ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням VІІ сесії Дергачівської
районної ради VIІ скликання
21 квітня 2016 року № 114-1

Районна Програма
«Система електронного голосування
в Дергачівській районній раді»

1. Загальні положення
Система електронного голосування це електронний інформаційний
ресурс, який послідовно та логічно організовує процес прийняття та
опублікування рішень районної ради.
Система електронного голосування створена з метою автоматизації та
систематизації роботи районної ради, для зменшення витрат часу на
проведення кожного засідання та з метою виконання вимоги частини 3 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Cистема формує звіти про результати поіменного голосування у зручному
форматі.
З метою забезпечення надійності, об’єктивності та достовірності
результатів голосування та з метою обмеження стороннього доступу СЕГ має
кількарівневий захист.
2. Мета Програми
Метою Програми є оперативність та об’єктивність при процедурі
голосування депутатів районної ради під час проведення пленарних засідань
сесій районної ради, повна документація проведення пленарних засідань сесій
районної ради з подальшим висвітленням матеріалів на веб-сайті районної
ради.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми
Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріальнотехнічного забезпечення.
Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо
здійснення ефективного проведення пленарних засідань сесій районної ради.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних
коштів, відповідального за виконання заходів і завдань Програми, а також
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2016 року.

4. Результативні показники
(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)
Результативним показником ефективності виконання заходів Програми
є повне забезпечення матеріально-технічними засобами проведення пленарних
засідань сесій районної ради.

5. Заходи Програми

№ з/п

Зміст заходу

Виконавці

1

Придбання обладнання для
системи електронного
голосування

Дергачівська районна
рада

2.

Установка та впровадження

Дергачівська районна
рада

системи електронного
голосування
Всього

Необхідна
сума
коштів на
проведення
заходу
(грн.)
199 000

Примітка

100 000
299 000

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організацію виконання Програми та координацію дій залишаю за собою.

Голова районної ради

Г.Ю.Лазарєв

Паспорт
районної Програми «Система електронного голосування
в Дергачівській районній раді»

1.

Ініціатор розроблення
Програми:

Дергачівська районна рада

2.

Підстава:

Конституція України, Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про поіменне голосування», Регламент
Дергачівської районної ради

3.

Розробник програми:

Дергачівська районна рада

4.

Головний розпорядник
коштів:
Відповідальний виконавець
програми :
Термін реалізації програми :

Дергачівська районна рада

2016 рік

7.

Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми:

Районний бюджет та інші джерела
фінансування, не заборонені чинним
законодавством України

8.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми,
всього:
Основні джерела
фінансування Програми:

5.
6.

9.

Дергачівська районна рада

299 000 грн.
Кошти районного бюджету

