
Додаток 1

Джерела 
фінансування 2023 2024 2025 Усього

Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 20 20 60

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 20 20 60

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

11 12 13 36

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

11 12 13 36

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

10 10 10 30

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

10 10 10 30

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 20 20 60

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 20 20 60

Інші джерела 0

Назва завдання
Назва проекту, роботи з інформатизації Відповідальні за 

виконання
Строки 

виконання

Обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн
Очікуваний результат виконання заходу

1.1.3. Міграційна служба ЦНАП,  "Дія 
Центр"

2023-2025 Впровадження сучасних засобів та методів збирання, 
накопичення, оброблення та використання інформації, 
необхідної для задоволення соціальних та 
інформаційних потреб населення, а також прийняття 
обгрунтованих рішень на всіх рівнях системи 
управління громади. Наповнення бази даних 
програмного засобу дозволить чітко володіти 
інформацією для надання жителям громади якісних 
адміністративних послуг.

1.1.4. GIS ОТГ Відділ земельних 
ресурсів та 
охорони 
навколишнього 
середовища

Впровадження сучасних засобів та методів збирання, 
накопичення, оброблення та використання інформації, 
необхідної для задоволення соціальних та 
інформаційних потреб населення, а також прийняття 
обгрунтованих рішень на всіх рівнях системи 
управління громади. Наповнення бази даних 
програмного засобу дозволить чітко володіти 
інформацією для надання жителям громади якісних 
адміністративних послуг.

Пріоритетний напрям № 1. Цифрова трансформація Мар'янівської селищної ради
1.1.  Розвиток системи електронного 
документообігу в Мар’янівській 
селищній раді, її відділах та 
структурних підрозділах

1.1.1. АСКОД, АСКОД (СЕВ) Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Удосконалення систем електронного документообігу

1.1.2. Погосподарський облік Старости 
старостинських 
округів 
Мар'янівської 
селищної ради

2023-2025 Впровадження сучасних засобів та методів збирання, 
накопичення, оброблення та використання інформації, 
необхідної для задоволення соціальних та 
інформаційних потреб населення, а також прийняття 
обгрунтованих рішень на всіх рівнях системи 
управління громади. Наповнення бази даних 
програмного засобу дозволить чітко володіти 
інформацією для надання жителям громади якісних 
адміністративних послуг.

2023-2025 Впровадження та удосконалення систем електронного 
документообігу

1.1.5. АІС «Місцеві бюджети» Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
господарської 
діяльності, 
фінансовий 
відділ, відділ 
освіти, молоді, 
спорту та 
охорони здоров'я 



Загальний обсяг, 
у т.ч.

12 12 12 36

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

12 12 12 36

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

14 14 14 42

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

14 14 14 42

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

24 24 24 72

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

24 24 24 72

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

24 24 24 72

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

24 24 24 72

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

 1.1.11. Соціальна громада ЦНАП, відділ 
соціального 
захисту 
населення

2023-2025 Впровадження сучасних засобів та методів збирання, 
накопичення, оброблення та використання інформації, 
необхідної для задоволення соціальних та 
інформаційних потреб населення, а також прийняття 
обгрунтованих рішень на всіх рівнях системи 
управління громади. Наповнення бази даних 
програмного засобу дозволить чітко володіти 
інформацією для надання жителям громади якісних 
адміністративних послуг.

1.1.  Розвиток системи електронного 
документообігу в Мар’янівській 
селищній раді, її відділах та 
структурних підрозділах

1.1.7. ДІСО школа Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров'я

2023-2025 Впровадження та удосконалення систем електронного 
документообігу

1.1.8. Облік заробіної плати підприємства Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров'я

1.1.9. Облік матеріалів на складах Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров'я

2023-2025 Впровадження та підтримка електронного обліку 
матеріальних цінностей закладів освіти

1.1.10.  Дія Відділ 
містобудування 
та архітектури, 
комунальної 
власності, 
інвестицій,  
ЦНАП

2023-2025 Впровадження сучасних засобів та методів збирання, 
накопичення, оброблення та використання інформації, 
необхідної для задоволення соціальних та 
інформаційних потреб населення, а також прийняття 
обгрунтованих рішень на всіх рівнях системи 
управління громади. Наповнення бази даних 
програмного засобу дозволить чітко володіти 
інформацією для надання жителям громади якісних 
адміністративних послуг.

1.1.6. Медок Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
господарської 
діяльності, 
фінансовий 
відділ, відділ 
освіти, молоді, 
спорту та 
охорони здоров'я 

2023-2025 Впровадження та удосконалення систем електронного 
документообігу

2023-2025 Підготовка та здача якісної електронної фінансової 
звітності заробітної плати працівників закладів освіти



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

2,5 2,5 2,5 7,5

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

2,5 2,5 2,5 7,5

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

7 7 7 21

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

7 7 7 21

Інші джерела 0

1.1.  Розвиток системи електронного 
документообігу в Мар’янівській 
селищній раді, її відділах та 
структурних підрозділах

1.1.12. Ргоzогго, Оpenbudget Мар'янівська 
селищна рада, 
фінансовий 
відділ, відділ 
освіти, молоді, 
спорту та 
охорони здоров'я, 
комунальне 
підприємство 
"Мар'янівське 

2023-2025 Відкритий доступ для громадян та бізнесу до 
публічних закупівель без корупційних ризиків

1.1.13. TNDR - освітня платформа у сфері 
публічних (державних) закупівель

КЗ "Центр 
надання 
культурних 
послуг"

2023-2025 Удосконалення систем електронного документообігу

1.1.14. Виготовлення електронних 
цифрових ключів та токінів

Мар'янівська 
селищна рада, КЗ 
"Центр надання 
культурних 
послуг", КУ 
"Центр надання 
соціальних 
послуг", відділ 
освіти, молоді, 
спорту та 

2023-2025 Удосконалення систем електронного документообігу



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

23 25 27 75

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

23 25 27 75

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

1.1.  Розвиток системи електронного 
документообігу в Мар’янівській 
селищній раді, її відділах та 
структурних підрозділах

1.1.13. Державні реєстри:
• Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян;
• Єдиної державної електронної системи 
у сферіі будівництва ();
• Державного реєстру речових прав;
• Єдиниого Державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;
• Державного земельного кадастру;

Відділи ЦНАП; 
містобудування 
та архітектури, 
комунальної 
власності, 
інвестицій; 
земельних 
ресурсів та 
охорони 
навколишнього 

2023-2025

Адміністратор 
сайту, 
модератори 
відділів 
структурних 
підрозділів 
Мар'янівської 
селищної ради

2023-2025 Розвиток інформаційно-телекомунікаційного 
середовища та цифрової інфраструктури громади, 
забезпечення доступу громадян та бізнесу до 
відкритого спілкування та отримання якісних й 
зручних публічних послуг без корупційних ризиків

1.2.2. Громадський бюджет Фінансовий 
відділ, 
адміністратор 
сайту, 
модератори 
відділів 
структурних 
підрозділів 
Мар'янівської 
селищної ради

2023-2025 Сприяння інтеграції громади в сучасне цифрове та 
інноваційне суспільство

Впровадження сучасних засобів та методів збирання, 
накопичення, оброблення та використання інформації, 
необхідної для задоволення соціальних та 
інформаційних потреб населення, а також прийняття 
обгрунтованих рішень на всіх рівнях системи 
управління громади. Наповнення бази даних 
програмного засобу дозволить чітко володіти 
інформацією для надання жителям громади якісних 
адміністративних послуг.

1.2. Забезпечення розвитку офіційного 
сайту громади, впровадження 
інструментів е-демократії: петицій, 
громадських консультацій, опитувань, 
обговорень, громадського бюджету, 
наповнення необхідною інформацією 
чат-боту «Свої»

1.2.1. Веб-сайт Мар'янівської селищної 
ради, петиції, звернення, опитування, 
консультації з громадськістю



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

2 52 102 156

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

2 2 2 6

Інші джерела 0 50 100 150

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 50 60 110

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 10 10

Інші джерела 0 50 50 100

1.2.3. Чат-бот "СВОЇ" Адміністратор 
сайту, 
модератори 
відділів 
структурних 
підрозділів 
Мар'янівської 
селищної ради

2023-2025 Розвиток інформаційно-телекомунікаційного 
середовища та цифрової інфраструктури громади для 
зручності та доступності інформації для жителів 
громади.

1.3. Забезпечення цифровізації 
туристичних маршрутів, обʼєктів 
культури

1.3.1. Цифровізація туристичних 
маршрутів та нанесення їх на Google-
карту

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»

2023-2025 Створення єдиного безпечного цифрового 
інформаційно-культурного простору для задоволення 
потреб жителів та гостей громади, отримання 
громадянами якісно нового рівня послуг у сфері 
культури 

1.3.2. Цифровізація Скригівського музею 
села

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»

2023-2025 Отримання жителями та гостями громади якісно 
нового рівня послуг у сфері культури

1.2. Забезпечення розвитку офіційного 
сайту громади, впровадження 
інструментів е-демократії: петицій, 
громадських консультацій, опитувань, 
обговорень, громадського бюджету, 
наповнення необхідною інформацією 
чат-боту «Свої»



Загальний обсяг, 
у т.ч.

50 60 60 170

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

50 10 10 70

Інші джерела 50 50 100

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 100 200 300

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 50 100 150

Інші джерела 0 50 100 150

Загальний обсяг, 
у т.ч.

60 100 0 160

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 60 100 0 160

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»

2023-2025 Отримання жителями та гостями громади якісно 
нового рівня послуг у сфері культури

1.3.4. Закупівля комп'ютерної техніки для 
бібліотек та клубів

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»

2023-2025 Розширення доступу та можливостей жителів громади 
для безпечного та ефективного використання 
комп'ютерної техніки для особистісного розвитку та 
задоволення інформаційних потреб.

1.3. Забезпечення цифровізації 
туристичних маршрутів, обʼєктів 
культури

1.3.3. Цифровізація лялькових вистав та 
звукозаписів електронної книги, творів 
українських авторів

1.3.5. Підключення до мережі Інтернет 
бібліотек та клубів

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»

2023-2025 Розширення доступу та можливостей жителів громади 
для безпечного та ефективного використання мережі 
Інтернет для особистісного розвитку та задоволення 
інформаційних потреб.



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

10 10 10 30

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

10 10 10 30

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 50 50

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 50 50

Інші джерела 0

…
289,5 542,5 655,5 1487,5

1.4. Розвиток геоінформаційної 
системи містобудівного кадастру й 
містобудівного моніторингу

1.4.1. Збір та підготовка геопросторових 
даних для інвентаризації активів та 
ресурсів громади

Відділ 
містобудування 
та архітектури, 
комунальної 
власності, 
інвестицій

2023-2025 Інвентаризація активів та ресурсів громади,  
інформація про які застосовується та впроваджується 
у сферах: сільського господарства, на підприємствах 
зв'язку та енергетики,  управління бізнесом та 
логістики,  інформаційно-довідкових системах.

1.4.2. Аналіз та моделювання 
геопросторових дани для ефективного 
управління громадою

Відділ 
містобудування 
та архітектури, 
комунальної 
власності, 
інвестицій

2023-2025

1.4.3. Впровадження електронних послуг 
ГІС -серверу та ГІС-порталу

Відділ 
містобудування 
та архітектури, 
комунальної 
власності, 
інвестицій

2023-2025

Всього за напрямом



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 10 0 10

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 10 0 10

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 20 20 40

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 20 20 40

Інші джерела 0

Пріоритетний напрям № 2. Цифровізація публічних послуг
2.1. Розширення надання публічних 
послуг і сервісів на основі цифровізації 
у режимі paperless та забезпечення 
високого рівня проникнення базових 
електронних послуг.

2.1.1. Надання послуг в електронному 
форматі

Відділ ЦНАП 2023-2025 Збільшення кількості та підвищення якості послуг, 
результати яких надаються у цифровому вигляді

2.2. Цифровий розвиток публічних 
послуг для населення

2.2.1. Забезпечення ЦНАП обладнанням 
для QR-валідації в Дії/зчитування ID-
карток

Мар'янівська 
селищна рада, 
ЦНАП

2023-2025 Надання якісних адміністративних послуг.

2.3. Цифровий розвиток послуг галузей 
освіти та охорони здоровʼя, 
впровадження електронних 
інструментів у закладах освіти (е-
щоденники, е-журнали)

2.3.1. Впровадження е-журналів, е-
щоденників, E-health.

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Отримання громадянами якісно нового рівня послуг у 
сферах освіти та охорони здоров'я, впровадження е-
журналів, е-щоденників, E-health.



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 200 200 400

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 200 200 400

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0 0 0

2.3.2. Надання можливості онлайн-запису 
в дитячі садочки та до сімейних лікарів

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Отримання громадянами якісно нового рівня послуг у 
сферах освіти та охорони здоров'я.

2.3.3. Впровадження в закладах середньої 
освіти STEM/STEAM освіти 
(впровадження та підтримка гуртків 
науково-технічного напряму)

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Отримання громадянами якісно нового рівня послуг у 
сферах освіти та охорони здоров'я - збільшення 
кількості залучених здобувачів освіти до участі в 
гуртках науково-технічного напряму закладів освіти.

2.3. Цифровий розвиток послуг галузей 
освіти та охорони здоровʼя, 
впровадження електронних 
інструментів у закладах освіти (е-
щоденники, е-журнали)

2.3.4. Впровадження в закладах середньої 
освіти STEM/STEAM освіти (проведення 
конкурсів, турнірів, олімпіад, інших 
інтелектуальних змагань для здобувачів 
освіти, педагогічних працівників)

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Отримання громадянами якісно нового рівня послуг у 
сферах освіти та охорони здоров'я - залучення 
здобувачів освіти до участі в конкурсах, турнірах, 
олімпіадах, інших інтелектуальних змаганнях, що 
спрямовані на забезпечення розвитку учнівської та 
студентської творчості, демонстрація результатів 
винахідницької, науково-орієнтованої діяльності, 
сформованої математичної, екологічної, інформаційно-
комунікаційної компетентності, компетентності у 
галузі природничих наук, техніки та технологій, 



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 200 200 400

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 200 200 400

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0 0 0

0 430 420 850

2.3. Цифровий розвиток послуг галузей 
освіти та охорони здоровʼя, 
впровадження електронних 
інструментів у закладах освіти (е-
щоденники, е-журнали)

2.3.6. Впровадження в закладах середньої 
освіти STEM/STEAM освіти 
(розроблення та впровадження сучасних 
методик дистанційного навчання 
природничо-математичних предметів)

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Отримання громадянами якісно нового рівня послуг у 
сферах освіти та охорони здоров'я - розробленя 
освітніх та навчальних програм, що враховують 
сучасні тенденції природничо-математичної освіти 
(STEM-освіти), підхід, спрямований на поєднання 
науки, технологій, інженерії та математики з 
винахідництвом та підприємництвом, що сприяють 
формуванню винахідницьких компетентностей та 
підприємництва здобувачів освіти

Всього за напрямом

2.3.5. Впровадження в закладах середньої 
освіти STEM/STEAM освіти (проведення 
профорієнтаційних заходів для 
здобувачів освіти у форматі проектів 
“Професії майбутнього”,  тижнів з 
популяризації STEM-освіти тощо)

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Отримання громадянами якісно нового рівня послуг у 
сферах освіти та охорони здоров'я -ознайомлення 
здобувачів освіти з кар’єрними можливостями у 
науково-технічних, інженерних професіях



Загальний обсяг, 
у т.ч.

200 200 200 600

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

200 200 200 600

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

300 250 100 650

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

100 50 0 150

Інші джерела 200 200 100 500

Пріоритетний напрям № 3. Розбудова інфраструктури інформатизації в Мар’янівській селищній територіальній громаді
3.1. Забезпечення функціонування 
інформаційно-комунікаційних систем 
(оновлення ліцензій програмних 
продуктів)

3.1.1. Оновлення ліцензій програмних 
продуктів

Мар'янівська 
селищна рада 

2023-2025 забезпечення необхідними ліцензійними програмами 
відділи та установи Мар'янівської селищної ради

3.2. Адміністрування інформаційно-
комунікаційних систем

3.2.1. Адміністрування інформаційно-
комунікаційних систем (веб-сайт, чат-бот 
"СВОЇ")

Адміністратори, 
модератори веб-
сайту, чат-боту

2023-2025 забезпечення достовірної, своєчасної інформації, 
щодо роботи Мар'янівської селищної ради, її відділів 
та установ

3.3.  Забезпечення безперешкодного 
доступу до високошвидкісного 
Інтернету всіх населених пунктів 
територіальної громади, облаштування 
відкритих Wi-Fi зон у бібліотеках та 
клубах, а також у приміщеннях 
ЦНАПУ та пункту незламності 
Мар’янівської селищної ради

3.3.1.Закупівля інтернет обладнання для 
облаштування відкритих Wi-Fi зон у 
бібліотеках та клубах, а також у 
приміщеннях ЦНАПУ та пунктах 
незламності Мар’янівської селищної 
ради

Мар'янівська 

відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони 
здоров’я, КЗ 
«Центр надання 
культурних 
послуг», відділ 
надання 

2023-2025 запроваджено створення зони вільного доступу до WI-
FI у громадських місцях.



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 15 0 15

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 15 0 15

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 30 0 30

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 30 0 30

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

50 0 0 50

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

50 0 0 50

Інші джерела 0

3.4.2. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для секретаря 
селищної ради

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля багатофункційнального пристрою (принтер, 
сканер, копіювач)

3.4.3. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для заступників 
селищного голови

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук, 
принтер)

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.1. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для селищного 
голови

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля принтера



Загальний обсяг, 
у т.ч.

40 40 20 100

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

40 40 20 100

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 40 0 60

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 40 0 60

Інші джерела 0

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.4. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для старост 
старостинських округів

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
3 шт., принтер - 2 шт. (Бужанський, Галичанський та 
Цегівський старостинський округ)

3.4.5. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для Відділу 
організаційно-кадрової та правової 
роботи

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
2 шт., принтер - 1 шт. 



Загальний обсяг, 
у т.ч.

40 0 0 40

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

40 0 0 40

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 40 0 40

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 40 0 40

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

70 270 270 610

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

70 70 70 210

Інші джерела 0 200 200 400

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.6. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для Відділу 
бухгалтерського обліку та господарської 
діяльності

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., принтер - 1 шт. 

3.4.7. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для фінансового 
відділу

Фінансовий 
відділ

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., принтер - 1 шт. 

3.4.8. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для ЦНАП

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
4 шт., багатофункційнальний пристрій (принтер, 
сканер, копіювач) - 4 шт., 1 монітор, 1 сматфон, 6 
упсів, 1 шредер, 1 SmartTV, 6 флешок 32-64Г, 1 
роутер, 1 комутатор, зчитувач ID -карток 



Загальний обсяг, 
у т.ч.

4 0 20 24

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

4 0 20 24

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

44 20 0 64

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

44 20 0 64

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

60 60 60 180

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

60 60 60 180

Інші джерела 0

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.10. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для Відділу 
містобудування та архітектури, 
комунальної власності, інвестицій 

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., принтер - 2 шт., прилад безперебійного 
живлення - 2 шт.

3.4.11. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для ідділу освіти, 
молоді, спорту та охорони здоров'я

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров'я

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
5 шт., принтер - 3 шт., прилад безперебійного 
живлення - 6 шт.

3.4.9. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для Відділу 
соціального захисту населення

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., прилад безперебійного живлення - 2 шт.



Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 20 20 60

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 20 20 60

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 20 0 40

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 20 0 40

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 4 0 24

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 4 0 24

Інші джерела 0

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.14. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для КУ "Центр 
надання соціальних послуг"

 КУ "Центр 
надання 
соціальних 
послуг"

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки ( принтер - 1 шт., 
прилад безперебійного живлення - 3 шт.)

3.4.12. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для відділу 
земельних ресурсів та охорони 
навколишнього середовища

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., принтер - 2 шт.)

3.4.13. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для сектору з 
питань мобілізаційної роботи, 
надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., принтер - 1 шт.



Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 4 0 24

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 4 0 24

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

20 20 0 40

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

20 20 0 40

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

600 1200 1200 3000

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

400 600 600 1600

Інші джерела 200 600 600 1400

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.15. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для КЗ "Центр 
надання культурних послуг 
Мар'янівської селищної ради".

КЗ "Центр 
надання 
культурних 
послуг 
Мар'янівської 
селищної ради"

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., прилад безперебійного живлення - 2 шт.

3.4.16. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для Служби у 
справах дітей

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки (комп'ютер/ноутбук - 
1 шт., принтер - 1 шт.)

3.4.17. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для закладів 
середньої освіти, в тому числі 
STEM/STEAM лабораторій

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки для закладів 
середньої освіти 



Загальний обсяг, 
у т.ч.

200 200 200 600

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

200 200 200 600

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

200 200 200 600

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

200 200 200 600

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

200 200 200 600

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

200 0 0 200

Інші джерела 0 200 200 400

3.4.. Забезпечення Мар’янівської 
селищної ради, її відділів, 
структуриних підрозділів, підприємств 
та організацій сучасною 
компʼютерною технікою

3.4.18. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для закладів 
дошкільної освіти

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки для закладів 
дошкільної освіти 

3.4.19. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для бібліотек та 
клубів

КЗ "Центр 
надання 
культурних 
послуг 
Мар'янівської 
селищної ради"

2023-2025 Закупівля комп'ютерної техніки для закладів культури

3.4.20. Закупівля обладнання та 
комп'ютерної техніки для закладів 
охорони здоров'я

Відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Закупівля мультимедійного обладнання для закладів 
охорони здоров'я



Загальний обсяг, 
у т.ч.

5 0 0 5

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

5 0 0 5

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 290 0 290

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 40 0 40

Інші джерела 0 250 0 250

Загальний обсяг, 
у т.ч.

30 0 0 30

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

30 0 0 30

Інші джерела 0

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Реалізація принципу відкритості органів влади 

3.6. Організація і вдосконалення 
захисту інформаційних ресурсів та 
інформації, кіберзахисту

3.6.1. Створення технічної бази для 
забезпечення кіберзахисту інформації 
Мар'янівської селищної ради

Мар'янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля комп'ютера/ноутбука та обладнання для 
сервера, програмного забезпечення CISCO Umbrella

3.5. Створення електронних архівів та 
оцифрування документації 
Мар’янівської селищної ради, її 
виконавчого комітету та реєстрів

3.5.1. Оцифрування рішень Мар'янівської 
селищної ради за попередні роки 
(закупівля жорсткого диска для 
зберігання інформації)

Секретар 
селищної ради, 
відділ 
організаційно-
кадрової та 
правової роботи

2023-2025 Наповнення електронної бази документообігу 
Мар'янівської селищної ради

3.5.2. Закупівля обладнання для 
голосування депутатів та обладнання для 
фіксації засідань Мар'янівської селищної 
ради та виконачого комітету



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 30 30 60

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 30 30 60

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

100 400 400 900

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

100 200 200 500

Інші джерела 0 200 200 400

3.7. Вчасне реагування систем на 
кіберінциденти, підвищення рівня 
кваліфікації працівників Мар’янівської 
селищної ради та населення з 
кібербезпеки/кібергігієни

3.7.1. Підвищення рівня кваліфікації 
працівників Мар’янівської селищної ради 
та населення з кібербезпеки/кібергігієни

Відділ кадрової 
та правової 
роботи

2023-2025 Підвищення рівня цифрової грамотності жителів 
громади та посадових осіб Мар'янівської селищної 
ради.

3.7.2. Вчасне реагування систем на 
кіберінциденти

Мар’янівська 
селищна рада, 
відділи та 
структурні 
підрозділи 
Мар'янівської 
селищної ради

2023-2025 Захист персональних даних та інформації 
Мар'янівської селищної ради та її структурних 
підрозділів, оплата програмного забезпечення CISCO 
Umbrella

3.8. Підвищення рівня покриття 
інтегрованою системою відео нагляду

3.8.1. Підключення відеонадляду до 
Луцького районного управління поліції 
відділення поліції № 2 (м. Горохів)

Мар’янівська 
селищна рада

2023-2025 Закупівля та встановлення обладнання для 
забезпечення здійснення відеоспостереження з метою 
профілактики правопорушень



Загальний обсяг, 
у т.ч.

120 120 120 360

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

120 120 120 360

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

10 0 0 10

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

10 0 0 10

Інші джерела 0

2393 3673 3040 9106

3.8. Підвищення рівня покриття 
інтегрованою системою відео нагляду

3.8.2. Закупівля та підключення 
завнішнього відеонадляду в закладах 
загальної середньої  освіти

Мар’янівська 
селищна рада, 
відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони здоров’я

2023-2025 Закупівля та встановлення обладнання для 
забезпечення здійснення відеоспостереження з метою 
профілактики правопорушень

3.9. Забезпечення мобільного звʼязку 
та доступу до високошвидкісного 
Інтернету в бомбосховищах та 
укриттях

3.9.1. Підключення до 
високошвидкісного Інтернету в 
бомбосховищах та укриттях навчальних 
закладах та закладах культури

Мар’янівська 
селищна рада, 
відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони 
здоров’я, КЗ 
«Центр надання 
культурних 
послуг»

2023-2025 Розширення мережі широкосмугового доступу до 
Інтернету у бомбосховищах та укриттях навчальних 
закладах та закладах культури.

Всього за напрямом



Загальний обсяг, 
у т.ч.

2 2 2 6

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

2 2 2 6

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

2 2 2 6

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

2 2 2 6

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

10 10 10 30

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

10 10 10 30

Інші джерела 0

Пріоритетний напрям № 4. Розвиток цифрової грамотності різних категорій громадян
4.1. Організація підвищення 
кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевої 
ради з питань інформатизації, 
цифрового розвитку, електронного 
урядування та електронної демократії

4.1.1. Зустрічі та відеозаписи з метою 
навчання, налагодження співпраці з 
питань інформатизації, цифрового 
розвитку, електронного урядування та 
електронної демократії

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»,  відділ 
освіти, молоді, 
спорту та 
охорони 
здоров’я, відділ 
містобудування 
та архітектури, 

2023-2025 Підвищення рівня інформаційних технологій, 
цифрової грамотності, кібербезпеки, е-демократії  та е-
урядування.

4.2.. Підтримка інтелектуально 
обдарованих, талановитих дітей та 
молоді у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій

4.2.1. Співпраця із Луцьким 
національним технічним університетом 
(практика, волонтерство, сертифікація)

Відділ 
організаційно-
кадрової та 
правової роботи, 
секретар 
селищної ради, 
відділ освіти, 
молоді, спорту та 
охорони 
здоров’я, КЗ 

2023-2025 Розвиток інформаційно-комунікаційного середовища 
та цифрової інфраструктури Мар'янівської селищної 
ради та її структурних підрозділів із залученням 
обдарованої молоді.

4.3. Забезпечення підвищення рівня 
цифрової грамотності населення 
сільських територій.

4.3.1. Уроки цифрової грамотності на базі 
бібліотек

КЗ «Центр 
надання 
культурних 
послуг»,  відділ 
освіти, молоді, 
спорту та 
охорони 
здоров’я, відділ 
містобудування 
та архітектури, 

2023-2025 Підвищення рівня цифрової грамотності та культури 
населення.



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 0 0 0

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0

14 14 14 42

Загальний обсяг, 
у т.ч.

60 20 10 90

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

60 20 10 90

Інші джерела 0

Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 150 150 300

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 50 50 100

Інші джерела 100 100 200

4.3.2. Поширення відеороликів від 
платформи "Дія" та власного 
виробництва

Секретар 
селищної ради

2023-2025 Підвищення рівня цифрової грамотності та культури 
населення.

Всього за напрямом
Пріоритетний напрям № 5. Стимулювання цифрової економіки Мар'янівської селищної територіальної громади

4.3. Забезпечення підвищення рівня 
цифрової грамотності населення 
сільських територій.

5.1 Стимулювання розвитку ІТ-сектору 
та стартапів у територіальній громаді;

5.1.1. Створення сектору інформатизації  
Мар'янівської селищної ради

Відділ 
організаційно-
кадрової та 
правової роботи, 
секретар 
селищної ради.

2023-2025 Розвиток інформатизації громади через використання 
сучасних та перспективних технологій, впровадження 
інноваційних та передових IT-рішень, покращення 
ефективності управління та підвищення рівня безпеки 
і якості життєдіяльності в громаді, формування 
безпечного інформаційного середовища на базі 
сучасних електронних комунікацій та підвищення 
рівня доступності цифрових сервісів і послуг для 
громадян, продовження впровадження технологій 
електронного урядування та електронної демократії 

5.1.2. Запровадження та обслуговування 
функціонування системи моніторингу 
атмосферного повітря (у тому числі 
придбання обладнання для здійснення 
вимірювання рівня забруднення 
атмосферного повітря).

Мар'янівська 
селищна рада, 
відділ земельних 
ресурсів та 
охорони  
навколишнього 
середовища

2023-2025 Здійснення моніторингу стану забруднення 
атмосферного повітря з метою інформування 
населення та рийняття управлінських рішень, щодо 
зменшення викидів забруднювальних речовин



Загальний обсяг, 
у т.ч.

0 1000 0 1000

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

0 0 0 0

Інші джерела 0 1000 0 1000

Загальний обсяг, 
у т.ч.

5 5 5 15

Державний 
бюджет

0

Обласний 
бюджет

0

Місцевий 
бюджет

5 5 5 15

Інші джерела 0

65 1175 165 1405

Загальний обсяг, 
у т.ч.

2761,5 5834,5 4294,5 12890,5

Державний 
бюджет

0 0 0 0

Обласний 
бюджет

0 0 0 0

Місцевий 
бюджет

2301,5 2384,5 2194,5 6880,5

Інші джерела 460 3450 2100 6010

2761,5 5834,5 4294,5 12890,5

Всього за напрямом
Разом за Програмою

5.2. Впровадження цифрових 
технологій для бізнесу, зокрема 
надання послуг бізнесу в онлайн-
форматі

5.2.1. Внесення даних до інвестиційного 
порталу 

Відділ 
містобудування 
та архітектури, 
комунальної 
власності, 
інвестицій, 
секретар 
селищної ради

2023-2025 Забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та 
зручних поблічних послуг без корупційних ризиків.

5.3. Проведення інформаційних 
кампаній, локальних подій та форумів 
для стимулювання розвитку цифрової 
економіки.

5.3.1. Проведення інформаційних 
кампаній, локальних подій та форумів 
для стимулювання розвитку цифрової 
економіки.

Мар'янівська 
селищна рада, 
сектор 
інформатизації

2023-2025 Покращення цифрового розвитку громади, загального  
інвестиційно-економічного фонду громади.


