УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 69
м. Ужгород
Про внесення змін до Програми
інформатизації області на 2010-2012 роки
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанов
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 «Про затвердження
Положення про формування та виконання Національної програми
інформатизації», від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку
формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації»,
обласна рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Програми інформатизації області на 2010 – 2012 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2009 року № 1039,
виклавши розділи 1, 2, 5; пункт 3.1 розділу 3; додатки 2 і 3 до Програми у новій
редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
- керівника апарату обласної державної адміністрації та заступника голови
обласної ради Сербайла А. А.

Голова ради

І.Балога
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№
з/п
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.

1.
2.

Додаток
до рішення обласної ради
від 16 грудня 2010 року №69
1. Нормативно-правове забезпечення Програми
Дата та номер
прийняття
Назва документа
документа
Закони України
04.02.98 №74
Про Національну програму інформатизації
09.01.07 №537-V Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки
Укази Президента України
10.04.00
Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів
№ 582/2000
держави
14.07.00
Про
вдосконалення
інформаційно-аналітичного
№ 887/2000
забезпечення Президента України та органів
державної влади
20.10.05
Про першочергові завдання щодо впровадження
№ 1497/2005
новітніх інформаційних технологій
Постанови Кабінету Міністрів України
04.02.98 № 121 Про затвердження переліку обов’язкових етапів робіт
під час проектування, впровадження та експлуатації
засобів інформатизації
16.02.98 № 160 Про заходи щодо посилення контролю за
обґрунтованістю проектів інформаційної діяльності
центральних органів виконавчої влади
31.08.98 № 1352 Про затвердження Положення про формування та
виконання Національної програми інформатизації
12.04.00 № 644 Про затвердження Порядку формування та виконання
регіональної програми і проекту інформатизації
25.07.02 № 1048 Про затвердження Порядку проведення експертизи
Національної програми інформатизації та окремих її
завдань (проектів)
24.02.03 № 208 Про
заходи
щодо
створення
електронної
інформаційної системи „Електронний Уряд”
12.08.09 № 869 Про затвердження загальних вимог до програмних
продуктів, які закуповуються або створюються на
замовлення державних органів
Розпорядження голови облдержадміністрації
12.11.03 № 552 Про обласну координаційну раду з питань
інформатизації
21.12.05 № 795 Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій
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2. Аналіз стану інформатизації області
Найважливішими результатами виконання завдань програми
інформатизації є:
побудова структурованої кабельної системи (далі – СКС) в апараті та
підключення до неї автоматизованих робочих місць (далі – АРМ) в
структурних підрозділах облдержадміністрації;
організація віртуальної приватної мережі (ВПМ) за технологією MPLS
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;
впровадження
системи
електронного
документообігу
в
облдержадміністрації;
розвиток телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади
області;
створення внутрішніх інформаційних ресурсів та електронних сервісів
з організацією доступу до них;
поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою органів державної
влади області;
організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів
через мережу Інтернет, впровадження надання інформаційних послуг через
офіційну веб-сторінку облдержадміністрації;
поступова і планова легалізація програмного забезпечення;
впровадження систем технічного захисту інформації;
розвиток регіонального сегменту Інтернет;
впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в апараті
обласної державної адміністрації;
підготовка телекомунікаційного середовища для побудови системи
електронного документообігу між органами виконавчої влади області;
введення системи електронного підпису в більшості структурних
підрозділів облдержадміністрації;
впровадження першої черги системи інформаційно-аналітичного
забезпечення облдержадміністрації та підтримки прийняття управлінських
рішень;
започаткування роботи зі створення системи захисту інформації
віртуальної приватної мережі (ВПМ) за технологією MPLS органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування області;
забезпечення функціонування веб-сайтів облдержадміністрації та
райдержадміністрацій області;
впровадження надання громадянам та юридичним особам
інформаційних послуг;
забезпечення технічних умов для прийняття та оброблення звернень
громадян через веб-сайт облдержадміністрації;
впровадження
системи
конфіденційного
зв’язку
в
облдержадміністрації;
забезпечення технічної підтримки електронної інформаційної системи
„Вибори” та ведення Єдиного реєстру виборців в області.
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Серед проектів, які реалізуються, найбільш значимі це – створення
обласними органами виконавчої влади інформаційних електронних ресурсів
та їх інтеграція з веб-ресурсом облдержадміністрації і проведення робіт із
забезпечення надання послуг через веб-сайти органів виконавчої влади
області.
Усі райдержадміністрації і міськвиконкоми області, окремі управління
та інші структурні підрозділи облдержадміністрації представлено у мережі
Інтернет.
2.1 Стан програмно-технічного забезпечення органів влади області
За результатами інвентаризації програмно-технічного забезпечення
органів виконавчої влади області було визначено, що забезпечення
комп’ютерною технікою в структурних підрозділах облдержадміністрації,
райдержадміністраціях покращилося. Так, за 2009 рік загальна кількість
комп’ютерів у порівнянні з 2008 роком зросла з 1290 до 1332, а загальна
кількість серверів з 49 до 51.
Однак в цілому у райдержадміністраціях області забезпеченість
комп’ютерами становить 60-65 відсотків необхідної кількості, до того ж з
яких 25-30 відсотків є морально і технічно застарілими.
Частка
сучасної
техніки
в
структурних
підрозділах
облдержадміністрацій становить 58-63 відсотка, що є достатньо високим
показником. Проте питання про забезпечення комп’ютерною технікою
повністю не вирішено через значну різницю між наявною та необхідною
кількістю комп’ютерів в органах виконавчої влади області.
Крім того, значно зросла кількість наявних ліцензійних примірників
комп’ютерних програм – частка легальних примірників операційних систем
комп’ютерів загального призначення становить 55,27 відсотка, операційних
систем комп’ютерних мереж 100 відсотків, прикладних комп’ютерних
програм загального використання 56,42 відсотка.
2.2 Стан телекомунікаційного середовища органів влади області
Основою процесу інформатизації органів влади є розвиток
телекомунікацій. Основну увагу протягом 2007 – 2009 років було приділено
створенню нових та технічній підтримці існуючих телекомунікацій органів
влади області. За звітній період до СКС облдержадміністрації підключено
більше 100 автоматизованих робочих місць (АРМ).
Одинадцять райдержадміністрацій та сім структурних підрозділів
облдержадміністрації мають локальні обчислювальні мережі. Усі
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
і
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
підключено
до
поштового
серверу
облдержадміністрації.
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П’ять управлінь облдержадміністрації інтегровано до СКС
облдержадміністрації, інші структурні підрозділи підключено через
комутовані з’єднання.
Усі районні державні адміністрації підключено до мережі
облдержадміністрації з використанням технології (ВПМ) за технологією
MPLS.
2.3 Стан розвитку системи зв’язку та обласного сегмента Інтернет
Забезпечення якісних послуг електрозв’язку є одним з факторів
створення інформаційного суспільства.
Основним оператором телефонної мережі в області є Закарпатська
філія ВАТ „Укртелеком”.
Задіяна ємність в цілому у філії за станом на 1січня 2009 року
становила 193292 номерів, коефіцієнт використання вільної ємності – 96,5
відсотків. Щільність телефонних апаратів на 100 мешканців за станом на
1 січня 2009 року порівняно з відповідним періодом 2007 року зросла на
4,9 відсотка і становила 15,5 од. (за станом на 1 січня 2006 року – 14,8 од.),
телефонна щільність на 100 сімей становила 40,6 од. (за станом
на 1 січня 2007 року– 38,5 од.)
Протягом 2008 – 2009 років впроваджено та модернізовано понад
500 каналів цифрових систем передач на сільській телефонній мережі у таких
напрямах: Берегово – Бахта; Берегово – Кідьош; Берегово – Гать;
Берегово – Яноші; Виноградів – Чепа; Чинадійово – Синяк Мукачівського
району; Хуст – Вишково; Стеблівка – Крайниково Хустського району;
Данилово – Олександрівка Хустського району; Великий Березний – Забрідь
Великоберезнянського району. Це значно покращило якість телефонного
зв’язку і роботи систем передавання даних і надало можливість забезпечити
якісними послугами Інтернет сільське населення, заклади освіти та культури
на селі.
Загальна кількість основних телефонних апаратів Закарпатської філії
ВАТ „Укртелеком” за станом на 1 січня 2009 року становила 194,608 тис.
одиниць.
Кількість користувачів послуг Інтернет в цілому у філії, у порівнянні з
01.01.2008 (8715абонентів), зросла у 1,6 раза і на 01.01.2009 становила 14099
абонентів.
Зважаючи на стрімкий розвиток послуги передавання даних –
„Віртуальна приватна мережа” (ВПМ, MPLS), протягом 2007 – 2009
скоротилася кількість абонентів послуги Frame Relay.
Стрімко зростає попит на передавання даних – „Віртуальна приватна
мережа” (ВПМ, MPLS).
Загальний рівень насиченості і розвитку мережі Інтернет в області є
задовільним. Головними причинами недостатнього розвитку мережі Інтернет
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в області є нерозвиненість ринкових відносин у багатьох секторах економіки,
незадовільний стан розвитку телекомунікацій в гірській місцевості, низька
платоспроможність населення.
Основний тип підключення здійснюється через обласну філію ВАТ
„Укртелеком” засобами ADSL, швидкими темпами проходить освоєння
обласними операторами технології VPN MPLS, збільшується кількість
підключень через мобільних та кабельних операторів.
Основними операторами в області з надання послуг з підключення до
Інтернет є Закарпатська філія ВАТ „Укртелеком”, ТОВ Інтертелеком, ТОВ
Нетсофт, ТОВ Транском, ПП Інфоком сервіс.
За 2009 рік на 80 відсотках території області забезпечено можливість
підключення до мережі Інтернет.
2.4 Технічний захист інформації
Створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору
органів виконавчої влади області спричинило збільшення обсягів інформації
і
кількості
суб’єктів,
підключених
до
інформаційних
систем
облдержадміністрації. У цих умовах забезпечення технічного захисту
інформації, яка обробляється в інформаційних, телекомунікаційних системах
та інших технічних засобах, які використовуються для оброблення
інформації, стає основним завданням інформатизації.
Роботи з технічного захисту інформації в обласній державній
адміністрації
забезпечуються
відділом
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату облдержадміністрації та ТОВ „Спецтелеком” (ліцензія
від 26.09.05 серії № 176527, виданої Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем, та захисту інформації Служби безпеки України).
За 2007 – 2009 роки за рахунок коштів, передбачених для реалізації
Програми інформатизації:
оснащено комутаційні вузли СКС облдержадміністрації комутаторами
Catalyst 2960, який внесено у перелік засобів загального призначення, які
дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність
охорони якої визначено законодавством України;
забезпечено розширення СКС облдержадміністрації з використанням
сертифікованого телекомунікаційного обладнання;
здійснено розподіл інформаційних потоків, які циркулюють в
автоматизованих системах (далі – АС) класу 2 і 3 облдержадміністрації
(локальна мережа АС 3 фізично відокремлена від загальної локальної мережі
АС 2 облдержадміністрації);
впроваджено систему контролю доступу до інформаційних систем
облдержадміністрації через організацію для структурних підрозділів
облдержадміністрації окремих VLAN-ів та системи фільтрації пакетів;
організовано демілітаризовану зону із системою контролю доступу, в
якій розміщено сервери електронної пошти і електронного документообігу;
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впроваджено
систему
моніторингу
роботи
інформаційнотелекомунікаційної системи;
впроваджено політику безпеки для організації доступу до мережі
Інтернет на базі технологій VPN, VLAN та системи фільтрації пакетів;
забезпечено технічний захист інформації та обслуговування міської
телефонної мережі та внутрішньої АТС.
Із введенням в дію віртуальної приватної мережі (ВПМ) за технологією
MPLS органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області
в планах заходів на 2010 – 2012 роки передбачено роботи з технічного
захисту інформації на організацію захищеного обміну електронною
кореспонденцією та електронного документообігу, створення захищеного
вузла доступу до інформаційних систем облдержадміністрації та
криптографічного захисту інформації.
2.5 Забезпечення прозорості органів виконавчої влади області
Одним з важливих напрямів інформатизації є забезпечення відкритості
діяльності органів виконавчої влади. Протягом 2007 – 2009 років було
введено в дію дев’ять веб-сторінок райдержадміністрацій та 24 веб-сторінки
обласних управлінь, установ та організацій.
Сьогодні
облдержадміністрація,
дванадцять
із
тринадцяти
райдержадміністрацій, чотири управління, двадцять п’ять обласних
управлінь, установ та організацій мають власні веб-сторінки.
Інформаційне
наповнення
офіційної
веб-сторінки
облдержадміністрації, веб-сторінок райдержадміністрацій здійснюється
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002
року № 3 „Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади”, наказу Держкомтелерадіо і
Держкомзв’язку від 25.11.02 №327/225„Про затвердження порядку
інформаційного наповнення та технічного забезпечення єдиного веб-порталу
органів виконавчої влади та порядку функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади” та розпорядження голови облдержадміністрації від
14.07.05 № 406 „Про інформаційне наповнення веб-сторінки
облдержадміністрації”.
З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства,
організації і координації робіт, контролю за технічним супроводом та
інформаційним наповненням веб-сайту утворено координаційну раду з
питань забезпечення функціонування веб-сторінки обласної державної
адміністрації.
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3. Головна мета, пріоритетні напрями інформатизації області та
завдання Програми
3.1. Формування інформаційної інфраструктури області
Формування інформаційної інфраструктури області передбачає
розвиток телекомунікаційного середовища і ліній зв’язку з високою
пропускною здатністю, створення регіональної системи баз даних і знань,
обласної
інформаційно-телекомунікаційної
мережі
з
інтеграцією
інформаційних ресурсів.
Необхідно створити на базі введеної в дію віртуальної приватної
мережі (ВПМ) за технологією MPLS органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування області регіональну інформаційно-телекомунікаційну
систему. Це дозволить об’єднати високошвидкісні та звичайні канали зв’язку,
розподільні та локальні мережі різного рівня та призначення, дасть змогу
реалізувати широкий спектр інформаційних технологій, забезпечить
оперативну і надійну взаємодію всіх рівнів управління при розв’язанні
завдань стратегічного державного, міжгалузевого та регіонального рівнів, а
також надасть на ринкових умовах широкий спектр інформаційних послуг
населенню, державним і комерційним організаціям, зарубіжним
користувачам.
Основною метою формування інформаційної інфраструктури є
розроблення цілісної взаємопов'язаної системи у складі: телекомунікаційної
мережі, інформаційних ресурсів та інструментальних засобів для розв'язання
завдань інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління,
яка включає:
3.1.1. Створення регіональної системи інформаційних ресурсів.
3.1.2. Впровадження корпоративної електронної пошти через захищені
канали зв’язку та створення на її основі системи
електронного
документообігу органів виконавчої влади області.
3.1.3. Впровадження системи електронного підпису в органах
виконавчої влади області.
3.1.4. Легалізація програмного забезпечення в обласній та районних
державних адміністраціях.
3.1.5. Створення геоінформаційних систем.
3.1.6. Розвиток обласного сегмента Інтернет.
3.1.7. Забезпечення відкритості влади та розміщення інформації про
діяльність облдержадміністрації на веб-ресурах органів влади області.
Стрижнем інформаційної інфраструктури області повинна стати єдина
інформаційно-аналітична система органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Основними елементами обласної інформаційно-аналітичної системи є
відповідні галузеві і відомчі системи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, комерційні регіональні інформаційні банки даних,
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автоматизовані робочі місця (АРМ) у районних державних адміністраціях,
міськвиконкомах, структурних підрозділах облдержадміністрації.
Для забезпечення інтеграції інформаційно-аналітичної системи
бажаним
є
створення
інформаційно-аналітичного
центру
при
облдержадміністрації, з покладанням на нього функцій об’єднання на
єдиному методологічному ґрунті всіх її елементів, і забезпечення технічної
підтримки та адміністрування.
5. Заходи організаційного забезпечення виконання Програми
В облдержадміністрації з метою координації робіт з інформатизації
створено координаційну раду з питань інформатизації, на яку покладено
формування завдань і визначення пріоритетів та етапів реалізації Програми
інформатизації області.
Деталізація завдань Програми до рівня проектів здійснюється:
за рішенням координаційної ради з питань інформатизації з урахуванням
наявних бюджетних коштів, можливості залучення інвестицій, кредитів, коштів
виконавців проектів, а також з урахуванням строків виконання проектів;
в ініціативному порядку (самостійно) суб’єктами інформатизації та
розробниками проектів.
Інформаційне та організаційне забезпечення робіт Програми
інформатизації області здійснюється відділом інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату облдержадміністрації. Надалі ці функції може бути
покладено на інформаційно-аналітичний центр, який буде підзвітний та
підконтрольний відділу інформаційно-ком’ютерного забезпечення апарату
облдержадміністрації як представнику державного замовника.
Відповідно до пункту 11 постанови Кабінету міністрів України від
12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та
виконання
регіональної
програми
і
проекту
інформатизації”
облдержадміністрація подає Генеральному державному замовнику
Національної програми інформатизації щоквартальні та щорічні зведені звіти
про хід виконання завдань (робіт) Програми.
Щорічний звіт про стан інформатизації складається з:
аналізу стану та тенденцій розвитку інформатизації в області;
аналізу стану виконання Програми за звітний рік з переліком
виконаних завдань (робіт), даних про фактичні обсяги та джерела
фінансування кожного завдання (роботи);
аналізу основних проблем інформатизації області та завдань (робіт)
Програми на наступний рік;
відомостей про наявні та необхідні ресурси для виконання завдань
(робіт) Програми на наступний рік.
Фінансова та статистична звітність подаються відповідно до
законодавства.
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ЗАВДАННЯ
Програми інформатизації на 2011 бюджетний рік

Додаток 2
до Програми
(у редакції рішення обласної ради
від 16 грудня 2010 року №69)

Обсяг фінансування

Очікувані результати

у тому числі:
поточні витрати

інші джерела (грн.)

місцевий бюджет (грн.)

інші
потреби

інші джерела (грн.)

науководослідні
роботи

місцевий бюджет (грн.)

інші джерела (грн.)

капітальні
вкладення

інші джерела (грн.)

місцевий бюджет (грн.)

Державний замовник
завдання (робіт)

всього:

місцевий бюджет (грн.)

Зміст завдань Програми

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Впровадження
нових
та Облдерж- 35000
35000
Створення
на
базі
підтримка існуючих ін фор- адміністраінформаційних потужностей
маційно аналітичних систем в ція
облдержадміністрації систеоблдержадміністрації, органіми інформаційного забеззація доступу до них через
печення управління регіозахищені канали зв’язку*
ном
* Виконання завдань Програми здійснюється в органах державної влади і місцевого самоврядування на паритетній основі
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2. Розширення єдиного теле- Облдерж200000
200000
Об’єднання
мереж
та
комунікаційного
середовища адміністраавтоматизованих
робочих
органів виконавчої влади та ція
місць структурних підрозмісцевого самоврядування на
ділів облдержадміністрації,
базі структурованої кабельної
райдержадміністрацій,міськсистеми облдержадміністрації
виконкомів, органів місцета
віртуальної
приватної
вого
самоврядування
в
мережі (ВПМ) за технологією
єдину корпоративну систеMPLS органів виконавчої влади
му.
та місцевого самоврядування
Прокладання вертикальних
області;
магістралей,
створення
утримання
каналів
телекомунікаційних вузлів на
комунікацій та підключення до
кожному поверсі будівлі
глобальних мереж передачі
облдержадміністрації
та
даних;
підключення
до
них
модернізація каналів корпоструктурних
підрозділів
ративної мережі*
облдержадміністрації
3. Впровадження єдиної авто- Облдерж25000
25000
Впровадження
єдиної
матизованої системи електрон- адміністсистеми
електронного
ного документообігу місцевих рація,
документообігу
органів
органів виконавчої влади та обласна
виконавчої влади органів
органів місцевого самовряду- рада
місцевого самоврядування.
вання:
Розширення
клієнтської
закупівля серверу та програмбази системи електронного
ного забезпечення (Windows
документообігу
Small
Business
Server),
додаткових клієнтських ліцензій FossDoc для структурних
підрозділів облдержадміністрації;
технічна підтримка системи*
* Виконання завдань Програми здійснюється в органах державної влади і місцевого самоврядування на паритетній основі
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4. Стимулювання
розвитку
обласного сегменту Інтернет,
підтримка
існуючих
і
створення нових веб-ресурсів
органів виконавчої влади та
місцевого
самоврядування
регіону*

Облдержадміністрація,
обласна
рада

25000

25000

Інтеграція
інформаційних
ресурсів області до Єдиного
веб-порталу органів виконавчої влади, модернізація
веб-сторінок та впровадження додаткових сервісів.
Оплата послуг веб-хостінгу
та доступу до Інтернет
Оновлення апаратних-програмних
засобів
інформаційно-аналітичних
та
інформаційно-телекомунікаційних систем

5. Закупівля
технічного
та
програмного забезпечення:
заміна морально застарілого
комп’ютерного обладнання та
програмного забезпечення;
легалізація
програмного
забезпечення*
6. Організація
створення
обласного науково-технічного
центру з технічного захисту
інформації.
Організація
навчання
відповідальних
за
технічний
захист інформації у навчальних
закладах перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
фахівців у галузі інформаційної
безпеки та технічного захисту
інформації*
7. Організація та підтримка
впровадження єдиної інформаційної бібліотечної системи
„Бібліотека ХХІ”*

Облдерж70000
адміністрація,
обласна
рада

70000

Облдерж10000
адміністрація

10000

Забезпечення захисту інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах органів виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування області

Облдержад 15000
міністрація

15000

Розроблення технічних завдань і заходів та підготовка
до впровадження єдиної
інформаційної бібліотечної
системи „Бібліотека ХХІ”

УСЬОГО:
380000
235000
145000
* Виконання завдань Програми здійснюється в органах державної влади і місцевого самоврядування на паритетній основі
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Додаток 3
до Програми
(у редакції рішення обласної ради
від 16 грудня 2010 року №69)
Паспорт
Програми інформатизації області на 2010 – 2012 роки
Регіон
Дата затвердження Програми
Дата узгодження з Генеральним
державним замовником
Керівник
Програми
(посада,
прізвище, ім’я, по батькові, адреса,
номер телефону, факс, електронна
адреса)
Науковий керівник Програми (посада,
прізвище, ім’я, по батькові, адреса,
номер телефону, факс, електронна
адреса)
Інформаційно-аналітичний
центр
(повна назва, форма власності,
адреса, прізвище керівника, iм’я, по
батькові, адреса, номер телефону,
факс, електронна адреса)
Кількість завдань (робіт) у поточному
році
Кількість завдань (робіт) на
наступний рік
Кількість завдань на три наступні
роки
Обсяг фінансування у 2010 році, у
тому числі бюджетні/позабюджетні
Обсяг фінансування на 2011 рік, у
тому числі бюджетні/позабюджетні
Обсяг фінансування на 2010-2012
роки, у тому числі бюджетні /
позабюджетні
Заступник голови ради

Закарпатська область

Гоблик В. В., заступник голови обласної
державної адміністрації
м. Ужгород, пл. Народна, 4,
тел. (0312) 696103 admin@carpathia.gov.ua
----

----
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7
7
175000 (175000/0)
380000
915000 (915000/0)

А. Сербайло

