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I. Загальна характеристика.
1.
Основні результати проведення державної політики в сфері
інформатизації за звітній період.
– приведено у відповідність з законодавством України нормативноправове 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;
– проводяться 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;
– впроваджується пілотний проект з надання юридичним та фізичним
особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної
системи “Електронний регіон”;
– забезпечено технічні умови для приймання та обробки звернень
громадян через веб-сайт облдержадміністрації;
– забезпечено впровадження та застосування єдиного стандарту
геоінформаційної системи у процесі прийняття управлінських рішень в
органах виконавчої влади області;
– 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;
– завершено роботи щодо впровадження системи конфіденційного зв’язку
на території області;
– розпочато другу чергу проекту впровадження в роботу лікувальних закладів
Одеської області елементів телемедицини.

2.
Обсяг планового фінансування сфери інформатизації регіону в 2008 році
становив 9056,9 тис.грн., фактичного – 9056,7 тис.грн. за рахунок коштів бюджету
Одеської області.
Планові та фактичні обсяги фінансування за звітний період.

I квартал
II квартал
III
квартал
IV
квартал
Всього:

Планове фінансування (грн.)
видатки споживання/видатки
розвитку/разом
662 000,00 / 600 000,00 /
1 262 000,00
693 200,00 / 300 000,00 /
993 200,00
626 350,00 / 545 000,00 /
1 171 350,00
1 174 350,00 /4 456 000,00/
5 630 350,00
3 155 900,00 / 5 901 000,00 /
9 056 900,00

Фактичне фінансування (грн.)
видатки споживання/видатки
розвитку/разом
351 200,00 / - / 351 200,00
461 600,00 / 277 512,00 / 739 112,00
542 400,00 / 128 414,00 / 670 814,00
1 800 598,99/5 495 007,39/7 295 606,38
3 155 798,99 / 5 900 933,39 /
9 056 732,38

% виконання планових показників в розрізі класифікації видатків за 2008 рік:
- видатки споживання 99,996 %
- видатки розвитку 99,998 %
Разом за програмою: 99,998 %

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 № 3075-IV "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, науковотехнічних, 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.

1.
4).

Використання інформаційних технологій в сфері державного
управління та надання послуг населенню.

Проекти інформатизації, які реалізовувались в регіоні (згідно з формою

2.
Інформаційно-аналітичні системи, впроваджені в регіоні (згідно з
формою 3).
3.
Завершується інтеграція та впровадження
документообігу та геоінформаційної системи.

систем

електронного

4.
На виконання пункту 36 Плану заходів з виконання завдань,
передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15.08.2007 № 653-р в Одеській облдержадміністрації
впроваджується пілотний проект з надання юридичним та фізичним особам
адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи
“Електронний регіон”.
Пілотний проект „Е-ПОСЛУГИ” впроваджується з ціллю розробки та
опрацювання єдиних організаційних, правових, технологічних та технічних
процедур (регламентів) та механізмів для забезпечення комплексного надання
юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної
інформаційної системи “Електронний регіон”.
Реалізація пілот-проекту Е-ПОСЛУГИ має метою забезпечення:
 інтеграції окремих проектів та технічних рішень в інформаційній сфері, а
також елементів функціонування електронної інформаційної системи
„Електронний регіон” в межах пілотного проекту, проведення їх спільної

дослідної експлуатації та розробка пропозицій щодо нормативного та
законодавчого забезпечення процесів впровадження та функціонування;
 уніфікації процесів надання електронних адміністративних послуг
органами виконавчої влади;
 уніфікації структур даних електронної взаємодії органів виконавчої влади
та бізнесу і населення;
 розробці пропозицій щодо уніфікації форматів надання елеронної
звітності органам виконавчої влади юридичними і фізичними особами;
IV. Характеристика регіонального сегмента Інтернет.
На 1 липня 2008 р. в Одеській області нараховувалося 173,3 тис. абонентів
Інтернет (6,29 % у загальній структурі зв’язку) у тому числі домашніх
користувачів 148.1 тис. , 59 суб’єктів господарювання Одещини зареєстровані
провайдерами Інтернет.
Доходи від послуг зв’язку Інтернет за перше півріччя 2008 року склали
43278,2 тис. грн., з них за послуги назеленю 21591,1 та іншим користувачам
21687,1 тис. грн. За міжнародні послуги зв’язку Інтернет отримано 13123,9 тис.
грн. з них від населення 8346,3 тис. грн.
Комп’ютерні послуги та Інтернет у регіоні розвиваються досить
динамічно, якщо у 2000 р. сума доходів підприємств від надання послуг через
вказані засоби становила 6,6 млн. грн. то у 2006 р. - 60,4 млн. грн., майже у 10
разів більше. Доходи підприємств від надання цих послуг зв'язку населенню
зростають, ще швидше - більш ніж у 17 разів (2000 р. – 0,9 млн. грн.; 2006 - 16,1
млн. грн.). Це один з найбільш динамічно зростаючих видів послуг в
Одеському регіоні у сфері зв'язку і телекомунікацій.
Однак його розвиток має регіональні диспропорції – швидкими темпами
розвивається в обласному центрі та містах області і дуже повільними темпами у
сільській місцевості, де є велика потреба своєчасного отримання необхідної
інформації у сфері медицини, освіти, звернень громадян до органів влади,
придбання населенням і збуту без посередників сільгосппродукції, насіння
мінеральних добрив та ін. товарів.
З 1135 сільських і 33 селищних населених пунктів лише 177 підключені до
інформаційно-комунікаційних технологій Інтернет із суспільними пунктами
доступу, найбільше їх в Овідіопольському – 20, Савранському -20,
Болградському -18 районах області.
Із 972 загальноосвітніх шкіл до Інтернету підключено 396. Серед районів
області найбільше шкіл мають вихід до Інтернету у Біляївському – 26,
Болградському – 23, Комінтернівському – 20.
Серед закладів охорони здоров’я до мережі Інтернет підключено 96, в
основному це районні лікарні та лікувальні заклади обласного центру. В області
працює 187 Інтернет клубів з них 70 знаходиться у м. Одеса також 249 органів
місцевого самоврядування підключені до мережі Інтернет.
Більше ніж 90 % архівів, музеїв, бібліотек не мають своїх електронних
ресурсів, фондів, каталогів і не підключені до мережі Інтернет. Усе це
негативно впливає на рівень розвитку інформаційного суспільства в регіоні.
У 2008р. нараховувалося 7,2 тис. юридичних осіб – власників комп’ютерів;
у порівнянні з минулим періодом їх коло збільшилося на 12,3%. Кількість

електронних обчислювальних машин досягла 119,0 тис. одиниць (додаток 6) і
зросла на 19,8%, причому кількість стаціонарних машин зменшилась до 5 ЕОМ.
Зважаючи на порівняно короткі терміни амортизації комп’ютерів, їх залишкова
вартість зростає повільніше, ніж парк ЕОМ (за 2007р. – на 4,2%).
Існує стала тенденція до оснащення суб’єктів господарювання все більш
сучасною комп’ютерною технікою. Хоча 39,8% наявних на початку 2008 р.
персональних ЕОМ складали комп’ютери початкового рівня, їх частка помітно
(на 4,5 в.п.) знизилася при одночасному зростанні питомої ваги сучасних (на 2,5
в.п.) та надпотужних (на 2,0 в.п.) комп’ютерів. Відзначимо також, що на
сьогодні навіть значна частина ПЕОМ початкового рівня дозволяє успішно
експлуатувати стандартні офісні програми і працювати у мережі Інтернет.
Серед узятих на баланс персональних комп’ютерів 74,1% становили
сучасні машини та 12,9% – з надпотужними процесорами. У складі знятих з
балансу ЕОМ, навпаки, переважали комп’ютери застарілих модифікацій
(63,3%). У цілому, поповнення парку ЕОМ у 6,7 рази перевищило вибуття
техніки з нього.
Три чверті персональних комп’ютерів зібрані з використанням
процесорних мікросхем фірми Intel, протягом указаного періоду їх частка
зросла на 0,4 в.п.; по сучасних ПЕОМ цей показник ще вищий – 79,4%. На
процесори фірми AMD припало 13,2% всієї обчислювальної техніки.
Поповнення парку ПЕОМ також відбувалося здебільшого (на 82,2%) за рахунок
комп’ютерів на базі процесорів фірми Intel.
Доступ до мережі Інтернет на початку року мали 3614 суб’єктів
господарювання (50,5% усіх власників ЕОМ). Найвищою їх частка була по
підприємствах:
 транспорту та зв’язку (62,8%),
 виробництва та розподілу електроенергії, газу та води (62,7%),
 фінансової діяльності (58,3%),
 освіти (57,6%),
 переробної промисловості (56,3%).
Серед районів області найбільша кількість підприємств, що має на балансі
ЕОМ в Овідіопольському -191, Комінтернівському – 141 і Біляївському – 107.
Лідерами за кількістю ЕОМ серед районів теж являються :
 Овідіопольський – 2362;
 Біляївський – 1384;
 Комінтернівський – 1278;
Найбільше ЕОМ з розрахунку на одне підприємство серед міст і районів
області зареєстровано в містах Южне і Котовськ (по 29) та м. Іллічівську (24) .
Разом з розвитком інформатизації на підприємствах виникають проблеми,
які потребують вирішення, найбільш характерними є:
 відсутність реальних планів розвитку в технічному, програмному й
інформаційному напрямках.
 придбане устаткування й ПО використовується не за призначенням, не
повною мірою, з низьким коефіцієнтом корисної дії.
 придбання технічних засобів відбувається доволі безсистемно, без
ретельного врахування реальних потреб, що призводить до значних
витрат, але не підвищує ефективність використання засобів
інформатизації.

 спостерігається певна нестача фахівців, яким під силу вирішувати
проблеми впровадження інформатизації. Рівень підготовки співробітників
не завжди відповідає вимогам для впровадження інформаційних
технологій;
 відсутність високо кваліфікованих кадрів в області розробки й
впровадження інформаційного забезпечення (програмістів, інженерів,
керівників-менеджерів);
 при підготовці таких фахівців немає гарантії продовження
співробітництва з підприємством;
 більшість програмних продуктів не ліцензовані;
 інформаційне програмне забезпечення постійно вимагає внесення змін.

Форма 1
Адміністративно-технічна інформація та технічний стан інформатизації регіону

4.

1. Регіон
2. Поштова адреса органу виконавчої влади
3. Адреса офіційного сайту адміністрації
Відповідальна особа з питань інформатизації в
обласної державної адміністрації (ПІБ, телефон)
Структурний підрозділ в ОДА з питань
інформатизації
Керівник підрозділу (ПІБ, телефон, e-mail)

5.

Кількість ПК в апараті адміністрації:

6.

Кількість ПК в структурних підрозділах ОДА:
- підключених до ЛОМ
- підключених до Інтернет

1.

2.
3.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

1. Одеська область
2. Україна, 65032, м Одеса, проспект Шевченка, 4
3. http://oda.odessa.gov.ua
Перший заступник голови обласної державної
адміністрації
КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр», 52,5
осіб
Директор КП ОІАЦ Тиндюк Андрій Миколайович,
(0482) 42-98-12, atinduk@odessa.gov.ua
Загальна кількість
118
персональних
комп'ютерів: ПК, ноутбуків, комп’ютерів
серверів
у т.ч. в складі локальної 88
персональних
обчислювальної мережі (ЛОМ) комп’ютерів
у т.ч. підключених до Інтернет
65
персональних
комп’ютерів
Потреба в додаткових ПК
20
персональних
комп’ютерів
490 персональних комп’ютерів
440 персональних комп’ютерів

- кількість структурних підрозділів ОДА, які
мають окремі ЛОМ
Кількість ПК в РДА

465 персональних комп’ютерів

Кількість ПК в РДА, підключених до Інтернет

42 персональних комп’ютерів

Кількість ПК в РДА, які мають ЛОМ (зазначити
% від загальної кількості)
Кількість РДА, підключених до ОДА засобами
комп’ютерного зв’язку
Наявність підвідомчих підприємств у сфері
інформатизації
Кількість (перелік) РДА, в яких відсутнє
підключення до Інтернет
Провайдер послуг Інтернет (орієнтовна
швидкість доступу до Інтернет
Кількість та % від загальної кількості шкіл та
вищих навчальних закладів, в яких впроваджено
доступ до глобальної мережі Інтернет
Кількість діючих пунктів колективного доступу
до мережі Інтернет (Інтернет-клуби, Інтернеткафе) в області
Наявність в апараті облдержадміністрації
інформаційних систем*:

4

65%
26
КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»
0
Укртелеком IDSL 512 кбіт/сек
Не передбачено програмою
Біляївська райдержадміністрація Одеської області
- електронного
документообігу
- кадрового обліку

ДОК ПРОФ 2.0

- бухгалтерського обліку

1С Бухгалтерія, «Парусбухгалтерія» (4 робочих
місця)
1С Бухгалтерія «Парус торгівля та склад» (5
робочих місць)
Існує

- обліку основних
засобів

15.

Наявність абонентського пункту НСКЗ, стан
використання

“КАДРИ” (1 робоче місце)

- геоінформаційної
системи та кадастрів
комунальної власності
- обліку виконання
ДОК ПРОФ 2.0
доручень
- обліку різних категорій Не існує
населення та надання
послуг
Побудова абонентського пункту НСКЗ повністю
завершена, готов для використання

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

Структура

1

2

3

1.

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

існує

2.

Наявність на веб-сайті розділу „Нормативно-правові акти
облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій,
органів
місцевого самоврядування"
Кількість
сайтів,
на
яких
реалізована
можливість
електронного звернення громадян (Інтернет-приймальня)

існує

3.

http://oda.odessa.gov.ua

4.

Кількість сайтів райдержадміністрацій

26 сайтів

5.

Кількість сайтів територіальних органів центральних органів
виконавчої влади

10 сайтів

6.

Кількість веб-сайтів
звітний період

7.

Інформація
області

8.

райдержадміністрацій, створених за 1. Розміщено інформацію на
порталі ОДА - 596 сторінок;
2. Розміщено інформацію та на
сайті Одеської обласної ради
- 341 сторінок;
3. Розміщено інформацію на
сайтах територіальних
підрозділів - 406 сторінок;
4. Розміщено інформацію на
сайтах РДА - 4137 сторінки;
5. Розміщено інформації на
офіційному сайті міста
Ізмаїл - 169 сторінок;
6. Розміщено інформації на
офіційному сайті міста
Ізмаїл - 130 сторінок.
7. Розроблено сайти/оновлено
дизайн:
- just.odessa.gov.ua
- iac.odessa.gov.ua
- oda.odessa.gov.ua
- tender.odessa.gov.ua
- izmail.odessa.gov.ua
- uspi.odessa.gov.ua
- oda.odessa.gov.ua
- euro2012.odessa.gov.ua
- ulmg.odessa.gov.ua

про наявні електронні інформаційні ресурси в 1.

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

Форма 3
Інформаційно-аналітичні системи, впроваджені у регіоні
№ з/п

Призначення
ІАС

Назва ІАС

Основні функції
ІАС

Взаємодія з
іншими
системами

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечення
діяльності
апарату ОДА

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

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

існує

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 мережі
інтернет

існує

Забезпечення
діяльності
органів
місцевого
самоврядування

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

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

існує

Системи, в яких – Система догляду за
реалізована
рухомими об’єктами
можливість
– Система
надання послуг
інформаційногромадянам
та
аналітичного
підприємствам
забезпечення
– Web-портал

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

існує

3.

Форма 4

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
(результативні показники виконання програми)
станом на "01" січня 2009 року
Регіональна програма інформатизації (Інформаційна Одещина)
Найменування робіт
Забезпечення функціонування
інформаційнотелекомунікаційної системи
ОДА, РДА та органів місцевого
самоврядування області

Опис робіт

Стан виконання заходів

1.Організаційно-правове забезпечення інформатизації
Обслуговування технічних та програмних
1. Відпрацьовано викликів з консультативно-технічної підтримки роботи
засобів інформаційної системи
комп’ютерної техніки - 528
Організаційне та методичне забезпечення
програми інформатизації, координація робіт з
інформатизації області
Участь в тематичних семінарах,
конференціях, виставках

1.

Підключено до глобальної мережі Інтернет 32 районних управління праці та
соціальної політики облдержадміністрації.

1.
2.
3.
4.

Семінар IDC Security Road Show.
Учбовий курс «ISO 9001» Одестандартметрологія.
Учбовий курс Cisco Systems.
Міжнародна нарада з моніторингу ефективності заходів боротьби зі СНІДом та ВІЛінфекцією в Одеській області.
Семінар «Документообіг в органах державної влади», Квазар-Мікро. Участь у
тренінгу по програмі "CRIS" у м. Ялта, АРК;
Участь у національній конференції з питань моніторингу заходів боротьби зі
СНІДом, підготовка і виступ з презентацією програми "SIAZ";
Участь у роботі 2-ий щорічної конференції "ІT SERVІCE & SECURІTY
MANAGEMENT - 2008".
Здійснено ремонт техніки, що не потребує відправки в сторонні організації - 96
Здійснено ремонт техніки, у сторонніх організаціях – 98.
Налагоджено робочих станцій для Головного управління праці та соціальної
політики облдержадміністрації – 185.
Регулярне штатне обслуговування мережевого обладнання.
Збільшення швидкості зовнішнього оптичного каналу зв’язку до 5 Мбіт/с.
Налаштування ДНС-серверу з підтримкою обратної зони.
Проведення консультацій та робіт щодо підключення системних адміністраторів
апарату ОДА з нашої локальної мережі через VPN до локальной мережі секретаріату
президента для можливості користування ресурсами серверу секретаріата
президента.

5.
6.
7.
Усунення відмов функціонування та
проведення ремонту

1.
2.
3.

Підтримка каналів зв’язку

1.
2.
3.
4.

Підтримка функціонування сайтів та баз
даних

Отримання оперативної інформації та
інформування керівництва

Розміщено інформацію на порталі ОДА - 596 сторінок;
Розміщено інформацію та на сайті Одеської обласної ради - 341 сторінок;
Розміщено інформацію на сайтах територіальних підрозділів - 406 сторінок;
Розміщено інформацію на сайтах РДА - 4137 сторінки;
Розміщено інформації на офіційному сайті міста Ізмаїл - 169 сторінок;
Розміщено інформації на офіційному сайті міста Ізмаїл - 130 сторінок.
Розроблено сайти/оновлено дизайн:
- just.odessa.gov.ua
- iac.odessa.gov.ua
- oda.odessa.gov.ua
- tender.odessa.gov.ua
- izmail.odessa.gov.ua
- uspi.odessa.gov.ua
- oda.odessa.gov.ua
- euro2012.odessa.gov.ua
- ulmg.odessa.gov.ua
Прийнято / роздруковано матеріали Інтерфаксу:
1. "Анонс"
1447
2. "Бізнес-панорама"
236
3. Прийнято / роздруковано матеріали інформаційної агенції
«Новини Причорномор’я»
2318
4. Підготовлено / роздруковано огляди Інтернету новин Одеського
регіону
1114
5. Прийнято (підготовано) зведень про стан погоди ГМЦ ЧАзМ
690
6. Прийнято/ роздруковано оперативні матеріали (зведення)
Головного Управління МВС України в Одеській області
1654
7. Вхідна інформація, що надійшла від вищих органів виконавчої
влади
та
їх
територіальних
підрозділів,
управлінь
облдержадміністрації, занесена в базу даних
1949
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вхідна інформація від центральних органів виконавчої влади
(СПУ, КМУ, ВРУ)
Прийнято інформацію з райдержадміністрацій і міст обласного
підпорядкування
Загалом на адресу чергового ІАЦ отримано повідомлень
- відправлено за різними адресами повідомлень:
Проведено моніторинг сайту облдержадміністрації
Проведено пошук інформації в мережі Інтернет за завданнями
керівництва
Внесено показників до аналітичної бази SIAZ

1100
295
27104
3072
15
42
7166

15. Внесено показників до оперативної бази "Лотус"
Ведення обліку елементів інфраструктури та
управління інформаційними системами

Запровадження системи
здійснення дозвільних
процедур за технологією
«Єдиного вікна»

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

1236

Надано практичну допомогу користувачам інформаційно-телекомунікаційної
системи - 936;
2. Зареєстровано та відпрацьовано заявок (листів) на підключення до серісів системи 120.
1. Надана допомога апарату облдержадміністрації та її структурним підрозділам в
проведенні робіт по категоріювання об'єктів інформаційної діяльності.
2. Проведені перевірки режимних приміщень облдержадміністрації на наявність
закладних пристроїв – 5.
3. Спільно з представниками державного підприємства «Український державний
центр радіочастот» проведений аналіз завантаження частотного діапазону в
адмінбудінку № 1.
4. Отримано ліцензію ДССЗІ України на здійснення діяльності пов’язаної з захистом
інформації, у тому числі що є власністю держави.
Технічний захист інформації.
5. Виявлено та знешкоджено шкідливих програм (вірусів) в ЛОМ - 45555.
6. Виявлено та знешкоджено шкідливих програм (вірусів) що надійшли електронною
поштою – 1267.
7. Виявлено та ліквідовано урзаливостей на серверах –261.
8. Зареєстровано користувачів сервісів ЛОМ - 414.
9. Проведено комплексне оновлення антивірусних засобів по управліннях
Облдержадміністрації та Обласній раді – 384.
10. Проведено попередньо обстеження робочих місць користувачів ЛОМ Одеської
обласної державної адміністрації та введення отриманих результатів в БД (146).
2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації області
Розробка проектної документації на систему
1. Підготовлено технічне завдання та розроблено специфікації на модернізацію
здійснення дозвільних процедур за
апаратного комплексу та підключення адміністраторів «Єдиного вікна».
технологією «Єдиного вікна», монтажні та
2. Підготовано специфікацію на закупівлю техніки.
інсталяційні роботи з підключення
3. Проведено процедуру закупівлі техніки.
адміністраторів «Єдиного вікна», заміна
морально застарілої на сучасну комп’ютерну
техніку.
Закупівля апаратури електричної
1. Розроблено протоколи узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ:
низьковольтної, пристроїв комплектних
- протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в управлінні
низьковольтних та апаратури електрозв’язку
по ділам національностей та релігій. Кімната 704;
та монтаж ЛОМ:
- протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в службі у
Одеська обласна рада, Обласна державна
справах дітей. Кімната 217 - 2;
адміністрація
- протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в Апараті
Модернізація системи енергозбереження
обласної державної адміністрації. Кімната 608, 611;
- протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в управлінні по
ділам національностей та релігій. Кімнати 704, 722, 814;
1.

протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в управлінні
культури і туризму. Кімната 246;
- протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в управлінні у
справах дітей. Кімната 213;
- протокол узгодження монтажу додаткових робочих місць ЛОМ в обласній раді.
Кімната 425;
- Апарат облдержадміністрації к.110, к.505, 515, 322, 608;
- Управління обласної ради по майновим відносинам к.325 ;
- Управління обласної ради по майновим відносинам к.333;
- Головне управління інфраструктури й енергозабезпечення к. 201а, 202, 308,
501, 502, 611, 612, 614, 615, 618, 620, 632, 1109;
- Облрада - 103, 104, 105, 106.
Змонтовані додаткові робочі місця ЛОМ - 41:
- управління обласної ради з майнових відносин - 2;
- апарат облдержадміністрації - 2;
- управління архітектури та містобудівної політики - 4;
- управління морегосподарства, транспорту та зв’язку - 4;
- управління у справах національностей та релігій - 1;
- служба у справах дітей – 3;
- обласна рада - 1;
- управління обласної ради з майнових відносин - 4;
- управління культури і туризму - 2.
- управління у справах національностей і релігій к.704, 722, 814 - 3;
- Служба по справах дітей к.213 - 1;
- Апарат облдержадміністрації к.505, 515, 322 - 3;
- Облрада к.103, 104, 105, 106 - 10;
- Апарат облдержадміністрації к.608, 611 - 2.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.07.2008р. № 423/А-2008
утворено робочу групу зі сприяння впровадженню пілотного проекту.
Робоча група 30.07.2008р. прийняла комплексний план впровадження пілотного
проекту та визначила адміністративний район (Приморський район м. Одеса)
проведення пілотного проекту та перелік електронних адміністративних послуг
(подання звітності), що буде реалізований.
Розроблене технічне завдання та положення про впровадження пілотного проекту.
У ході реалізації зазначеного пілотного проекту в обласній держаній адміністрації
утворено регіональну систему захищеної електронної пошти органів виконавчої
влади (далі - РСЗЕП), яка є транспортною мережею проекту.
До РСЗЕП підключені такі ОВВ:
– Державний комітет інформатизації України
– Державна податкова адміністрація України
– Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
-

2.

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

Реалізація пілотного проекту з надання
юридичним та фізичним особам
адміністративних послуг на основі
електронної інформаційної системи
”Електронний регіон ”

1.
2.

3.
4.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Забезпечення органів місцевого
самоврядування та органів
виконавчої влади області
засобами обчислювальної
техніки

Закупівля комп’ютерної техніки,
периферійного обладнання, блоків
безперебійного живлення, принтерів

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області
Головне управління статистики в Одеській області
Одеське обласне управління юстиції
Представництво Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва в Одеській області
Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Виконавча дирекція Одеського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності України
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в
Одеській області
Головне управління МВС України в Одеський області
Управління СБ України в Одеський області
Південне регіональне управління державної прикордонної служби України
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату Одеської обласної державної адміністрації
Організаційний відділ апарату Одеської обласної державної адміністрації
Комінтернівська районна державна адміністрація
Овідіопольська районна державна адміністрація.

Облдержадміністрацією створені усі необхідні умови для надання органами
виконавчої влади адміністративних послуг в електронній формі господарюючим суб'єктам
та населенню.
1. Підготовлено специфікації для проведення тендерних процедур.
2. Розроблено тендерну документацію.
3. Проведено процедуру закупівлі.

3. Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони
Впровадження інформаційноаналітичної системи підтримки
процесів
прийняття
управлінських
рішень
в
облдержадміністрації
та
системи
електронного
документообігу
з
використанням
електронного
цифрового підпису в органах
виконавчої влади області.

Впровадження
інформаційно-аналітичної
системи в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування Одеської області
на
базі
комп’ютерної
програми
Автоматизована система діловодства „ДОК
ПРОФТМ.СТЕП 2.0”
Здійснення єдиного функціонального доступу
до всіх даних і знань, накопичених в системі.
Впровадження технології захисту даних, що
забезпечить
доступ
користувачів
в
інформаційно-аналітичну систему залежно від
їх функціональних обов’язків, закупівля
обладнання для бази даних системи.

1.

Розвиток в області мережі з
підтримкою IP- телефонії.

Проведення підключення
райдержадміністрації та райрад по
виділеному каналу до ЛОМ ОДА за
технологією VPN для одержання якісних
послуг, які надає КП ОІАЦ для органів влади
в Одеській області. Організація телефонного
зв’язку з використанням мережних протоколів
передавання даних. Закупівля комутаційного
обладнання та телефонної техніки з
підтримкою IP протоколів.
Закупівля та встановлення ліцензійного
програмного забезпечення (Microsoft Office,
Windows XP, т.і.) в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування

1.
2.

Впровадження ліцензійного
програмного забезпечення в
органах виконавчої влади та
органах місцевого
самоврядування

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

Проведена закупівля серверного обладнання та необхідне налаштування для
проведення інсталяції програмного забезпечення системи електронного
документообігу.
Придбано ліцензійне програмне забезпечення системи керування бази даних.
Зібрано перелік користувачів ОДА та ООР які пройдуть навчання по роботі з
системою документообігу.
Проведено роботи по конвертації наявних баз даних інших систем електронного
документообігу.
Підготовано клас для проведення навчання користувачів.
Проведено інсталяцію робочих місць.
Проведено навчанні користувачів роботі з системою.
Ведуться роботи щодо навчання адміністраторів системи.
Триває впровадження системи в облдержадміністрації та обласній раді.
Підготовлена специфікація до закупки необхідного обладнання.
Проведено тестування вказаного обладнання на сумісність роботи у заданому
середовищі.
Проведена модернізація зовнішніх каналів зв’язків у районах.
Проведено процедуру закупівлі обладнання.
Підготовано відповідні плани щодо реалізації проекту.

Проведено аналіз стану легалізації програмного забезпечення в ОДВ та ОМС.
Підготовано пропозиції та специфікації щодо поліпшення стану ліцензування
програмного забезпечення.
Проведенно процедури закупівлі програмного забезпечення.

4. Інформатизація соціальної сфери
Розробка та впровадження в
роботу лікувальних закладів
області елементів
телемедицини.

Надання можливостей проведення ведучими
фахівцями оперативного дистанційного
консультування та створення мультисервісної
мережі

1.
2.
3.
4.
5.

Завершений перший етап роботи проекту.
Проведено приймальні роботи першого етапу.
Триває підготовка проектної документації другого етапу проекту.
Проведено процедуру визначення виконавця робіт другого етапу проекту.
Тривають роботи щодо впровадження другого етапу.

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.

