плану заходів на 2021 –
2023 роки з реалізації стратегії розвитку Дніпропетровської області на період 2021 – 2027
роки».
4. Замовник Програми або координатор: Відділ проектного менеджменту,
інвестицій та цифрової трансформації виконавчого комітету Софіївської селищної ради.
5. Керівник Програми: Софіївський селищний голова Сегедій Петро Юрійович.
6. Регіональний керівник Програми: Шаповалова Тетяна Миколаївна начальник
управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської
обласної адміністраціі.
7. Інформаційно-аналітичний центр: Відділ проектного менеджменту, інвестицій та
цифрової трансформації виконавчого комітету Софіївської селищної ради.
8. Мета: забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного
суспільства через впровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій
електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційнокомп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціальноекономічним розвитком громади, розвитку інфраструктури відкритих даних,
телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх
проживання в дотриманні їх конституційних прав.
9. Початок: січень 2021 року, закінчення: грудень 2025 року.
10. Етапи виконання: Програма виконується в один етап.
11. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного,
місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України:
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12. Контроль за виконанням: контроль покладено на керівництво селищної ради, відділ
проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації виконавчого комітету Софіївської
селищної ради, депутатські комісії.

Секретар селищної ради

Л. НАЗАРЕНКО

