
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування  

у Полтавській області на 2018 – 2020 роки  

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення комплексної системи захисту інформації 
інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал  
«SMART REGION Полтавської області» та забезпечення її функціонування і модернізації, 
а також проведення громадської оцінки та контролю реалізованих за бюджетні кошти 
проєктів територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у 2018 – 2019 роках, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої в новій редакції рішенням 
пленарного засідання двадцять четвертої сесії Полтавської обласної ради сьомого 
скликання від 14 лютого 2019 року № 1051, доповнивши напрям 2 «Розвиток 
територіальних громад області» Розділу V «Напрями діяльності та заходи Програми, 
обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання» пунктами 2.6, 2.7, 2.8, що 
додаються на 2 аркушах. 
 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат обласної 
ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету 
та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради 

сьомого скликання 

2020 №  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018 – 2020 РОКИ 

 

Напрям 2. Розвиток територіальних громад області 

 

№ 

з/п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування по 

роках, 

тис. грн 

2.6 х Створення комплексної 

системи захисту 

інформації в 

інформаційно-

комунікаційній системі 

«Єдиний веб-портал 

«SMART REGION 

Полтавської області» 

2020 Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2020 рік – 370,0 
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2.7 х Забезпечення 

функціонування та 

модернізація 

інформаційно-

комунікаційної системи 

«Єдиний веб-порталу 

«SMART REGION 

Полтавської області» 

2020 Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2020 рік – 190,0 

2.8  Громадська оцінка та 

адвокація реалізованих 

за бюджетні кошти 

проєктів територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області у 

2018 − 2019 роках 

2020 Полтавська обласна рада Обласний 

бюджет 

2020 рік – 175,0 

 

 

 

Заступник керуючого справами –  

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради виконавчого  

апарату обласної ради В.І. Глушко 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін  

до Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» 

 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-

комунікаційної системи «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської 

області» та забезпечення її функціонування і модернізації, а також проведення 

громадської оцінки та контролю реалізованих за бюджетні кошти проєктів 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у  

2018 – 2019 роках. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про внесення доповнень до Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» 

розроблено з ініціативи виконавчого апарату обласної ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність прийняття рішення «Про внесення доповнень до Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» 

обумовлена наступним. 

Відповідно до чинного законодавства України та вимог окремих 

нормативних документів, Законів України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних 

даних» обов'язковому захисту інформації підлягає інформація, що є власністю 

держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги по захисту якої 

встановлені Законом, в т.ч. персональні дані громадян. 

Комплексна система захисту інформації (далі – КСЗІ) − це сукупність 

організаційних та інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення 

захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу.  

З метою забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом є 

необхідність у побудові комплексної системи захисту інформації в 

інформаційно – комунікаційній системі «Єдиний веб-портал «SMART REGION 

Полтавської області» (далі − Система), а саме: 

– розробка технічного завдання на створення КСЗІ в Системі; 

– розробка технічного проєкту КСЗІ Системи; 

– розробка робочої документації КСЗІ Системи; 

– супроводження проведення державної експертизи КСЗІ Системи. 
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Для забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, яка 

передається при аутентифікації користувача з використанням сервісу Mobile ID 

Київстар, необхідно забезпечити роботу програмного комплексу клієнт захисту 

мережевих з’єднань «ІІТ Захист з’єднань – 2. Клієнт – proxy захисту». 

Також враховується необхідність оплати у 2020 році послуг за 

функціонування доменного імені «smartregion.pl.ua», за використання 

статичних IP-адрес, послуг з модернізації та доопрацювання інформаційно – 

комунікаційній системі «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської 

області», послуг з реєстрації індивідуального цифрового підпису доменного 

імені – EV SSL сертифікатів для захисту особистих даних користувачів в 

мережі Інтернет. 

Започатковується практика проведення громадської оцінки та контролю 

реалізованих за бюджетні кошти проєктів територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається внесення доповнень до Розділу V 

«Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування, 

строки та етапи її виконання», зокрема розділ доповнюється заходами зі 

створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-

комунікаційній системі «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської 

області» » та забезпечення її функціонування і модернізації. 

Проведення громадської оцінки та контролю реалізованих протягом  

2018 – 2019 років проєктів територіальних громад сіл, селищ, міст (в рамках 

програм і проєктів Полтавської обласної ради) включає в себе розробку 

методології дослідження ефективності та результативності впровадження 

проєктів (компонент юридичний, аналітичний, соціологічний). За результами 

дослідження формується звіт, який, окрім іншого, буде містити рекомендації та 

висновки, що ґрунтуються на отриманих даних. Заплановано підготовку п’яти 

аналітичних звітів, зокрема з: 

− бюджету участі Полтавської області 2018 року (60 переможців);  

− бюджету участі Полтавської області 2019 року  (72 переможці); 

− екологічні ініціативи Полтавської області 2019 року (29 переможців); 

− обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області 2018 року (49 переможців); 

− обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області  2019 року (49 переможців). 

Сумарна чисельність реалізованих проєктів для аналітики та  

досліджень − 259 проєктів. 
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Подібна практика залучення громадськості до моніторингу використання 

бюджетних коштів існує і в інших областях. 

 

4. Правові аспекти: 
 

− Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

− Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах»; 

− Закон України «Про захист персональних даних»; 

− розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 

від 14.07.2016 № 309 «Про Порядок розроблення, затвердження регіональних 

цільових (комплексних) програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання». 

− розпорядження голови обласної ради від 28.11.2019 № 268 «Про 

внесення змін до розпорядження голови Полтавської обласної ради від 

28.02.2019 № 29». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок перерозподілу 

бюджетних призначень в межах виділених асигнувань за КПКВК 0110180. 

Обсяг необхідних коштів по заходах сформований, виходячи зі 

середньостатистичної інформації (моніторингу ринкових цін) подібних видів 

робіт та послуг. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 
 

Проєкт рішення погоджено без зауважень з Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій, Департаментом фінансів 

Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 
 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 
 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 
 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення доповнень до Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» 

дозволить забезпечити виконання законодавчих вимог щодо захисту інформації 

в інформаційно-телекомунікаційних системах. Крім того, дозволить 
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запровадити практику громадської оцінки та контролю проєктів територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області, профінансованих бюджетним 

коштом. 

 

 

 

Заступник керуючого справами –  

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

виконавчого апарату обласної ради В.І. Глушко 


