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СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ІV СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від28січня 2021 року м.Стрий №68

Про затвердження Комплексної
цільової програми «Розумне місто» 
на 2021–2023 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про 
Національну програму інформатизації», «Про інформацію», «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України», Положення про технічний 
захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 
27 вересня 1999 року № 1229/99, постанов Кабінету Міністрів України від 
08 жовтня 1997 року № 1126 «Про затвердження Концепції технічного 
захисту інформації в Україні», від 12 квітня 2000 року № 644 «Про 
затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і 
проекту інформатизації», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 
травня 2013 року №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні», від 20 вересня 2017 року № 649-р 
«Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», 
від 17 січня 2018 року № 67-р«Про схвалення Концепції розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації», з метою впровадження інновацій, створення та 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування 
електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, 
розширення переліку електронних сервісів та послуг у місті Стрию, 
забезпечення захисту міських інформаційних ресурсів від кіберзагроз, 
Стрийська міська рада
вирішила:

1. Затвердити Комплексну цільову програму «Розумне місто» на 2021–
2023 роки, що додається.

http://stryi-rada.gov.ua/rada/rr68_8d.zip


2. Визначити виконавчий комітет Стрийської міської ради головним 
розпорядником бюджетних коштів з реалізації Комплексної цільової 
програми «Розумне місто» на 2021–2023 роки, затвердженої згідно з 
пунктом 1 цього рішення (далі -  Програма).

3. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з 
реалізації Програми визначається в межах бюджетних призначень, 
встановлених показниками бюджету міста Стрия на відповідний рік.

4. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради при формуванні 
місцевого бюджету на відповідний рік враховувати, в межах можливості 
дохідної частини бюджету міста Стрия, потребу у видатках на здійснення 
заходів з реалізації Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Стрийської міської ради з питань промисловості, транспорту, доріг 
сільського господарства, підприємництва, інвестицій, розвитку територій та 
туризму та постійну комісію Стрийської міської ради з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова Олег Канівець 


