Додаток до листа
КП «Обласний інформаційно - аналітичний центр»
від _______ №___________________

Деталізований звіт про роботу комунального підприємства «Обласний інформаційно - аналітичний центр»
в розрізі напрямів та заходів діяльності за 2016 рік
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Регіональна програма інформатизації Одеської області на 2014-2016 роки «Інформаційна Одещина»
(КФК 170901 «Національна програма інформатизації»)
КП ОІАЦ 2016 рік
КП ОІАЦ 2016 рік

1. Проведення щорічної оцінки електронної
готовності районів та міст обласного
значення.

Проведення перенесено на ІІ квартал 2016 року у зв’язку з структурними змінами
органів влади Одеської області.

2. Проведення щорічної інвентаризації
інформаційних та програмно-технічних
ресурсів структурних підрозділів
облдержадміністрації, районних державних
адміністрацій.

Проведення перенесено на ІІ квартал 2016 року у зв’язку з структурними змінами
органів влади Одеської області.
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3. Розробка нормативно-правових документів
щодо організації виконання завдань програми.
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4.

Проведення та участь у конференціях,
семінарах, тематичних круглих столах,
виставках.
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5. Розвиток системи ІР-телефонії в органах
влади області.
КП ОІАЦ 2016 рік
6. Створення системи відеокоференцзв’язку в
органах влади області.

Розроблено проект Розпорядження «Про порядок збору та оприлюднення відкритих
даних в Одеській області»
Розроблено проект Доручення «Про створення робочої групи для розробки Регіональної
програми інформатизації на 2017-2019 роки»
1. Надано технічну підтримку та супровід під час проведення 101 презентації.
2. Прийнято участь у конференціях «Бізнес та IT. Навколо ЦОД, Хмари, IP, IoT» та
«Build Business with Juniper &ITbiz Solutions».
1. Проведено профілактичні роботи в системі IP-телефонії, зокрема, оновлено телефонні
довідники.
2. З’єднано АТС Біляївської РДА з системою IP-телефонії органів влади області.
3. Налаштовано систему IP-телефонії у контактному центрі Одеської обласної державної
адміністрації.
1. Надано технічну підтримку та супровід 27 відеонарад
2. Встановлено систему конференц-зв’язку OpenFire та проведено дослідну експлуатацію
на базі КП ОІАЦ.
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7. Розробка проекту та проведення модернізації
структурованої кабельної системи в будівлях,
в яких розміщені облдержадміністрація,
районні державні адміністрації.

1. Відновлено 3 АРМ користувачів ІТС ОВВ та МС (каб. № 422, 423, 424
адміністративного будинку №1).
2. Змонтовано WI-FI мережу в адміністративному будинку №1 Одеської обласної ради 30 точок доступу.
3. Змонтовано 9 АРМ в управлінні культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини.
4. Змонтовано 1 АРМ у Департаменті освіти і науки Одеської державної адміністрації.
5. Змонтовано 2 АРМ в апараті Одеської державної адміністрації.

8. Забезпечення органів влади області засобами
сучасної обчислювальної техніки та
периферійним обладнанням.

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фактичного фінансування.

9. Легалізація комп’ютерних програм, що
використовуються органами влади області.

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фактичного фінансування.

10. Створення комплексних систем захисту
інформації на об’єктах інформаційної
діяльності.

1. Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційній системі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
Одеської області.
1.1. Встановлено та налаштовано сервер централізованого керування політиками безпеки
(працює у тестовому режимі).
1.2. Встановлено та налаштована систему виявлення вторгнень (працює у тестовому
режимі).
1.3. Здійснено моніторинг стану роботи системи, у т.ч. шляхом аналізу журналів подій
серверів та системи виявлення вторгнень.
1.4. Проведено аудит безпеки веб-сайтів облдержадміністрації та обради.
1.5. Реалізовано щоденне оновлення антивірусних баз відповідно до вимог Наказу
Адміністрації ДССЗЗІ від 26.03.2007 № 45 "Про затвердження Порядку оновлення
антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний висновок за
результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації" та
відправлено відповідного листа з інформацією щодо продовження доступу до ресурсів
ЦАЗІ.
1.6. Надано практичну допомогу користувачам ІТС ОВВ та МС з питань захисту
інформації та антивірусної безпеки – 14 консультацій.
1.7. Виконано роботи із вилучення шкідливого програмного забезпечення - 35 заявок.
1.8. Внесено зміни в базові документи на систему - «Положення про порядок
експлуатації ІТС ОВВ та МС» та в «Порядок надання доступу до ресурсів та послуг ІТС
ОВВ та МС».
2. Надання консультацій з питань захисту інформації (побудова КСЗІ, отримання ЕЦП
тощо) – 36 консультацій.
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3. Розвиток системи електронного
документообігу та регіональної системи
захищеної електронної пошти в обласній та
районних державних адміністраціях, обласній,
районних, сільських та селищних радах
області.
4. Розробка та впровадження автоматизації
процесів надання адміністративних послуг та
електронної взаємодії органів влади.
5. Підтримка функціонування інформаційної
автоматизованої системи обласного центру
надання адміністративних послуг.
6. Розвиток системи інформаційно-аналітичного
забезпечення та її інтеграція з
геоінформаційною системою органів влади
області.

3. Проведення робіт з пошуку закладних пристроїв в облдержадміністрації та облраді
згідно затвердженого плану – 57 перевірок.
4. Проведено аналіз ринку закладних пристроїв: принцип їх застосування, робочий
діапазон частот, демаскуючі ознаки, методи виявлення.
5. Підготовлено та подано Звіт про стан захисту державних інформаційних ресурсів.
1. Встановлено та налаштовано систему документообігу АСКОД.
2. Підключено до нової системи документообігу наступні організації:
- Департамент “Агентство з інвестицій та розвитку”;
- Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства;
- Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення;
- Громадську приймальню відділу звернення громадян облдержадміністрації.
3. Проведено навчання користувачів щодо використання системи
В ДП «Центр обслуговування громадян» впроваджено та налаштовано автоматизовану
систему управління документами на базі СЕДО АСКОД, підключено більше 30
співробітників. Також створено веб-портал http://cog.odessa.gov.ua

Розроблено портал збору та оприлюднення наборів відкритих даних Одеської області,
проведено навчання з посадовими особами щодо роботи з порталом. Адреса порталу:
http://data.odessa.gov.ua

7. Створення «кол-центру» Одеської обласної
державної адміністрації.
8. Підтримка проектів інформатизації регіону, що
фінансуються за рахунок коштів міжнародної
технічної допомоги.

Проводяться роботи в рамках реалізації спільного проекту EGAP «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Проведено аналітичну
роботу щодо оцінки стану центрів надання адміністративних послуг в Одеській області.

1. Впроваджено в дію Електронний архів (База цифрових копій) Державного архіву
Одеської області (viewer.archive.odessa.gov.ua).
Забезпечення функціонування інформаційно - телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області.
(КФК 180410 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю")
1. Заведено користувачів на сервісах:
Забезпечення функціонування інформаційно - електронна пошта – 500;
телекомунікаційної системи органів виконавчої
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- доступ до Інтернет – 382;
влади та місцевого самоврядування Одеської
- сервіс Ліга-Закон – 249;
області.
- система документообігу "ДЕЛО" – 55.
9. «Електронний архів».
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- система документообігу “АСКОД” – 139.
2. Наповнено системні довідники сервісу документообігу “АСКОД”.
3. Виконано технічне обслуговування сервісу «Дело» та надано консультаційну
підтримку користувачам – 121 консультація.
4. Виконано технічне обслуговування сервісу «АСКОД» та надано консультаційну
підтримка користувачам – 97 консультацій.
5. Встановлено та налаштовано новий сервер резервного копіювання та сховища даних.
6. Встановлено та налаштовано проксі-сервер та файловий сервер у Біляївській РДА
7. Встановлено та налаштовано мережеве обладнання та IP-телефонію у Одеській
митниці
8. Виконано роботи із відновлення функціонування ІТС ОВВ та МС у зв’язку з виходом
з ладу джерела безперебійного живлення.
9. Впроваджено в дію оновлений веб-сайт Комінтернівської районної ради.
10. Впроваджено в дію веб-сайти сіл Молодіжне та Овідіополь (Овідіопольський район),
Вигода (Біляївський район), Заря (Саратський район).
11. Впроваджено в дію веб-сайти Березівської та Біляївської міських рад.
12. Впроваджено в дію веб-сайт Ради адвокатів Одеської області.
13. Впроваджено в дію веб-сайт «Офісу реформ з питань децентралізації».
14. Впроваджено в дію оновлений веб-сайт відділу транспорту та морегосподарського
комплексу Одеської обласної державної адміністрації.
15. Розроблено оновлений веб-сайт сектору комунікацій апарату Одеської обласної
державної адміністрації.
16. Впроваджено в дію веб-сайт південної регіональної митниці.
17. Впроваджено в дію веб-сайт музею партизанської слави в селі Нерубайське.
18. Впроваджено в дію веб-сайт центру обслуговування громадян.
19. Перероблений та допрацьований інвестиційний портал Одеської області, створена
англомовна версія.
20. Розроблений концепт та технічне завдання на розробку оновленого порталу Одеської
обласної державної адміністрації.
21. Впроваджено в дію Портал збору даних (survey.odessa.gov.ua) та Портал відкритих
даних (data.odessa.gov.ua).
22. Допрацьовано механізм відображення фотоматеріалів на сторінці містобудівного
кадастру Одеської області (kadastr.odessa.gov.ua).
23. Підтримується працездатність більше 100 офіційних веб-сайтів органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування області, територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ (організацій) обласного
підпорядкування.
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Підтримка функціонування інформаційної системи Департаменту соціального захисту населення
(КФК091212 "Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій")
Забезпечення функціонування інформаційної
1.Виконано монтаж локальної мережі Департаменту охорони здоров’я та соціального
системи Департаменту соціального захисту
захисту населення., у зв’язку із переїздом у нове приміщення (понад 70 АРМ).
населення Одеської обласної державної
2.Виконано налаштування мережевого обладнання Департаменту охорони здоров’я та
адміністрації (забезпечення обробки інформації з
соціального захисту населення
нарахування та виплати допомог і компенсацій).

Директор КП ОІАЦ
М.П.

А.М.Тиндюк

