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Звіт
I.
Загальна характеристика.
1.
Основні результати проведення державної політики в сфері інформатизації за звітній
період.
– приведено у відповідність з законодавством України нормативно-правове забезпечення
регіональної програми інформатизації;
– продовжено розвиток мережі Інтернет та збільшення чисельності користувачів на
території області;
– забезпечено впровадження ліцензійних програмних засобів в обласній та районних
державних адміністраціях;
– налагоджено антивірусний захист інформаційних ресурсів в обласній та районних
державних адміністраціях;
– випробувано технічні рішення щодо побудови системи електронного документообігу
між органами виконавчої влади області;
– проведено дослідну експлуатацію системи електронного підпису та криптографічного
захисту інформації в органах виконавчої влади області;
– впроваджено першу чергу системи інформаційно-аналітичного забезпечення
облдержадміністрації та підтримки прийняття управлінських рішень;
– розпочато роботи щодо створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в
обласній інформаційній мережі;
– проведено вибір технічних рішень для створення корпоративної мережі органів
виконавчої влади області;
– продовжено роботи щодо забезпечення відкритості влади та розміщення інформації про
діяльність облдержадміністрації на веб-порталі в Інтернет;
– утворено та забезпечено функціонування веб-сайтів райдержадміністрацій області;
– розпочато роботи щодо створення основи матеріально-технічної бази та нормативноправових засад щодо надання громадянам та юридичним особам інформаційних послуг
загального призначення;
– забезпечено технічні умови для приймання та обробки звернень громадян через вебсайт облдержадміністрації;
– забезпечено впровадження та застосування єдиного стандарту геоінформаційної
системи у процесі прийняття управлінських рішень в органах виконавчої влади області;
– впроваджено систему моніторингу, аналізу та запобігання кризових явищ на території
області з використанням геоінформаційної системи;
– забезпечено умови для функціонування регіональної складової державної інтегрованої
інформаційної системи управління рухомими об’єктами;
– забезпечено ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, які підпорядковані
та перебувають в управлінні обласної та районних державних адміністрацій;
– розпочато роботи щодо впровадження системи конфіденційного зв’язку на території
області;
– забезпечено функціонування регіонального центру інформаційно-маркетингової
мережі для просування товарів і послуг на національні ринки держав – учасниць СНД;
– надано технічні засоби для впровадження технології взаємодії органів виконавчої влади
з підприємцями за принципом "єдиного вікна";
– забезпечено технічну підтримку функціонування Єдиного реєстру виборців і єдиної
електронної інформаційної системи "Вибори" в області та ін.

2.
Обсяг планового фінансування сфери інформатизації регіону у 2007 році становив 3676
тис. грн. за кошти обласного бюджету.

Планові та фактичні обсяги фінансування за звітний період.
Планове фінансування (грн.)
Фактичне фінансування (грн.)
I квартал
680 000,00
680 000,00
II квартал
1 131 860,00
387 980,00
III квартал
1 144 440,00
460 274,07
IV квартал
2 682 800,00
4 080 545,93
5 639 100,00
5 608 800,00
Всього:
3.
Технічний стан інформатизації регіону (форма 1).
4.
На офіційному сайті обласної державної адміністрації http://oda.odessa.gov.ua висвітлено
інформацію стосовно сфери інформатизації (в тому числі регіональної програми інформатизації
(далі - РПІ), переліку завдань на поточний рік, щорічні та щоквартальні звіти).
5. Стан державних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет (згідно з формою 2).
6. Підрозділ, на який покладені обов'язки координації РПІ є апарат обласної державної
адміністрації.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000р. № 644 "Про
затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту
інформатизації ” відповідальною особою з питань інформатизації в облдержадміністрації є
перший заступник голови обласної державної адміністрації.
II.
Регіональна програма інформатизації.
1. Програма інформатизації Одеської області на 2007–2009 роки (Інформаційна Одещина)
розроблена відповідно до Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну
програму інформатизації", постанов Верховної Ради України від 4 листопада 2005 року № 3075IV "Про затвердження Завдань національної програми інформатизації на 2006-2008 роки" та від
1 грудня 2005 року № 3175-IV "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку
інформаційного суспільства в Україні", а також постанови Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2000 року № 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації" та згідно зі Стратегією розвитку Одеської області на період
до 2011 року.
2. Регіональна програма інформатизації розглядається як складова частина Національної
програми інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових,
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення
умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення,
розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з
метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх
напрямків
життєдіяльності.
3. Паспорт регіональної програми інформатизації, сформований відповідно до бюджетних
призначень поточного року. (форма 5)
III.
Використання інформаційних технологій в сфері державного управління та
надання послуг населенню.
3.1. Проекти інформатизації, які реалізовувались в регіоні (згідно з формою 4).
3.2. Інформаційно-аналітичні системи, впроваджені в регіоні (згідно з формою 3).
3.3. впроваджено дослідну експлуатацію за результатами якої оголошено процедуру відкритих
торгів на систему електронного документообігу з використання цифрового підпису.
3.4. Здійснення заходів згідно з п.15 Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27.06.2007 № 494-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади".
У звітному періоді проведено процедуру закупівлі системи електронного документообігу з
використання цифрового підпису на базі ГІС та заплановано на початок 2008 року її впровадження з
наданням адміністративних послуг за допомогою Інтернет (через офіційні веб-сайти).

IV.

Характеристика регіонального сегмента Інтернет.

Кількість користувачів Інтернет в Україні в 2005 році перевищила 5,65 млн. чоловік і
продовжує зростати. На території Одеської області кількість користувачів приблизно становить
до 100 тис.
Географічно лідером по числу користувачів Інтернет є Київ - 55,21% від загальної
кількості користувачів (в кінці 2006 року - 53,54%). Користувачі з інших великих міст і регіонів
(Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Крим) склали 34,14%, з інших
регіонів - 13,27%.
Кількість користувачів Інтернету в Одеській області
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На території Одеської області, до 95% ресурсів українського сегменту Інтернет є
російськомовними. Діє лише близько 5% інформаційно-пошукових систем, які здатні
здійснювати повноцінний пошук інформації з використанням української мови.
У структурі Інтернету 46% займає інформація про діяльність суб’єктів господарювання;
22% – інформаційно-довідкові ресурси; 16% – розважальна інформація; 7% – електронні версії
друкованих ЗМІ; 6 % – інформація про діяльність науково-дослідних установ; 3% – інформація
про органи державної влади.
Серед пошуковиків, з яких здійснювалися переходи на українські сайти, лідером у жовтні
залишався google.com. Переходи з цієї пошукової системи склали 39,64%, з yandex.ru - 31,42%. У
рейтингу пошукових запитів у жовтні лідирували слова "реферати", "робота" й "робота в Києві"
(перші 3 місця), наступним по популярності був запит "погода" (4-е місце), запити "карта Києва"
й "реферат" зайняли, відповідно, 5-е й 6-е місця.
Інформація про діяльність органів державної влади в мережі Інтернет є ще недостатньою
для громадського контролю за їх діяльністю. Лише половина органів державної влади мають
власні Web-сайти, інформація на них є досить обмеженою, оновлюється нерегулярно.
Співвідношення користування населенням комп’ютерами та Інтернетом на робочому
місті та вдома є мало дослідженим. Проведене минулого року соціологічне опитування серед
одеських школярів 8-х та 11-х класів засвідчило такі показники:

Де Ви звичайно користуєтеся Інтернетом Учні 8 класу Учні 11 класу
вдома

48,3%

52,2%

на роботі у батьків

3,9%

2,0%

у друзів та знайомих

13,1%

16,1%

у школі

0,9%

2,1%

в Інтернет клубах

16,7%

14,3%

№ з/п

Тематичні
спрямування

Кількість
сайтів

Наведені дані вказують на постійне збільшення домашніх користувачів. Якщо до
вказаної кількості додати принаймні половину від категорії "у друзів та знайомих", то можна
говорити про більш ніж значну перевагу домашнього користування Інтернетом серед учнівської
молоді.
За даними каталогу одеських ЗМІ, на 1 грудня 2006 року за основними спрямуваннями
налічується 491 сайт, загальна кількість сайтів будь-яких спрямувань приблизно 15-16 тис.,
кількість ліцензованих одеських провайдерів – 28. Крім зазначених існує ще певна кількість
провайдерів-аматорів, що надають послуги без ліцензій.

№ з/п

Назва сайту провайдера

1.
2.

Бизнес по-одесски
Интернет

114
37

1.
2.

3.
4.

Культура
Люди

47
18

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Музыка
Наука
Развлечения
Средства массовой
информации
Туризм
Учебные заведения
Одесса-мама
Разное
Спорт
Справочная
Выставки
Общество
Государство
Компьютеры
Финансы
Мобильная связь
Животные
Недвижимость
Всего

15
11
16
41

5.
6.
7.
8.

Интернет-карты e*prostir
Global CITY Net - локальная сеть города
Ильичевска
Интернет-кафе MAD
"Интернет-Сервис-Провайдер
""МУЛЬТИСОФТ"""
Интернет - Вэб дизайн - Хостинг ...
ISP Telematika
Измаильский сайт компании ТЕЛНЕТ
компьютерный клуб Джим-Бим

23
30
11
9
22
17
5
25
7
17
5
5
1
15
491

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

игровой сайт клуба Джим-Бим
Mouse Club
netCard(PACO)
Интернет в Одессе
Компьютерная сеть - Домашний интернет
SkyLine ISP - интернет провайдер
ТЕКОМ ISP
TeNeT ISP
TOP NET белгород-Днестровский
UkrNet ISP
ISP Telematika в городе Южном
TeleCompuTeam - компьютерные сети
Интернет кафе Субмарина
Интернет клуб M@X
Карта одесского интернета

24.

"Интернет в кабельных сетях ""Черное

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

25.
26.
27.
28.

Море"""
Общественная Компьютерная сеть
ISP PACO
Communication Service Provider Tel.Net
Норма-плюс

Протягом останніх років інтенсивно розвивається сектор Інтернет-видань. Практично всі
центральні друковані ЗМІ виробляють електронні копії газет (журналів) для мережі, формують
електронні архіви власних видань, пропонують сучасні пошукові системи. Досить
інформативними є Web-сайти центральних газет “Зеркало недели”, “Сегодня”, “Факти і
коментарі” та іншіх. В Одеській області частиною власників сайтів також започатковано
створення електронних архівів одеських видань.
Поступово завдяки поширенню Інтернет-технологій значно розширюються можливості
друкованих ЗМІ, бібліотек та архівів щодо інформування громадськості. Телекомпанії України
також пропонують додаткові інформаційні послуги в Інтернет, що збільшує їх внесок у загальні
інформаційні ресурси держави. Таким чином спостерігається процес об'єднання на ґрунті
Інтернету різних суб’єктів інформаційного простору, надання Інтернету рис і якостей
універсального ЗМІ, яке дозволяє отримувати на замовлення практично будь-яку інформацію в
режимі реального часу і досить дешево. Розвиток Інтернету вже потіснив з інформаційного
простору друковані ЗМІ, а подальший його розвиток здатен забезпечити згодом реальну
конкуренцію телебаченню.

Форма1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Адміністративно-технічна інформація та технічний стан інформатизації регіону
1. Регіон
1. Одеська область
2. Поштова
адреса
органу 2. Україна, 65032, м Одеса, проспект Шевченка, 4
виконавчої влади
3. Адреса
офіційного
сайту 3. http://oda.odessa.gov.ua
адміністрації
Відповідальна
особа
з
питань Перший заступник голови обласної державної
інформатизації
в
обласній
державній адміністрації
адміністрації (ПІБ, телефон)
Структурний підрозділ в ОДА з
КП «обласний інформаційно-аналітичний центр»
питань інформатизації (назва, кількісний
40 осіб
га посадовий склад)
Керівник підрозділу (ШБ, телефон, е-mаіl)
В.о. Директора – Колпаков В.В.
Кількість ПК в апараті адміністрації:
Загальна кількість 112
персональних
комп'ютерів: ПК, комп’ютерів
ноутбуків,
серверів
у т.ч. в складі 89 персональних комп’ютерів
локальної
обчислювальної
мережі (ЛОМ)
у
т.ч. 87 персональних комп’ютерів
підключених
до
Інтернет
Потреба
в 23 персональних комп’ютерів
додаткових ПК
Кількість ПК в структурних підрозділах
477 персональних комп’ютерів
ОДА: підключених до ЛОМ
підключених до Інтернет
389 персональних комп’ютерів
Кількість структурних підрозділів ОДА, які Єдина ЛОМ
мають окремі ЛОМ
Кількість ПК в РДА
45 персональних комп’ютерів
Кількість ПК в РДА, підключених до Інтернет 34 персональних комп’ютерів

Кількість
РДА,
які
мають
ЛОМ
(зазначити % від загальної кількості)
8. Кількість РДА, підключених до ОДА
засобами комп'ютерного зв'язку
9. Наявність підвідомчих підприємств у сфері
інформатизації
10. Кількість (перелік) РДА, в яких відсутнє
підключення до Інтернет
11. Провайдер послуг Інтернет (орієнтовна
швидкість доступу до ІР Інтернет)
12. Кількість та % від загальної кількості шкіл та
вищих
навчальних
закладів,
в
яких
впроваджено доступ до глобальної мережі
Інтернет

73%
26
КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»
0
Укртелеком, Телнет (орієнтовна швидкість
доступу до ІРітернет становить 9 Кб/с)
Не передбачено програмою

13.

14.

15.

Кількість діючих пунктів колективного
доступу до мережі Інтернет (Інтернетклуби, Інтернет-кафе) в області
Наявність
в
апараті
облдержадміністрації інформаційних систем *:

Біляївська
області

райдержадміністрація

Одеської

електронного
документообігу
- кадрового обліку

“ДІЛО” (5 робочих
місць
“КАДРИ” (1 робоче
місце)
бухгалтерського
1С
Бухгалтерія,
обліку
«Парусбухгалтерія»
(4
робочих місця)
обліку
основних 1С
Бухгалтерія
засобів
«Парус - торгівля та
склад» (5 робочих
місць)
геоінформаційної
Існує
системи та кадастрів
комунальної власності

обліку
виконання “ДІЛО”
доручень
обліку
різних Не існує
категорій населення та
надання послуг
Наявність абонентського пункту НСКЗ, Підготовлено приміщення для впровадження
стан використання
Центру сертифікації ключів

Форма 2
Стан державних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет
№ з/п

Структура

1
1.

2
Наявність
посилань
на
облдержадміністрації:
- на сайти обласних управлінь,
- райдержадміністрацій,
- органів місцевого самоврядування

2.

Наявність на веб-сайті розділу „Нормативно-правові існує
акти
облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування"

3.

Кількість
сайтів,
на
яких
можливість
електронного
громадян (Інтернет-приймальня)

4.
5.

Кількість сайтів райдержадміністрацій
Кількість
сайтів
територіальних
центральних органів виконавчої влади

6.

Кількість
веб-сайтів
створених за звітний період

7.

Інформація
про
наявні
інформаційні ресурси в області

8.

3
веб-сайті існує

реалізована http://oda.odessa.gov.ua
звернення
26 сайтів
органів 11 сайтів

райдержадміністрацій, Оновлено 19 сайтів

електронні – законодавча база „ЛігаЗакон”;
– електронна пошта
– Web-сервер
– Система догляду за
рухомими об’єктами
– Система інформаційноаналітичного
забезпечення
–
Адміністративні
послуги
на
сайті Інформаційні
послуги
облдержадміністрації, райдержадміністрацій: види та населенню:
кількість послуг
Громадянам України
Юридичним Особам
Державним Службовцям
Міжнародній спільноті

Форма3
Інформаційно-аналітичні системи, впроваджені у регіоні
№ з/п Призначення
ІАС

Назва ІАС

Основні функції Взаємодія з
ІАС
іншими
системами

Примітки

6

1
1.

2
3
Забезпечення – законодавча база
діяльності
„Ліга-Закон”;
апарату ОДА – електронна пошта
– Web-портал

4
5
Доступ
до
законодавчих
актів,
передавання
повідомлень,
доступ
до
глобальної
мережі інтернет

2.

Забезпечення
діяльності
структурних
підрозділів
ОДА

– законодавча база
„Ліга-Закон”;
– електронна пошта
– Web-портал

Доступ
до
законодавчих
актів,
передавання
повідомлень,
доступ
до
глобальної
мережі інтернет

існує

Забезпечення
діяльності
РДА

– законодавча база
„Ліга-Закон”;
– електронна пошта
– Web-портал

Доступ
до
законодавчих
актів,
передавання
повідомлень,
доступ
до
глобальної
– законодавча база мережі
Доступ інтернет
до
„Ліга-Закон”;
законодавчих
– електронна пошта актів,
– Web-портал
передавання
повідомлень,
доступ
до
глобальної
мережі інтернет

існує

Забезпечення
діяльності
органів
місцевого
самоврядуван
ня

3.

Системи,
в – Система догляду
яких
за
рухомими
реалізована
об’єктами
можливість
– Система
надання
інформаційнопослуг
аналітичного
громадянам
забезпечення
та
– Web-портал
підприємства
м

Можливість
догляду
за
рухомими
транспортними
засобами
за
допомогою GPS
технології
з
використанням
Веб-браузеру

існує

існує

існує

Форма 4
Проекти з інформатизації, які реалізувались у регіоні
Найменування робіт

Підстава для проведення робіт

Зміст робіт

1. Забезпечення функціонування
інформаційно-телекомунікаційної
системи ОДА, РДА та органів
місцевого самоврядування області

Рішення Верховної Ради Украйни від 4.11.2005р. №
3075-IV «Про затвердження завдань Національної
програми інформатизації на 2006-2008 роки».
Рішення обласної ради від 10.11.2006р.№ 94-V
«Про регіональну програму інформатизації
Одеської області на 2007-2009 роки (Інформаційна
Одещина)».

2. Впровадження автоматизованої
системи управління в органах
внутрішніх справ області

Рішення обласної ради «Про внесення змін до
Регіональної програми інформатизації Одеської
області на 2007-2009 роки (Інформаційна
Одещина)»

Обслуговування технічних та програмних засобів інформаційної системи
Організаційне та методичне забезпечення програми інформатизації, координація
робіт з інформатизації області
Участь в тематичних семінарах, конференціях, виставках
Усунення відмов функціонування та проведення ремонту
Підтримка каналів зв’язку
Підтримка функціонування сайтів та баз даних
Отримання оперативної інформації та інформування керівництва
Ведення обліку елементів інфраструктури та управління інформаційної системами
Технічний захист інформації.
Придбання обладнання для АТС
Проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

3. Проведення робіт щодо
розгортання та удосконалення
локальних обчислювальних мереж
в органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування
області

Розпорядження КМУ від 18 жовтня 2004 р. N 759-р
“Про роботу центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у
своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та
взаємодії із засобами масової інформації ”

4. Забезпечення органів місцевого
самоврядування області засобами
обчислювальної техніки
5. Розробка моделі аналітичних
досліджень з питань пріоритетних
напрямків соціально-економічного
розвитку області з використанням
ГІС у інформаційній та
транспортній сфері з
впровадженням системи контролю
за рухомими об’єктами

Закупівля апаратури електричної низьковольтної, пристроїв комплектних
низьковольтних та апаратури електрозв'язку та монтаж ЛОМ:
Управління обласної ради з майнових відносин (6)

Закупівля комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, комутаційної шафи,
блоків безперебійного живлення,мережевого фільтра.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22
грудня 2003 року № 1015/А-2003 “Про
впровадження геоінформаційної системи
моніторингу та аналізу кризових явищ у сфері
Національної безпеки”
Розпорядження КМУ від 17 липня 2003 р. N 410-р
“Про схвалення Концепції створення державної
інтегрованої інформаційної системи забезпечення
управління рухомими об’єктами.

вибір індикаторних показників соціально-економічного стану області в
інформаційній сфері: визначення групи показників, які ефективно характеризують
розвиток території і можуть бути відображені в складі ГІС області;
– визначення критичного рівня індикаторних показників: розрахунок і
прогнозування максимальних та мінімальних значень показників, при досягненні
яких
виникає
загроза
розвитку
кризових
процесів
та
явищ;
Оснащення рухомих об’єктів необхідним технічним обладнанням, інтеграція
системи контролю за рухомими об’єктами з ГІС

6. Впровадження системи
електронного документообігу з
використанням електронного
підпису в органах місцевого
самоврядування

Закон України від 22 травня 2003 року N 851-IV
“Про електронні документи та електронний
документообіг ”
Закон України від 22 травня 2003 року N 852-IV
“Про електронний цифровий підпис ”

Закупівля ліцензійного програмного забезпечення щодо електронного
документообігу
Впровадження системи документообігу в органах місцевого самоврядування
Проведення дослідного функціонування системи документообігу з використанням
ЕЦП та різноманітними варіантами підключення до ЛОМ ОДА.
Проведення навчання фахівців по розгортанню системи електронного
документообігу.

7.Впровадження нових сервісів
Національної системи
конфіденційного зв’язку
(спеціальної інформаційнотелекомунікаційної системи
органів влади та органів місцевого
самоврядування області).

Закон України
«Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах» від 31 травня 2005
року N 2594-IV
„Про затвердження Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які
містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави ”

Встановлення Апаратури електрозв’язку для Абонентських Пунктів
Розгортання обласної інфраструктури ЕЦП
Створення відомчого центру реєстрації абонентів
Виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт з інтеграції захищеної IPтелефонії та Електронного цифрового підпису.
здійснення державної експертизи КСЗІ в автоматизованій системі

8. Запровадження системи
управління якістю та надання
органами виконавчої та органами
місцевого самоврядування області
інформаційних послуг населенню

ВР України, Закон, від 2003.06.19 № 966-IV "Про
соціальні послуги"
Постанова КМУ від 11 травня 2006 р. N 614 Про
затвердження програми запровадження системи
управління якістю в органах виконавчої влади

Підготовка нормативно-правових документів, витрати на отримання сертифікату
ISO 9001

Форма 5
ПАСПОРТ
регіональної програми і проекту інформатизації
Регіон: Одеська область
Дата затвердження програми: Рішення Одеської обласної ради від 10.11.2006р. №94-V
Дата узгодження з Генеральним державним замовником:

18.10.2006 року__

Керівник програми (посада, прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер телефону, факс,
електронна адреса):
Перший заступник голови облдержадміністрації
65032, м.Одеса, пр.Шевченка, 4, каб.505, тел. (048) 7189-336, 722-17-54,
e-mail: pzastupnik@odessa.gov.ua
Науковий керівник програми (посада, прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер телефону,
факс, електронна адреса):
директор комунального підприємства "Обласний інформаційно-аналітичний центр"
Рубан Ігор Анатолійович, 65032, м.Одеса, пр.Шевченка,4, каб.213, тел. (048) 7189-347,
тел./факс (0482) 42-98-20, e-mail: iruban@odessa.gov.ua
Інформаційно-аналітичний центр (повна назва, форма власності, адреса, номер телефону, факс,
електронна адреса):
Комунальне підприємство "Обласний інформаційно-аналітичний центр", директор
Рубан Ігор Анатолійович, 65032, м.Одеса, пр.Шевченка,4, каб.213, тел. (048) 7189-347,
тел./факс (0482) 42-98-20, e-mail: iruban@odessa.gov.ua
Кількість завдань (робіт) у поточному році

– 32

Кількість завдань (робіт) на наступний рік

– 33

Кількість завдань на три наступні роки

– 38

Обсяги фінансування у поточному році, у тому числі бюджетні/позабюджетні
2550,0 тис.грн. із бюджету Одеської області.
Обсяги фінансування на наступний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні
13920,0 тис.грн із бюджету Одеської області; 1700,0 тис.грн. із місцевих бюджетів нижніх рівнів;
53640,0 тис.грн. із Державного бюджету.
Обсяги фінансування на три наступні роки, у тому числі бюджетні/позабюджетні
32100,0 тис.грн із бюджету Одеської області; 8280,0 тис.грн. із місцевих бюджетів нижніх рівнів;
98375,0 тис.грн із Державного бюджету

