ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2009 рік

рішення Одеської обласної ради
від 10 листопада 2006 року № 94-V
“Про регіональну програму інформатизації Одеської області
на 2007-2009 роки (Інформаційна Одещина)”

Директор КП «Обласний
інформаційно-аналітичний центр»
_____________ Тиндюк А.М.

Одеса 2010

I. Загальна характеристика.
1.
Основні результати проведення державної політики в сфері
інформатизації за звітній період.
– продовжується розвиток мережі Інтернет та збільшення чисельності
користувачів на території області;
– налагоджено антивірусний захист інформаційних ресурсів в обласній та
районних державних адміністраціях;
– продовжується експлуатація системи електронного підпису та
криптографічного захисту
інформації в органах виконавчої влади
області;
– проводяться роботи щодо створення комплексної системи захисту
інформації (КСЗІ) в обласній інформаційній мережі;
– продовжено роботи щодо забезпечення відкритості влади та розміщення
інформації про діяльність облдержадміністрації на веб-порталі в
Інтернет;
– продовжується реалізація пілотного проекту з надання юридичним та
фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної
інформаційної системи “Електронний регіон”;
– забезпечено впровадження та застосування єдиного стандарту
геоінформаційної системи у процесі прийняття управлінських рішень в
органах виконавчої влади області;
– проведено монтаж додаткових робочих місць Національної системи
конфіденційного зв’язку (НСКЗ) в облдержадміністрації;
– проводиться тестування складової регіональної системи захищеної
електронної пошти (РСЗЕП) в межах НСКЗ;
– завершено реалізацію третьої черги проекту впровадження в роботу
лікувальних закладів Одеської області елементів телемедицини;
– в облдержадміністрації, обласній раді та 8 районах області реалізовано
проект IP телефонії, ведеться впровадження.
2.
Обсяг планового фінансування сфери інформатизації регіону у І-ІV
кварталах 2009 року становив 2 500 000.00 грн., фактичного – 2 499 999.99 грн.
за рахунок коштів бюджету Одеської області..
Планові та фактичні обсяги фінансування за звітний період.
Планове фінансування (грн.)
Фактичне фінансування (грн.)
видатки споживання/видатки
видатки споживання/видатки
розвитку/разом
розвитку/разом
I квартал
710000 / ---- /710000
336199,80/ ---- /336199,80
IІ квартал
596664/ ---- /596664
534045,37/ ---- / 534045,37
ІІІ квартал
596664/ ---- /596664
757651,51/----/757651,51
ІV квартал
596672/ ---- /596672
872103,31/----/872103,31

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 20062008 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.

1. Проекти інформатизації, які реалізовувались в регіоні (згідно з формою 4).
2. Інформаційно-аналітичні системи, впроваджені в регіоні (згідно з формою
3).
3. Відповідно до рішень, прийнятих на нарадах робочої групи з питання

4.

5.

6.

7.

розвитку СІТМ як другої черги Національної системи конфіденційного
зв’язку (НСКЗ) від 22.10.2008р., 25.11.2008р. та 17.12.2008р. в Секретаріаті
Президента України, було проведено підключення регіонального
комутаційного центру (РКЦ) Одеської облдержадміністрації до СІТМ як
частина робіт зі створення системи інформаційно-аналітичного
забезпечення Президента України.
З метою удосконалення користувальних властивостей РКЦ силами Одеської
облдержадміністрації за узгодженням з ДП УСС та Держспецзв'язком
України були проведені роботи з винесення абонентського пункту РКЦ в
інше приміщення відокремлене від приміщення РКЦ та відпрацьовано
порядок його дублювання з метою забезпечення резервування. В даний час
проводиться дослідна експлуатація РКЦ НСКЗ відповідно до завдань, які
надходять від Секретаріату Президента України (СП України). У
дослідному режимі функціонують захищена електронна пошта з цифровим
підписом «Бриз» та система локального інформаційного обміну «ТЕРІНФО».
Здійснюється впровадження в облдержадміністрації пілотного проекту з
надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі
електронної інформаційної системи «Електронний регіон» розгорнуто
регіональну систему захищеної електронної пошти органів виконавчої
влади (далі - РСЗЕП) на базі програмно-апаратного комплексу засобів
«Захід» (далі – комплекс «Захід»), яка розглядається як один з варіантів
розвитку НСКЗ на рівні область-район РСЗЕП забезпечує гарантований,
захищений обмін електронними документами з використанням
електронного цифрового підпису та дозволяє здійснювати взаємодію баз
даних органів виконавчої влади через повідомлення електронної пошти.
По вказівці Секретаріату Президента України для досконального вивчення
продукту «Захід»
комплекс засобів встановлено на абонентському
автоматизованому робочому місці (АРМ) спеціальної інформаційнотелекомунікаційної мережі НСКЗ. Підготовлені пропозиції по розширенню
кількості АРМ СІТМ НСКЗ в обласної державної адміністрації і отриманий
дозвіл на проведення цих робіт від Секретаріату Президента Україні.
Впроваджено пілотний проект за участю органів державної податкової
служби України, проведена дослідна експлуатація та контрольне тестування
автоматизованої інформаційної системи «е-Послуги» та спеціалізованого
програмного забезпечення для формування та подання
електронною
поштою звітності в електронному вигляді. Звіт направлено до
Держкомінформатизації листом Облдержадміністрації № 02-29-2264 від
22.04.2009 р.
Впроваджено надання даних від державно податкової адміністрації України
в Одеський області до Системи інформацийно-аналітичного забезпечення
Одеської облдержадміністрації засобами електронної пошти із
застосуванням електронного цифрового підпису.
В рамках Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області
на 2009-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29.05.2000р. №
851-V, Головним управлінням економіки спільно з Обласним інформаційноаналітичним центром створена система збору даних про незадіяні
приміщення, виробничі площі, обладнання, устаткування та об'єктів

незавершеного будівництва. Наповнення електронної бази даних
здійснюється
відповідальними
працівниками
райдержадміністрацій
(міськвиконкомів), для яких фахівцями Обласного інформаційноаналітичного центру було організоване навчання з експлуатації системи.
Організовано доступ зацікавленим суб'єктам підприємницької діяльності до
зазначеної інформації через мережу Інтернет.
8. Розроблено та затверджене технічне завдання на дослідно-конструкторську
роботу "Створення комплексу засобів забезпечення конфіденційності,
цілісності та автентичності повідомлень у системі електронної пошти
"Захід-Д" № 33-дск від 21.08.2009 року.
9. В Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України
подано заяву на проведення державної експертизі в галузі криптографічного
захисту інформації "Комплексу засобів забезпечення конфіденційності,
цілісності та автентичності повідомлень у системі електронної пошти
"Захід-Д", якій призначено для передачі конфіденційної інформації, що є
власністю держави.

IV. Характеристика регіонального сегмента Інтернет.
На при кінці 2009 р. в Одеській області нараховувалося. 343 440 од абонентів
Інтернет, у тому числі домашніх користувачів 310333 тис. . Серед юридичних
осіб, що підключені до Інтернету переважають підприємства наступних видів
економічної діяльності: торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку (22,0%), операцій з нерухомим майном, оренди,
інжинірингу та надання послуг підприємцям (17,1%), транспорту та зв’язку
(13,6%), переробної промисловості (11,5%). В якості провайдерів Інтернету
зареєстровані 59 суб’єктів господарювання Одещини.
Кількість абонентів мережі Інтернет в області постійно і динамічно зростає.
Особливе зростання спостерігається серед домашніх користувачів Інтернет.
Доходи від послуг зв’язку Інтернет у 2009 році склали 167535,8 тис. грн., з
них за послуги населенню 112168,2 та іншим користувачам 55367 тис. грн. За
міжнародні послуги зв’язку Інтернет отримано 36420,2 тис. грн. з них від
населення 27191,8 тис. грн. Не зважаючи на кризові явища в економіці, темпи
зростання доходів у сфері надання послуг зв’язку через Інтернет продовжують
динамічно зростати і займають лідерські позиції у структурі зв’язку.
Зростання доходів від супутникового (у 2,0 разів), комп’ютерного зв’язку (на
55,8%), спеціального і фельдзв’язку (на 41,0%), транкінгового (на 24,9%),
стільникового (на 17,6%), телефонного сільського зв’язку (на 14,4%),
поштового (на 12,6%), кабельного телебачення (на 6,0%). Нові сучасні
послуги зв’язку стають доступними дедалі ширшому колу споживачів.
З 1135 сільських і 33 селищних населених пунктів 265 підключені до
інформаційно-комунікаційних технологій Інтернет із суспільними пунктами
доступу, найбільше їх в Балтському – 35, Саратському – 23, Овідіопольському
– 20 районах області.

Із 972 загальноосвітніх шкіл до Інтернету підключено 330. Серед районів
області найбільше шкіл мають вихід до Інтернету у Балтському – 23 і
Болградському – 23.
Серед закладів охорони здоров’я до мережі Інтернет підключено 93, в
основному це районні лікарні та лікувальні заклади обласного центру. В
області працює 142 Інтернет клубів з них 72 знаходиться у м. Одеса, також
230 органів місцевого самоврядування підключені до мережі Інтернет.
Кількість зареєстрованих веб-сайтів з діючою електронною поштою місцевих
органів влади 31 і органів місцевого самоврядування 42.
Однак динаміка розвитку елементів інформаційного суспільства досить
повільна, для її поліпшення необхідно провести цілий ряд організаційних,
інформаційних та матеріально-технічних заходів.
Кількість створених центрів ІР - телефонії, (од)

Кількість підключених об'єктів до цифрового телебачення, (од)

Кількість діючих провайдерів Інтернет, (од)

Кількість сервісних центрів по обслуговуванню комп’ютерної техніки (од)

Кількість населених пунктів (включаючи сільські), підключених до інформаційнокомунікаційних технологій Інтернет із суспільними пунктами доступу, (од)

Кількість підключених до Інтернет шкіл, (од)

Кількість підключених до Інтернет центрів охорони здоров'я і лікарень, (од)

Кількість підключених до Інтернет музеїв, (од)

Кількість підключених до Інтернет поштових відділень, (од)

Кількість підключених до Інтернет державних архівів, (од)

Кількість підключених до Інтернет місцевих органів влади, (од)

Кількість підключених до Інтернет органів місцевого самоврядування, (од)

Кількість зареєстрованих веб-сайтів місцевих органів влади з діючою електронною поштою,
(од)

Кількість зареєстрованих веб-сайтів органів місцевого самоврядування з діючою
електронною поштою (од)

Кількість Інтернет-клубів, (од)

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 1 Мбіт/сек
Не передбачено програмою

175 Інтернет клубів
- 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
Абонентський пункт НСКЗ функціонує.

Форма 2

Стан державних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет
№ з/п

Структура

1

2

3

Наявність
посилань
на
веб-сайті
облдержадміністрації:
- на сайти обласних управлінь,
- райдержадміністрацій,
- органів місцевого самоврядування
Наявність на веб-сайті розділу „Нормативно-правові
акти
облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій, органів
місцевого
самоврядування"

існує

Кількість сайтів, на яких реалізована можливість
електронного
звернення
громадян
(Інтернетприймальня)
Кількість сайтів райдержадміністрацій

http://oda.odessa.gov.ua

5.

Кількість сайтів територіальних органів центральних
органів виконавчої влади

10 сайтів

6.

Кількість
веб-сайтів
створених за звітний період

1.

2.

3.

4.

існує

26 сайтів

райдержадміністрацій, 1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Проведено оновлення дизайну сторінки
Обласної державної адміністрації
Проведено оновлення дизайну сторінки
Одеської обласної ради
Проведено оновлення дизайну сторінки
Головного управління юстиції Одеської
області
Разом з управлінням економіки
впроваджено систему з пропозицій
продажу земельних ділянок
Розміщено інформації на порталі ОДА 405 сторінок
Розміщено інформації на сайті Одеської
обласної ради - 268 сторінок
Розміщено інформації на сайтах
територіальних підрозділів - 220 сторінок
Розміщено інформації на сайтах РДА 5560 сторінок

7.

Інформація
про наявні електронні інформаційні 1.
ресурси в області
2.
3.
4.
5.

Законодавча база „Ліга-Закон”;
електронна пошта
Web-сервер
Система догляду за рухомими об’єктами
Система інформаційно-аналітичного
забезпечення

8.

Адміністративні
послуги
на
сайті Інформаційні послуги населенню:
облдержадміністрації, райдержадміністрацій: види та 1. Громадянам України
кількість послуг
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) за 2009 рік
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. Написання контролю та збору статистики працездатності усієї локальної мережі та
засобів інформаційної системи
серверів за допомогою Solarwinds Network Management Tools (оновлюється по мірі
необхідності)
2. Актуалізація баз даних користувачів серверів пошти, Ліга-Закон, проксі (січень –
березень)
3. Настроювання серверу терміналів для віддаленого використовування оновленого сервісу
«Ліга:ЗАКОН» на робочих станціях з ОС Windows 98 (лютий)
4. Оновлення системи Ліга:Закон (з весії Єліт до Преміум (березень)
5. Настроювання серверу резервного копіювання даних для створення та подальшого
резервного копіювання ОС серверів та критичних даних (квітень - травень)
6. Модернізація апаратної частини проксі-серверу для збільшення дискового простору
(жовтень)
7. Оброблено облікових записів за рік:
Пошта – 239
Інтернет – 232
Ліга – 214
Інфо – 39
8. Заблоковано спам-серверів за рік – 1216
9. Отримано/відправлено поштових повідомлень:
Загальна кількість 679672 од. – об’єм 90.3 Гб
Вхідні електронні листи 374156 од. – об’єм 53.1 Гб
Вихідні електронні листи 305516 од. – об’єм 37.2 Гб
Організаційне та методичне забезпечення
1. Розробка ПЗ системи збору та відображення даних щодо об’єктів продажу та оренді для
програми інформатизації, координація робіт з
Головного управління економіки облдержадміністрації:
інформатизації області
- розробка технічного завдання та програмних засобів (з використанням технології
РСЗЕП),
- проведення навчання користувачів.
2. Підготовка та подання даних до реєстру інформаційних систем за перше півріччя 2009.
3. Підготовка та проведення спільної колегії ОДА та Держкомінформатизації щодо
впровадження пілотного проекту для опрацювання регламенту здійснення електронного
документообігу в органах виконавчої влади та розробки форматів даних електронної
взаємодії.
4. Представлення комплексу засобів «Захід-Д» на проведення державної експертизі:

Участь в тематичних семінарах,
конференціях, виставках

Усунення відмов функціонування та
проведення ремонту

Підтримка каналів зв’язку

доробка апаратно-програмного комплексу «Захід-Д»;
підготовка комплекту документів необхідних для державної експертизи.

1. Участь у семінарі який проводило управління Сільського господарства та
агропромислового розвитку (28.01.09)
2. Учбове відрядження «Налагодження та інсталяція системи електронного документообігу
ДокПроф 2.0» (02.02 – 07.02.09)
3. Відвідування семінару «Cisco Small Business & організація видаленого офісу» (20.05.09)
4. Проведення навчань по темі «практичне застосування системи електронного
документообігу «Док Проф» для національної академії державного управління при
президенті України (02.06.09)
5. Організаційні заходи та участь у звіті одеської групи МіО міжнародній комісії
керівництва проекту USAID, роботі МРГ з питань протидії захворюваності і
розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.
1. Відновлення баз поштового серверу Арцизької РДА та переміщення їх на головний
поштовий сервер з метою підвищення надійності функціювання пошти в Арцизької РДА
(лютий)
2. Відновлення баз поштового серверу Ізмаїльської РДА та переміщення їх на головний
поштовий сервер з метою підвищення надійності функціонування пошти Ізмаільської
РДА (березень)
3. Відновлення баз поштового серверу Болградської РДА та переміщення їх на головний
поштовий сервер з метою підвищення надійності функціонування пошти Болградської
РДА (квітень)
1. Штатне обслуговування.
2. Проведення перемов з провайдерів Одеської області з метою зменшення витрат та
підвищення якості надаваних послуг (січень).
3. Оновлення операційних систем на нових комутаторах ProCurve 5406zl та ProCurve 4208vl
(лютий)
4. Встановлення нових комутаторів ProCurve 5406zl та ProCurve 4208vl у адмінбудинку №1
та написання принципово нової схеми маршрутизації на комутаторах, яка дозволяє
значно підвищити безпеку та вірусостійкість локальної мережі. (лютий - квітень)
5. Перевід адмінбудинку №2 до нової локальної під мережі та написання нових конфігів у
його свічі (квітень)
6. Створення єдиної локальної мережі між Одеськими РДА і РР та обласними РР і РДА для
впровадження проекту IP-телефонії та налаштування в подальшому єдиної захищеної
локальної мережі для обміну даними та захищеного доступу до серверів ОІАЦ та
моніторингу працездатності системи. Наразі підключені та працюють:
- Біляївка (без РДА)
- Білгород-Дністровський
- Болград
- Великоміхайлівка
- Котовськ
- Фрунзівка

Підтримка функціонування сайтів та баз
даних

Отримання оперативної інформації та
інформування керівництва

- Ширяєво
- Березівка
- Кілія
- Ізмаїл
- Рені
- Арциз
- Тарутіно
- Овідіополь
- Комінтерново.
7. Налаштування шифрованого каналу зв’язку з Київським сервером для IP-телефонії
Управління Державної Служби (липень)
8. Допомога у демонстрації проекту «Телемедицина» представникам Укртелекома (липень)
Налаштування зовнішнього каналу зв’язку для презентації систем телекомунікацій
компанії «Tandberg» (серпень)
1. Проведено оновлення дизайну сторінки Обласної державної адміністрації
2. Проведено оновлення дизайну сторінки Одеської обласної ради
3. Проведено оновлення дизайну сторінки Головного управління юстиції Одеської області
4. Разом з управлінням економіки впроваджено систему з пропозицій продажу земельних
ділянок
5. Розміщено інформації на порталі ОДА - 405 сторінок
6. Розміщено інформації на сайті Одеської обласної ради - 268 сторінок
7. Розміщено інформації на сайтах територіальних підрозділів - 220 сторінок
8. Розміщено інформації на сайтах РДА - 5560 сторінок
9. Внесено показників до аналітичної бази СІАЗ
– 11209.
10. Підготовка запитів та отримання інформації від Головного управління статистики про
стан перебігу інформатизації області в 2009 році - 6.
Підготовано матеріали з використанням інформаційних систем, агенцій, Інтернет-ресурсів та
надано керівництву облдержадміністрації і обласної ради документів:
– «Анонс»
– 664;
– «Бізнес-панорама»
– 139;
– матеріали інформаційної агенції «Новини Причорномор’я» .–. 1276;
– оглядів Інтернет-новин Одеського регіону
– 670;
– зведень ГМЦ ЧАзМ про стан погоди
– 670;
– оперативні матеріали (зведення) Головного управління МВС України в Одеській області
– 721;
– інформація, що надійшла від центральних органів виконавчої влади та їх територіальних
підрозділів – 189;
– інформація, що надійшла від вищих органів виконавчої влади (СПУ, КМУ, ВРУ) –
395;
– інформація з райдержадміністрацій та міст обласного підпорядкування -225.
– отримано повідомлень (загалом)
– 3315;
– відправлено за різними адресами повідомлень
– 1692;
– внесено показників до оперативної бази "Лотус"
– 1615.

– моніторинг сайту облдержадміністрації – 3;
– пошук інформації в мережі Інтернет за завданнями керівництва – 91
Ведення обліку елементів інфраструктури та
1. Проведено щорічну інвентаризацію програмного забезпечення згідно з розпорядженням
управління інформаційними системами
КМУ № 653-р від 15.08.2007
1. Впроваджено шифрування даних при доступу користувачів до поштового серверу з
мережі Інтернет для підвищення безпеки та конфіденційності даних користувачів
(травень – червень)
2. Впроваджено з’єднання мереж обласних районів та мережі Одеси за допомогою VPNтунелів та їх шифрування з метою усунення можливості перехоплення даних на каналах
Укртелекома (серпень – вересень)
3. Проведенні профілактичні роботи на сервери безпеки та оновлення версій ПЗ, яке
використовується;
4. Проведені роботи щодо наповнення баз даних та опрацювання заяв на реєстрацію
користувачів ІТС. Було відпрацьовано 125 заяв, заведено 362 картки та оброблено 402
користувача;
5. Надана практична допомога користувачам ІТС, відпрацьовано 580 викликів, також було
Технічний захист інформації.
проведено 367 інсталяцій антивірусного програмного забезпечення;
6. Було введено 8 комп’ютерів у домен «OIAC.ORG» та відпрацьовано 96 викликів;
7. Побудовано комплексну антивірусну систему захисту «ESET NOD32» в ІТС ОДА. Було
проведено 256 антивірусних інсталяцій антивірусного програмного забезпечення в ІТС
ОДА та оновлено антивірусне ПЗ на серверах;
8. Проведено аудит інформаційної безпеки організаційного відділу апарату ОДА (виконано
аудит 70 комп’ютерів користувачів апарату ОДА);
9. Кількість виявленого та ліквідованого вірусного ПЗ на робочих станціях та серверах –
215031;
10. Кількість виявленого та ліквідованого вірусного ПЗ на поштовому сервері – 7706;
11. Підготовлено устаткування для автоматизованої системи класу 1, на якій планується
обробляти конфіденційну інформацію у відділі з кадрових питань та нагороджень
обласної ради.
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

Завершено роботи з впровадження третьої черги проекту, який передбачає повну інтеграцію
мережі реалізованої відповідно до першого та другого етапів проекту з усіма новими
точками, дообладнання 23 існуючих локацій мережі до рівня локацій третього етапу,
забезпечення на всіх локаціях проекту цілодобової технічної підтримки протягом 2009 року,
надійної безперебійної роботи каналів зв’язку у режимі 24/7 протягом 2009 року.
В рамках третьої черги проекту було підключено наступні лікарні та установи в Одеській
області:
1. Одеській обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики;
2. Ананьївська центральна районна лікарня;
3. Арцизька центральна районна лікарня;
4. Березівська центральна районна лікарня;
5. Кодимська центральна районна лікарня;
6. Комінтернівська центральна районна лікарня;

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Красноокнянська центральна районна лікарня;
Овідіопільська центральна районна лікарня;
Роздільнянська центральна районна лікарня;
Ренійська центральна районна лікарня;
Савранська центральна районна лікарня;
Саратська центральна районна лікарня.

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"
Тиндюк Андрій Миколайович, 65032, м. Одеса, пр.Шевченка,4, каб.213, тел. (048) 7189-347,
тел./факс (0482) 42-98-20, e-mail: atinduk@odessa.gov.ua
Інформаційно-аналітичний центр (повна назва, форма власності, адреса, номер телефону,
факс, електронна адреса):
Комунальне підприємство "Обласний інформаційно-аналітичний центр", директор
Тиндюк Андрій Миколайович, 65032, м. Одеса, пр.Шевченка,4, каб.213, тел. (048) 7189-347,
тел./факс (0482) 42-98-20, e-mail: iac@odessa.gov.ua
Кількість завдань (робіт) у поточному році

– 2

Кількість завдань (робіт) на наступний рік

– 9

Кількість завдань на три наступні роки

- 32

Обсяги фінансування у поточному році, у тому числі бюджетні/позабюджетні
1460566,12 грн. за рахунок коштів бюджету Одеської області.

