
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

четвертої сесії  
восьмого скликання 

 
від ____ січня 2021 року  № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про перейменування Управління  
інформатизації та інформаційно-аналітичної  
політики Олександрійської міської ради 
 

 
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою реалізації затвердженої рішенням Олександрійської міської ради від 
24.12.2020 року № 11 структури, загальної чисельності виконавчих органів та апарату 
Олександрійської міської ради, враховуючи висновки постійних комісій міської ради,   - 
 

МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 
1. Перейменувати Управління інформатизації та інформаційно-аналітичної політики 

Олександрійської міської ради в Управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації Олександрійської міської ради. 

 
2. Затвердити положення про Управління інформаційної політики та цифрової 

трансформації Олександрійської міської ради (додається). 
 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Олександрійської міської ради від 

09.08.2013 року № 1071 «Про затвердження Положення про управління інформатизації та 
інформаційно-аналітичної політики Олександрійської міської ради в новій редакції» 

 
4. Олександрійському міському голові Кузьменку С.А. привести у відповідність до 

даного рішення штатний розпис Управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації Олександрійської міської ради. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 

 
 
 

     Міський голова                                                                        Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Рішення міської ради 
від ___________ 2021 року № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління інформаційної політики та цифрової трансформації Олександрійської 

міської ради 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Олександрійської 
міської ради (далі – Управління) створене рішенням Олександрійської міської ради 
відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом 
перейменування Управління інформатизації та інформаційно-аналітичної політики 
Олександрійської міської ради, є виконавчим органом міської ради, утворюється міською 
радою за поданням міського голови, підзвітне і підконтрольне міській раді,  підпорядковане 
її виконавчому комітету та міському голові. 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, 
рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а 
також цим Положенням. 

3. Діяльність управління координує перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, який несе відповідальність за ефективність роботи 
Управління та виконання ним рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень 
міського голови. 

4. Управління не є юридичною особою. 
5. Місцезнаходження Управління: м. Олександрія, проспект Соборний, 59. 
6. Управління ліквідується або реорганізується на підставі рішення міської ради.  
7. Начальник управління та інші посадові особи управління призначаються на посаду і 

звільняються з посади міським головою згідно з чинним законодавством. 
8. Структура, штатний розпис управління, гранична чисельність, визначаються міським 

головою, виходячи з умов, особливостей та обсягів робіт, закріплених за управлінням. 
9. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицію міського голови. 

 
2. Основні завдання управління 

 
2.1. В сфері інформаційної політики. 

2.1.1. Якісне наповнення інформаційного та інтернет-простору новинами, 
інформаційними повідомленнями про роботу Олександрійського міського голови, 
Олександрійської міської ради та її виконавчих органів. Створення та реалізація місячних та 
піврічних медіа планів. 

2.1.2  Якісне наповнення офіційного інтернет-ресурсу Олександрійської міської ради. 
Моніторинг інформації на ньому. Створення та верифікація (підтвердження) інформаційних 
сторінок в соціальних мережах.  

2.1.3 Планування та підготовка інформаційних заходів з висвітлення діяльності міської 
ради, публічних контактів міського голови, керівництва міської ради та її виконавчого 
комітету із засобами масової інформації, організація зустрічей за участю громадських 
організацій і населення з метою роз’яснення планів і напрямків реалізації місцевої політики. 

2.1.4 Забезпечення міського голови, міської ради та виконавчих органів інформацією 
про ставлення різних соціальних груп до суспільно-політичних явищ, подій, процесів.  

2.1.5 Забезпечення сталого зв’язку між міським головою, міською радою та засобами 
масової інформації. 



2.1.6 Висвітлення діяльності міського голови, міської ради та її виконавчих органів 
через засоби масової інформації та офіційні інтернет-ресурси міської ради, в тому числі – 
сторінки в соціальних мережах. 

2.1.7 Ведення реєстру засобів масової інформації міста, документів з  акредитації їх 
представників, що висвітлюють діяльність міської ради.  

 
 
2.2. В сфері інформатизації та цифрової трансформації. 

2.2.1 Впровадження інформаційних телекомунікаційних технологій, комп’ютерних 
систем і мереж у практику роботи виконавчих органів міської ради.  

2.2.2 Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства у галузі інформаційних 
технологій у виконавчих органах міської ради. 

2.2.3 Розробка міської програми цифровізації для підвищення ефективності управління, 
доступності цифрових послуг для мешканців міста, розвитку економіки за рахунок 
впровадження інновацій у сфері ІТ. 

2.2.4 Розвиток та подальше впровадження електронних сервісів у виконавчих органах 
міської ради. Створення єдиної системи/платформи електронних сервісів для якісного 
надання адміністративних та інших соціальних послуг в Олександрійській територіальній 
громаді. Впровадження цифрових послуг в соціальних та муніципальних галузях міста. 

2.2.5. Реалізація проєктів «Електронний кабінет Олександрійського  міського голови» 
та «Олександрія в смартфоні». Розширення охоплення  мережею інтернет території міста. 
Створення нових Wi-Fi зон на територіях соціально-культурних об’єктів для забезпечення 
вільного доступу жителів територіальної громади до мережі інтернет. 

2.2.6.  Впровадження системи «електронних петицій», «електронних звернень» 
«електронного документообігу», «електронних консультацій з громадськістю». 

2.2.7. Впровадження передових ресурсів для автоматизації управлінських процесів. 
2.2.8. Оновлення, модернізація офіційних сайтів міської ради та виконавчих органів 

відповідно до сучасних стандартів 
2.2.9.  Створення нових електронних ресурсів та сервісів для громадян міста. 
2.2.10 Подальше впровадження системи електронного врядування у виконавчих 

органах міської ради. 
 

2.3. Загальні завдання. 
2.3.1 Підготовка нагородних матеріалів з питань, які відносяться до відання 

управління.  
2.3.2. Підготовка та своєчасне надсилання відповідей на контрольні документи вищих 

органів місцевого самоврядування та державної влади, що стосуються повноважень 
управління. 

3. Основні функції управління 
 

Управління відповідно до покладених завдань: 
 

3.1. В сфері інформаційної політики. 
3.1 Оприлюднює через засоби масової інформації та представляє в них офіційну 

інформацію про діяльність міського голови, міської ради та її виконавчих органів. 
3.2 Здійснює організацію і проведення прес-конференцій міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради. 

3.3 Здійснює інформаційний супровід заходів міської ради, їх оперативне висвітлення 
на офіційному сайті міської ради та поширення у засобах масової інформації міста та 
соціальних мережах. 
 
3.2. В сфері цифрової трансформації. 

3.2.1. Здійснює системне програмне забезпечення користувачів інформаційної системи 
управління. 



3.2.2.  Організовує виконання робіт щодо захисту інформаційних технологій з 
урахуванням вимог нормативно-правових актів. 

3.2.3.  Здійснює супровід програмного забезпечення офіційної веб-сторінки міської 
ради, щоденний контроль оновлення її інформації. 

3.2.4. Впроваджує інформаційні та  телекомунікаційні технології, комп’ютерні системи 
і мережі у практику роботи виконавчих органів міської ради.  

3.2.5. Здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства у галузі 
інформаційних технологій у виконавчих органах міської ради. 

3.2.6. Забезпечує розвиток та подальше впровадження електронних сервісів у 
виконавчих органах міської ради. Створення єдиної системи/платформи електронних 
сервісів для якісного надання адміністративних та інших соціальних послуг в 
Олександрійській територіальній громаді. Впровадження цифрових послуг в соціальних та 
муніципальних галузях міста. 

3.2.7. Забезпечує розробку міської програми цифровізації для підвищення ефективності 
управління, доступності цифрових послуг для мешканців міста, розвитку економіки за 
рахунок впровадження інновацій у сфері ІТ. 

3.2.8. Забезпечує впровадження передових ресурсів для автоматизації управлінських 
процесів. 

3.2.9. Проводить оновлення, модернізація офіційних сайтів міської ради та виконавчих 
органів відповідно до сучасних стандартів; 

3.2.10.  Забезпечує створення нових електронних ресурсів та сервісів для громадян 
міста. 
 
4. Загальні повноваження Управління. 

4.1  Розглядає за дорученням міського голови, першого заступника міського голови 
звернення громадян, установ та організацій з питань, віднесених до компетенції Управління. 

4.2 Здійснює контроль за дотриманням Статуту міста в частині  організації заходів із 
залученням широкого кола громадськості міста (громадські слухання, збори громадян, 
громадське обговорення тощо). 

4.3 Здійснює підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради 
та її виконавчого комітету, участь у конференціях, засіданнях, навчаннях посадових осіб 
місцевого самоврядування, розробку відповідних розділів бюджету та програми соціально-
економічного розвитку.  

 
5. Права Управління 

 
Для реалізації визначених функцій Управління має право: 
5.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та 

установ міста для вивчення i розгляду питань, що подаються на розгляд міської ради. 
5.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, 

підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для 
виконання функцій, покладених на управління. 

5.3. Координувати діяльність виконавчих органів міської ради з питань інформаційних 
технологій. 

5.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції 
Управління. 

5.5. Вносити на розгляд керівництва міської ради проекти розпоряджень, планів, 
заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції Управління. 

5.6. Порядок здійснення Управлінням своїх повноважень визначається Регламентом 
роботи міської ради.  

 
6. Відповідальність 

 
Начальник Управління несе відповідальність за: 



6.1. Виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови, що стосуються реалізації завдань та функцій Управління. 

6.2. Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань виконання 
завдань та функцій Управління.  

6.3. Достовірність інформації, що подається Управлінням міському голові, 
виконавчому комітету, міській раді, засобам масової інформації. 

6.4. Організацію роботи Управління, якісне і своєчасне виконання покладених на 
Управління завдань.  
 

 
__________________________________ 

                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                            
 
 
 


