
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми щодо впровадження 

автоматизованої системи контролю і організації 

діловодства - А СК ОД на 2012 рік 

З метою автоматизації системи контролю організації діловодства у 

виконкомі Броварської міської ради та впровадження системи електронного 

документообігу, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вропозиції постійної комісії 

з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І. Затвердити Програму щодо впровадження автоматизованої системи 

контролю і організації діловодства- АСКОД на 2012 рік (далі - Програму), 

що додається. 

2. Начальнику фінансового управління злійснювати фінансування 

Програми за рахунок коштів, затверджених у бюджеті міста. 

З. Контроль за виконанням цього рішення ІІокласти на керуючого 

справами виконкому Кузнєцова К.В. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровар11 

від _____ _ 
N2 ______ _ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Броварської 

міської ради 

ВІД--------

N2 ________ _ 

ПРОГРАМА 

щодо впровадження автоматизованої системи 

контролю і організації діловодства-АСКОД 

на 2012 рік 

І. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. 

Автоматизована система контролю і організації діловодства- АСКОД 

призначена для автоматизації процесів обробки кореспонденції шляхом 

використання сучасних К()мn'ютернІtх техншюt·ій у діловодстві, 

впровадження єдиної технології опрацювання вхідної, вихідної 

кореспонденції, внутріtІШhо-розпорядчих документів та звернень громадян, 

контролю за їх проходженням і виконанням. 

АСКОД реалізовано з використанням сучасних засобів проектування 

систем, виконаних у графічному інтерфейсі в технолоt·їі клієнт- сервер. 

Система АСКОД забе:течує: 

створення, наконичення і зберігання реєстраційних 

карток документів та їх електронних копій; 

коригування і друкування реєстраційних карток; 

пошук документів за їх реєстраційн11ми реквізитами; 

контрольних 

друкування журналів реестрації службової кореспонденції та звернень 

громадян; 

друкування фіксованих довідок про проходження докуменпв та стан 

виконавської дисципліни. 
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Контроль виконання документів здійснюється за допомогою 

постановки їх на контроль та створення контрольних карток. Для усіх видів 

кореспонденції передбачено формування аналітичних та статистичних 

довідок, які можна переглянути на екрані, записати у ви1·ляді документа 

Microsoft Word -2000 чи у файл спеціального формату і вивести на 

друкувальний пристрій. 

Із завершенням календарного року виконані картки переносяться до бази 

даних минулих років, де передбачено їх пошук за різними ключами, 

коригування та друкування. 

П. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ. 

2.1. Впровадження системи електронного документообігу шляхом 

оновлення програмного забезпечення АСКОД на його сучасну версію; 

2.2. Послуги з міграції в нову систему накопичених даних; 

2.3. Навчання спеціалістів застосуванню нової версії АСКОД; 

2.4. Послуги з впровадження та супроводження системи електронного 

документообігу АСКОД: 

Ш. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. 

Фінансування Програ~v~и здійснюється в межах коштів, затверджених у 

бюджеті міста на 2012 рік. Загальна сума фінансування Програми складає: 

92 тис.грн. 



-----------· --·--·--
Заходи 

І.Впрова;~ження та супроводження 

сучасної версії АСКОД, 

В тому числі : 
1.1 вартісп, ліцензійrюr·о врограмного 

забезпечення; 

1.2 вартість ліцензійного програмного 

забезпечення системи керування 

базами даних; 

1.3 вартість послуг 1 ввровадження . 
АСКОД та _супроводження їі, навчання І 
користувачrв; 

2. Придбання оргтехніки, 
в тому числі: 

2.1. багатофункціонального нристрою 
(ксерокс-принтер) в кількості 2 (;ща) 
штуки; 

2.2. сканер 2 (два) штуки 

Всr,ого Ісоштів 

·----- ---------------j 
Сума видатків 

-------
2011 рік 2012 рік 

-------- ·------

----- 85 ООО грн. 

17 200 грн. 

7 200 грн. 

60 тис 600 грн. 

5 тис. грн. 

2 ТИС. І'рН. 

1 92 ооо 

~---·----·----------- --------. ____l_ __ _ 

l (дев'яносто дві 

тисячі) гривень 
---- -----------

ІУ. ОЧІКУВАІІІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Впровадження системи електронноr·о документообігу шляхом 

оновлення rrpoгpaмrюr·o забс:шсчення АСКОД на йоr·о сучасну версію 

надасть можливісп, спростити 

проводити пошук документів. 

Міський голова 

роботу з документами, оперативно 

І. В. СапожІСо 
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