УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про затвердження регіональної програми інформатизації
Одеської області на 2018-2020 роки «Електронна Одещина»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно із Законом України «Про
Національну програму інформатизації» обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити регіональну програму інформатизації Одеської області на
2018-2020 роки «Електронна Одещина» (далі – Програма), що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань транспорту, зв’язку та морегосподарського
комплексу.

Голова обласної ради
14 березня 2018 року
№ 658-VII

А.І. Урбанський

Додаток
до рішення обласної ради
від 14 березня 2018 року
№ 658-VII

Регіональна програма інформатизації
Одеської області на 2018 – 2020 роки
«Електронна Одещина»

Одеса – 2018
Номер страницы

Концепція регіональної програми інформатизації
Одеської області на 2018-2020 роки «Електронна Одещина»
1. Загальні положення
2. Аналіз стану інфраструктури інформатизації області
2.1. Стан нормативно-правового забезпечення Програми
2.2. Стан розвитку телекомунікаційної інфраструктури органів влади області
2.3. Стан впровадження електронного документообігу та електронного підпису в
органах влади області
2.4. Стан надання електронних адміністративних послуг
2.5. Стан забезпечення обчислювальною технікою
2.6. Стан технічного та криптографічного захисту інформації
2.7. Стан фінансування Програми
2.8. Стан виконання заходів щодо забезпечення прозорості органів влади області
3. Головна мета Програми, завдання та пріоритетні напрямки інформатизації
регіону
3.1. Головна мета Програми
3.2. Основні завдання Програми та пріоритетні напрямки інформатизації регіону
3.3. Джерела фінансування та строки виконання Програми
4. Техніко-економічне обґрунтування напрямів та заходів Програми
4.1. Організаційне-правове забезпечення інформатизації
4.2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації області
4.3. Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та
оборони
4.4. Інформатизація пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку
області
5. Принципи формування та виконання Програми
5.1. Принципи формування Програми
5.2. Принципи виконання Програми
5.3. Порядок виконання Програми
6. Заходи з організаційного забезпечення виконання Програми
7. Очікувані результати у сфері інформатизації та їх вплив на соціальноекономічний розвиток області
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
9. Паспорт Програми
10. Ресурсне забезпечення Програми
11. Завдання Програми на 2018-2020 роки
12. Завдання Програми на 2018 бюджетний рік
13. Напрями діяльності та заходи Програми

3
3
5
6
7
8
11
12
13
15
16
16
16
18
20
20
23
26
28
29
30
30
31
31
33
34
36
37
38
42
46

Номер страницы

1. Загальні положення
Регіональна програма інформатизації Одеської області на 2018 - 2020 роки
«Електронна Одещина» (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України
«Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну
програму інформатизації», «Про електронні довірчі послуги», постанови Кабінету
Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та
виконання регіональної програми і проекту інформатизації»,
розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 54-р «Про затвердження державних
замовників регіональних програм і проектів інформатизації», від 16.11.2016 № 918-р
«Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні», від
20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в
Україні», наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації від 06.06.2003 № 97
«Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери
інформатизації», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації
від 04.07.2017 р. № 544/А-2017 «Про затвердження Порядку розроблення в Одеській
обласній державній адміністрації регіональних цільових та комплексних програм,
моніторингу та звітності про їх виконання», а також згідно зі «Стратегією
економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року».
Замовником Програми виступає обласна державна адміністрація.
Програма складається з концепції, завдань на три роки, завдань (робіт) на
наступний бюджетний рік, напрямів, заходів а також паспорта Програми.
Програма, сформована на основі аналізу стану інфраструктури інформатизації
та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Одеського регіону,
визначає:

Основні цілі, завдання та пріоритетні напрямки
інформатизації Одещини.

Принципи формування та виконання відповідної Програми.

Заходи щодо інформатизації органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, що передбачаються в рамках вищеназваної Програми.

Очікувані результати від реалізації даної Програми і їх
вплив на соціально-економічний розвиток Одеського регіону.
Програма спрямована на вирішення завдань подальшого розвитку
інформаційної інфраструктури області в інтересах народного господарства та всього
населення регіону на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, засобів інформатизації і комп’ютерних програм, які є найважливішим
інструментом створення ринкової економіки й активно впливають на життя
суспільства.

2. Аналіз стану інфраструктури інформатизації області
Виконання заходів з інформатизації Одеської області протягом останніх
чотирьох років здійснювалося відповідно до рішень Одеської обласної ради від 24
грудня 2013 року № 968-VІ «Про затвердження Регіональної програми
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інформатизації Одеської області на 2014-2016 роки «Електронна Одещина» («еОдещина», «е- OdesaRegion»)» та від 23 грудня 2016 року № 287-VІІ «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2013 року № 968-VІ «Про затвердження
Регіональної програми інформатизації Одеської області на 2014-2016 роки
«Електронна Одещина» («е-Одещина», «е- OdesaRegion»)».
Протягом 2014-2017 років у рамках Регіональної програми інформатизації
Одеської області на 2014-2016 роки «Електронна Одещина» («е-Одещина», «еOdesaRegion»)»:
– приведена у повну відповідність до законодавства України нормативноправова база Програми;
– 26 райдержадміністрацій і районних рад області підключені за виділеними
каналами до мережі облдержадміністрації, що дає можливість забезпечення їх у
повному обсязі послугами електронної пошти і доступу до мережі Інтернет,
підключення до системи комплексного інформаційного забезпечення "Ліга-Закон";
– забезпечено кожного державного службовця облдержадміністрації засобами
сучасної обчислювальної техніки;
– 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;
– продовжено оснащення органів виконавчої влади області засобами
обчислювальної техніки;
– 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;
– забезпечено технічні умови для приймання і обробки звернень громадян через
офіційний портал Одеської області, надання їм та юридичним особам
інформаційних послуг загального призначення;
– продовжено роботи щодо створення територіальної підсистеми урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
Водночас ще є невирішені проблеми, зокрема:
– недостатньо високий рівень інформатизації окремих галузей
народногосподарського комплексу області;
– низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових
ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;
– недостатнє активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
у соціальну сферу;
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–недостатній рівень єдиної координації, контролю та взаємодії замовників
завдань і проектів у сфері інформатизації та розвитку електронного урядування;
–економічна криза, що призвела до зменшення обсягу фінансування завдань та
проектів у сфері розвитку електронного урядування;
–низька якість, ефективність та результативність реалізації проектів і завдань у
зазначеній сфері;
–несформованість та недосконалість нормативно-правової бази, що регулює
сферу розвитку електронного урядування;
–низька якість управління розробленням, впровадженням, підтримкою
функціонування та розвитком інформаційно-телекомунікаційних систем (бази
даних, реєстри тощо) та ресурсів (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі
тощо) органів влади;
–несформованість базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
електронного урядування як техніко-технологічної основи для реалізації всіх
проектів і завдань у зазначеній сфері;
–відсутність автоматизованого обміну даними та інтероперабельності між
інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади;
–недостатній рівень інформаційної безпеки та захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах органів влади;
–низькі темпи запровадження електронних форм взаємодії між органами влади
і фізичними та юридичними особами, зокрема надання електронних послуг та
доступу до відкритих даних;
–неврегульованість питання електронної ідентифікації та автентифікації
фізичних та юридичних осіб під час взаємодії з органами влади;
–низькі темпи розвитку внутрішніх систем електронного документообігу та
сучасних
інформаційно-аналітичних
інструментів
підтримки
прийняття
управлінських рішень;
–недостатній рівень готовності державних службовців та працівників органів
місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до запровадження і
використання інструментів електронного урядування;
–цифрова нерівність у використанні інформаційно-комунікаційних технологій
між органами влади на центральному та місцевому рівнях;
–недостатній рівень участі громадян та контролю у зазначеній сфері.
2.1. Стан нормативно-правового забезпечення Програми
Сучасний стан нормативно-правової бази інформатизації в Одеській області
характеризується такими досягненнями:
– процес інформатизації регіону є юридично обґрунтованим та
цілеспрямованим;
– в установлені періоди згідно з діючим законодавством розробляються і
фінансуються регіональні і галузеві програми інформатизації;
– відповідно до діючого законодавства розробляються регіональна нормативноправова, нормативно-технічна і науково-методична бази сфери інформатизації.
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Нормативно-правовою основою виконання заходів і втілення Програми є базові
документи з цього питання центральних і місцевих органів влади. Для забезпечення
реалізації її поточних завдань на сьогодні є більш 20-ти діючих розпоряджень і
доручень голови облдержадміністрації та рішень обласної ради.
Стан інформатизації області постійно розглядається на сесіях обласної ради та
на засіданнях її постійної комісії з питань зв’язку та інформатизації з прийняттям
відповідних рішень. Двічі на рік про стан виконання Програми готується доповідь
до Державного агентства з питань електронного урядування України.
З метою реалізації стратегічного плану дій голови обласної державної
адміністрації «Розумний регіон» та узгодження робіт за Програмою
розпорядженням голови облдержадміністрації утворено Міжвідомчу робочу групу з
питань розвитку електронного урядування та реалізації спільного швейцарськоукраїнського проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади» в Одеській області (EGAP), до складу якої входять представники органів
виконавчої влади області і місцевого самоврядування, науково-дослідних установ і
громадських організацій. На засіданнях робочої групи підбиваються підсумки
виконання робіт, визначаються нові завдання та розробляються рекомендації для
прийняття діючих рішень з питань інформатизації.
2.2. Стан розвитку телекомунікаційної інфраструктури
органів влади області
На сьогоднішній день майже всі органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування Одеської області ведуть роботи із створення локальних
обчислювальних мереж. Однак, на жаль, в органах влади та місцевого
самоврядування не всі локальні обчислювальні мережі мають належний вихід до
Інтернету та мають недостатньо розвинені програмні сервіси. Окрім цього існує
значна частина комп’ютерів, не об’єднаних структурованою кабельною системою.
Все це не дозволяє в повному обсязі забезпечити повноцінне використання
інструментів е-урядування та е-демократії.
Інформаційно-телекомунікаційна система органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування області (далі – ІТС ОВВ та МС) являє собою
мультисервісну та багатофункціональну мережу.
В ІТС ОВВ та МС функціонують наступні базові сервіси:
– корпоративна електронна пошта у домені gov.ua;
– регіональна система захищеної електронної пошти у домені gov.ua;
– доступ до системи законодавчої бази;
– доступ до системи електронного документообігу;
– розміщення документів на файловому сервері;
– централізований антивірусний захист;
– хостинг веб-сторінок;
– корпоративна IP-телефонія з можливістю організації групових нарад;
– відео-конференція.
Користувачами ІТС ОВВ та МС на сьогоднішній день є структурні підрозділи
Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради, 26
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райдержадміністрацій та райрад, 36 територіальних управлінь праці та соціального
захисту населення, низка сільських та селищних рад. При цьому повноцінним
доступом до сервісів мережі забезпечено більше ніж 1000 державних службовців та
посадових осіб.
Для формування єдиного інформаційного простору в рамках ІТС ОВВ та МС
використовують наступні канали зв’язку:
– ядро мережі, розташоване у м. Одеса, має основний та резервний канал,
побудований на базі волоконно-оптичних ліній зв’язку (технологія Ethernet) й
працює на швидкостях 300 Мбіт/с та 100 Мбіт/с відповідно;
– райдержадміністрації та райради підключені на базі волоконно-оптичних
ліній зв’язку (технологія Ethernet) на швидкості 10 Мбіт/с;
– управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та
міських рад - до 10 Мбіт/с, технологія ADSL2+.
Комп’ютери всіх співробітників облдержадміністрації та облради підключено
до комутаційних вузлів за допомогою витої пари на швидкості до
1 Гбіт/с. У
приміщеннях райрад встановлено комутаційне обладнання, до якого можуть
підключатись комп’ютери райдержадміністрацій та райрад на швидкості до 1 Гбіт/с.
Окрім цього, в адміністративному будинку №1 Одеської обласної ради
створено Wi-Fi мережу.
На сьогодні ІТС ОВВ та МС продовжує динамічно розвиватись, зокрема, для
поліпшення якості обслуговування користувачів системи впроваджено елементи
методології управління проектами Agile (Kanban для обробки поточних заявок,
Scrum для роботи на розвиток сервісів).
Для
формування ефективного інформаційного простору області слід
продовжувати розвивати функціонал ІТС ОВВ та МС.
2.3. Стан впровадження електронного документообігу
та електронного підпису в органах влади області
Розвиток електронного документообігу забезпечує підвищення оперативності
та ефективності у вирішенні поставлених перед органами влади задач у розрізі
роботи із документами
Відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний
документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні довірчі
послуги» та Указу Президента України від 20 жовтня 2005 № 1497/2005 «Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» в
більшій частині органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області
впроваджено автоматизовані системи діловодства різних виробників.
Впровадження автоматизованих систем діловодства дозволило органам влади
та місцевого самоврядування скоротити витрати на організацію внутрішнього
документообігу за рахунок прискорення та оптимізації внутрішніх процесів
діловодства, посилення виконавчої дисципліни та відповідного поточного контролю
за нею, зміцнення інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських
рішень.
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На виконання Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)» йде активна робота щодо відмови від використання російського
програмного забезпечення з ведення діловодства та переходу на використання
програмного продукту національного виробника.
З метою переходу на міжвідомчий електронний документообіг здійснюються
заходи щодо впровадження Регіональної системи захищеної електронної пошти
(РСЗЕП), яка по суті є довірчою послугою реєстрованої електронної доставки
(електронним аналогом Укрпошти, яка забезпечує «паперовий» документообіг).
Сьогодні
всі
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
та
26
райдержадміністрацій підключені до РСЗЕП.
Незважаючи на значні досягнення в напрямку впровадження внутрішнього та
міжвідомчого електронного документообігу на сьогодні відсутня можливість
повністю відмовитись від паперового обміну документами між органами влади
області. Однією із причин такої ситуації є відсутність вимог до формату
уніфікованого інформаційного об’єкта, що призначений для обміну електронними
документами, та порядку приймання-передавання електронних документів до
державних архівних установ, архівних установ районних держадміністрацій та
міських рад.
2.4. Стан надання електронних адміністративних послуг
Децентралізація адміністративних послуг, підвищення їх якості, розвиток
мережі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) є нині пріоритетними
напрямами реформування системи надання адміністративних послуг в Україні.
В Одеській області утворена та функціонує мережа із 37 ЦНАП, у тому числі 8
міських, 1 міськрайонний (ЦНАП Білгород-Дністровського району),
25 районних, 1 в Красносільській ОТГ, 1 в Авангардівській селищній раді та 1 в
Крижанівській сільській раді.
За результатами роботи ЦНАП області на 01.01.2018 надано 479 882, в
середньому за місяць 39 988 адміністративних послуг.
Наразі громадяни та бізнес вимушені подавати значну кількість документів для
отримання адміністративних послуг, зокрема, спочатку брати різні довідки в одному
органі влади, щоб у подальшому подати їх до іншого.
Створена за роки незалежності відомча закритість призвела до формування
часто неефективних реєстрів, які мають погану якість даних, дублюють їх та не
використовують єдиних ідентифікаторів. Все це зумовлює низьку ефективність
діяльності держави та негативно впливає на якість адміністративних послуг, що їх
отримують громадяни і бізнес.
Аналіз роботи ЦНАП свідчить, що існує низка проблемних питань з наданням
адміністративних послуг, які потребують вирішення:
1. Забезпечення своєчасності надання адміністративної послуги:
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Своєчасність надання адміністративної послуги передбачає дотримання
установленого законом строку надання адміністративної послуги, з орієнтацією на
якнайшвидше вирішення справи. Ця проблема обумовлена тим, що між ЦНАП та
суб’єктами надання адміністративних послуг (СНАП) не існує автоматизованих
методів комунікацій – обмін інформацією виконується на рівні паперової
документації.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання
адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що належать до
сфери його управління, які володіють документами або інформацією, необхідними
для надання адміністративної послуги, зобов’язані вживати заходів щодо розбудови
системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення безоплатного та
відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше не
передбачено законом.
Забезпечення такої
електронної взаємодії державних органів вимагає
вирішення трьох ключових завдань:
- впровадження механізмів інтеграції різноманітних автоматизованих систем
діловодства (АСД) органів державної влади;
- впровадження механізмів інтеграції інформаційних ресурсів та баз даних
органів державної влади;
- забезпечення захисту інформації.
Для вирішення зазначених завдань передбачається здійснити впровадження
регіональної міжвідомчої електронної взаємодії ЦНАП та СНАП за принципами
«єдиного вікна» та «організаційної єдності» для надання адміністративних послуг.
Враховуючи, що процес надання адміністративних послуг передбачає обмін
інформацією, яка містить персональні дані, вимога щодо забезпечення захисту яких
встановлена законом, міжвідомчу електронну взаємодію ЦНАП та СНАП
передбачається здійснювати через Регіональну систему захищеної електронної
пошти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області
(РСЗЕП) з побудовою комплексної системи захисту інформації.
2. Забезпечення доступності адміністративної послуги:
Доступність адміністративної послуги передбачає фактичну можливість особи
звернутися за отриманням адміністративної послуги.
Незадовільний стан доріг, транспортного сполучення між районними центрами,
де розміщений ЦНАП, та іншими населеними пунктами району обумовлює
проблему доступності адміністративних послуг для більшості мешканців сільської
місцевості.
Відповідно до п.4 ст.12 ЗУ «Про адміністративні послуги» з метою
забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися
територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг та віддалені місця
для роботи адміністраторів такого центру.
Для забезпечення
доступності адміністративних послуг передбачається
здійснити автоматизацію роботи ЦНАП, зокрема встановити АСД та забезпечити
підключення усіх адміністраторів (у тому числі віддалених) ЦНАП до РСЗЕП.
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Найбільш затребуваними послугами є послуги Держгеокадастру, послуги у
сфері архітектурно-будівельного контролю, державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно, реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання осіб.
Децентралізація, реформа адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування належать до кола стратегічних завдань держави, що
закладає фундамент для демократичної, процвітаючої країни з потужними
громадами, здатними забезпечити своїх громадян якісними послугами та сприяти
розвитку економіки України. 23 об’єднані територіальні громади утворені у 20152017 роках в Одеській області.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг» повноваження стосовно здійснення
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи та ведення відповідного
реєстру територіальної громади на відповідній території передаються від Державної
міграційної служби України до виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад, сільських голів (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської
ради не утворено).
Реєстр територіальної громади – це база даних, призначена для зберігання,
обробки, використання відповідної інформації, що створюється, ведеться, та
адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Створення та підтримка реєстрів територіальних громад області є одним з
ключових завдань Програми. З цією метою передбачається створення Регіонального
центру обробки даних.
Центр обробки даних (ЦОД) - сукупнiсть спланованих певним чином територiй,
майданчикiв, будiвель, примiщень зi встановленими iнженерними системами
забезпечення та обслуговуючим персоналом, що утворюють загальний фiзичний
простiр i технологiчне середовище для розмiщення та нормального функцiонування
основних пiдсистем:
– iнформацiйної iнфраструктури, що включає серверне обладнання, яке
забезпечує основну функцiю - високопродуктивну обробку й зберiгання значних
обсягiв iнформацiї;
– телекомунiкацiйної iнфраструктури, що забезпечує взаємозв'язок внутрiшнiх
елементiв iнформацiйної iнфраструктури, а також приймання та передавання даних
при взаємодiї з користувачами, включаючи взаємозв'язок iз зовнiшнiми системами;
– iнженерної iнфраструктури, що забезпечує кондицiювання, безперебiйне
електропостачання, охоронно-пожежну сигналiзацiю й систему газового
пожежогасiння, а також функцiонування робочих станцiй монiторингу та
обслуговування центру з використанням комплексiв вiддаленого
IP-контролю,
керування живленням та контролю доступу й забезпечують в обраному режимi
функцiонування заданий ступiнь вiдмовостiйкостi, доступностi та експлуатацiйної
готовностi розмiщеного обладнання.
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2.5. Стан забезпечення обчислювальною технікою
За результатами опитування про поточний стан інформатизації регіону,
проведеного у 2016 році, середній відсоток забезпеченості обчислювальною
технікою структурних підрозділів облдержадміністрації станом на 01.06.2016
становить 93,34 %.
Оснащення засобами обчислювальної
адміністрацій знаходиться на рівні 62,50 %.

техніки

районних

державних

Забезпеченість обчислювальною технікою органів влади області
станом на 01.09.2017, од.
Стаціонарні
комп’ютери
Ноутбуки
Сервери
Разом:

Застаріла

Сучасна

Поповнення

разом

523

154

71

748

65
9

18
4

0
3

83
12

377

176

71

843

Забезпеченість обчислювальною технікою районних рад та державних
адміністрацій станом на 01.09.2016, од.

Стаціонарні
комп’ютери
Ноутбуки
Сервери
Разом:

Поповнення

Та, що не використовується
(підлягає
списанню)

Застаріла

Сучасна

790

280

0

162

9
7

47
27

0
0

0
0

806

354

0

162

Забезпеченість периферійними пристроями
органів влади області станом на 01.09.2017, од.
Облрада та державна
адміністрація
Багатофункціональні пристрої
Сканери
Принтери

78
65
316

Разом

459

Функціонування інформаційних систем облдержадміністрації, її структурних
підрозділів, обласної ради, райдержадміністрацій, районних, сільських та селищних
рад області характеризується наявністю значної кількості морально застарілої
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комп’ютерної техніки, що не дозволяє повноцінно впроваджувати рішення,
спрямовані на досягнення ціле е-урядування та е-демократії.
2.6. Стан технічного та криптографічного захисту інформації
З метою протидії сучасним кіберзагрозам та поліпшення стану інформаційної
безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування в Одеській області ( далі – ІТС ОВВ та МС) відповідно до
існуючого законодавства в сфері захисту інформації, станом на сьогодні виконані
наступні роботи, спрямовані на захист інформації з обмеженим доступом та
відкритої інформації, що належить державі:
– створено службу захисту інформації;
– розроблено та затверджено політику інформаційної безпеки в ІТС ОВВ та
МС;
– виконано сегментацію мережі та налаштовано засоби міжмережевого
екранування;
– в тестовому режимі запущено системи протидії вторгненням моніторингу та
управління подіями інформаційної безпеки;
– впроваджено систему централізованого керування політиками безпеки на
базі контролеру домену;
– впроваджено систему антивірусного захисту з системою централізованого
керування антивірусним захистом корпоративних мереж;
– впроваджено систему централізованого антивірусного захисту інформації на
понад 750 комп’ютерах;
– розроблено та затверджено політику інформаційної безпеки в ІТС ОВВ та
МС;
– в тестовому режимі запущено систему аналізу шкідливого програмного
забезпечення та заражених файлів;
– в режимі дослідної експлуатації впроваджено регіональну систему захищеної
електронної пошти;
– планово та за необхідністю проводяться аудити інформаційної безпеки,
тестування на проникнення та сканування на вразливість систем, в яких
відбувається накопичення та/або обробка інформації з обмеженим доступом та
інформації, яка відповідно до чинного законодавства відноситься до відкритої
інформації, що належить до державних інформаційних ресурсів та потребує захисту.
Тільки у першому півріччі 2017 року було проведено 2 аудити критичних вузлів ІТС
ОВВ та МС, 3 тестування на проникнення та 5 аналізів на загрози веб-додатків
сайтів, що розміщені на веб-сервері ІТС ОВВ та МС;
– разом із співробітниками структурних підрозділів планово та за
необхідністю проводяться консультації та тренінги стосовно питань із захисту
інформації та роботи в системі ІТС ОВВ та МС. Тільки з початку 2017 року було
проведено 35 консультацій та 4 тренінги;
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– налагоджено взаємодію із державними органами, відповідальними за захист
інформації та стан кібербезпеки держави, з метою оперативного реагування на
кіберзагрози та загрози інформаційної безпеки;
– проведено категорювання та обстеження середовища функціонування ІТС
ОВВ та МС та розроблено технічне завдання на веб-сервер;
– з метою забезпечення захисту службової та таємної інформації створено та
атестовано дві автоматизовані системи 1 класу 4 категорії;
– з початку 2017 року з метою протидії несанкціонованого зняття інформації в
межах приміщень Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної
ради було проведено 90 перевірок на закладні пристрої.
З початку 2017 року спостерігалося три великі кібератаки на ресурси, а саме
атаки за допомогою криптолокерів Petya.А, WannaCry і .no_more_ransome. В
результаті атаки Petya.A було заблоковано 1 персональний комп’ютер, в якому не
зберігалась і не оброблялась інформація з обмеженим доступом або важлива
відкрита інформація. В результаті атаки WannaCry було заражено 5 персональних
комп’ютерів, в яких не зберігалась і не оброблялась інформація з обмеженим
доступом. Важливу інформацію на них було відновлено через резервні копії.
Одним з основних джерел поширення вірусів типу BlackEnergy, WannaCry є
фішінгові повідомлення електронної пошти. З метою ліквідації цього каналу
розповсюдження вірусів впроваджується РСЗЕП, яка забезпечує ідентифікацію як
відправника, так і одержувача поштового повідомлення та забезпечує антивірусний
контроль листування.
З початку 2017 року було зафіксовано 163 спроби спрацювання шкідливого
програмного забезпечення, але всі вони були автоматично заблоковані та видалені.
В цілому функціонування органів влади та місцевого самоврядування області
характеризуються недостатнім рівнем забезпечення інформаційної безпеки, зокрема:
комплексні системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю створено в
незначній частині інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем,
відсутні спеціально атестовані приміщення для проведення нарад щодо інформації з
обмеженим доступом, недостатня увага приділяється
розвитку спеціальних
захищених інформаційних систем та мереж, громадяни та суб’єкти владних
повноважень не в повному обсязі володіють навичками безпечної роботи за
комп’ютером.
2.7. Стан фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в
місцевих бюджетах області, і уточнюється під час складання проектів місцевих
бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.
Питання бюджетного фінансування проектів інформатизації діяльності
центральних органів виконавчої влади розглядаються лише після погодження цих
проектів (за результатами їх експертизи) з Державним агентством з питань
електронного урядування України за наявності обґрунтувань кінцевої ефективності
створюваних засобів та мереж, вимог до функцій і складу програмно-технічного
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забезпечення, його нормативно-правових, організаційно-функціональних та
інформаційно-лінгвістичних елементів, а закупівля комп'ютерного та мережевого
обладнання, інших засобів інформатизації за рахунок бюджетних коштів
провадиться лише за наявності відповідних проектів.
Аналіз обсягів фінансування регіональних програм інформатизації
Одеської області за період з 2006 по 2017 роки, тис. грн.

Період

2006 рік
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік

Планові обсяги фінансування,
затверджені рішенням обласної ради
"Про обласний бюджет Одеської
області", тис. грн.
Капітальні
Поточні
Всього,
видатки,
видатки,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
2550,00
800,00
1750,00
4583,20
2880,91
1702,29
9056,90
5901,00
3155,90
4000,00
3220,00
780,00
1100,00
1000,00
100,00
5675,60
5338,90
336,70
4622,10
3324,60
1297,50
3111,40
521,40
2590,00
9731,50
5532,30
4199,20
5017,00
2557,00
2460,00
2880,50
1080,00
1800,50
4464,00
3079,80
1384,20

Фактичні обсяги фінансування,
тис. грн.
% виконання
Всього,
тис. грн.
2550,00
4551,75
9056,70
3975,60
1099,70
903,10
3012,80
1779,30
595,10
1647,40
674,50
2807,8

Капітальні
видатки,
тис. грн.
800,00
2872,76
5900,90
3216,00
999,70
863,90
2256,25
330,40
591,90
99,50
2307,80

Поточні
видатки,
тис. грн.
1750,00
1678,99
3155,80
759,60
100,00
39,20
756,55
1448,90
595,10
1055,50
575,00
500,00

100,00%
99,31%
100,00%
99,39%
99,97%
15,91%
65,18%
57,10%
6,10%
32,80%
23,40%
62,90%
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За результатами реалізації завдань регіональних програм інформатизації
минулих років склалася ситуація тотального недофінансування крупних проектів,
що призводить до необхідності їх перенесення із запланованого року впровадження
на наступні. Для уникнення таких перешкод у майбутньому концепція Програми
побудована на принципах оптимізації завдань та розподілення бюджетного
навантаження між обласним та районними бюджетами.
2.8. Стан виконання заходів щодо забезпечення прозорості
органів влади області
За останнє десятиріччя Інтернет-ресурси органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування Одеської області пройшли значний шлях від статичних текстових
сторінок до багатофункціональних інтерактивних порталів і досі продовжують
оновлюватися та модифікуватися. Основною метою руху у даному напрямку є,
насамперед, забезпечення якнайбільш можливої прозорості діяльності органів влади
для громадян, у зв’язку з цим важливу роль відіграє прагнення відповідати усім
нормативним вимогам, що регламентують дане питання.
Одним із основних нормативних документів, що використовується при
розробці, модифікації або будь-яких інших діях, які проводяться над веб-ресурсами,
є постанова Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 № 3 «Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади» та НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації web-сторінки від
несанкціонованого доступу».
На даний момент загальна кількість веб-ресурсів органів влади Одеської
області складає понад 100 одиниць та їх кількість продовжує зростати, лише за
останні три роки було розроблено та модернізовано близько 50 веб-сайтів. Всі
інформаційні ресурси створюються відповідно до вимог законодавства щодо їх
структури та змісту, а також спеціальними системами захисту забезпечується
цілісність та доступність інформації, що оприлюднюється.
Останнім часом для підвищення прозорості діяльності органів влади та
зменшення корупційних ризиків було прийнято низку законів України, в тому числі
«Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції»,
«Про адміністративні послуги». Вимоги цих законів також враховуються при
створенні веб-сторінок, та кожний Інтернет-ресурс органу влади обов’язково містить
всі необхідні матеріали, передбачені у відповідних розділах.
З метою підвищення комунікації з населенням та бізнесом офіційні вебсторінки обладнані засобами зворотного зв’язку. Окрім цього більшість офіційних
веб-ресурсів мають версію для осіб з вадами зору.
Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою та
райдержадміністраціями своєчасно публікуються відомості про діяльність суб’єктів
владних повноважень на офіційних веб-ресурсах. З офіційними веб-ресурсами
органів місцевого самоврядування ситуація набагато гірша, оскільки інформація на
них оновлюється з дуже низькою періодичністю, опублікована на них інформація не
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описує події у регіоні й не є корисною для населення та бізнесу, у значної частини
сільських та селищних рад офіційний веб-ресурс не створено взагалі.
З метою забезпечення громадськості доступом до публічної інформації у
тестовому режимі запущено офіційний портал Одеської області та регіональний
портал відкритих даних.

3. Головна мета Програми, завдання та пріоритетні напрямки
інформатизації регіону
3.1. Головна мета Програми
Головною метою програми є підвищення якості життя громадян Одеської
області, а також розвиток економічної, соціально-політичної, культурної та духовної
складових середовища їх існування за рахунок сприяння впровадженню цифрових
технологій в повсякденну життєдіяльність, спрощення процесів отримання
електронних послуг, організації та впровадження зручних форм комунікації органів
влади та місцевого самоврядування з населенням та суб'єктами господарювання,
надання всім жителям Одещини своєчасної, достовірної та повної інформації про
події в регіоні; забезпечення інформаційної безпеки держави; мобілізація людських,
фінансових і технічних ресурсів для реалізації регіональних ініціатив та всебічного
розвитку регіону.
3.2. Основні завдання Програми та пріоритетні напрямки інформатизації
регіону
Основними завданнями інформатизації регіону в 2018 – 2020 роках
визначено:
Формування організаційно-методичного забезпечення Програми;
Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів влади та
місцевого самоврядування області;
Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони;
Впровадження елементів електронного урядування (е-уряд, e-government) в
роботу органів влади області;
Інформатизація соціальної сфери.
Виходячи із поставлених завдань в 2018 – 2020 роках передбачається:
Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст
обласного підпорядкування за визначеними показниками.
Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних
ресурсів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних
державних адміністрацій.
Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів
щодо організації виконання завдань Програми.
Проведення та участь у науково-практичних конференціях, семінарах,
тематичних круглих столах, виставках.
Номер страницы

Організація
навчання
та
перепідготовки
державних
службовців,
співробітників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань
використання сучасних ІКТ, в т.ч. із застосуванням засобів електронної освіти.
Удосконалення серверної та мережевої інфраструктури регіональної
інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування області (формування Регіонального центру обробки даних).
Проведення модернізації структурованої кабельної системи та поширення
технології бездротової мережі Wi-Fi в приміщеннях облдержадміністрації,
обласної ради, райдержадміністрацій та райрад.
Розвиток
регіональної
системи
електронного
документообігу
з
використанням регіональної системи захищеної електронної пошти в структурних
підрозділах облдержадміністрації, облраді, райдержадміністраціях, райрадах,
сільських та селищних радах області.
Розробка та модернізація централізованих інформаційних ресурсів органів
влади та місцевого самоврядування.
Забезпечення органів влади області засобами сучасної обчислювальної техніки.
Запровадження в регіональній інформаційно-телекомунікаційній системі
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування механізмів забезпечення
безпеки та керованості функціонування.
Створення комплексних систем захисту інформації в інформаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах органів влади та місцевого
самоврядування області.
Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на
об’єктах інформаційної діяльності органів влади та місцевого самоврядування
області.
Розвиток системи обміну інформацією з обмеженим доступом між органами
влади.
Автоматизація процесів надання адміністративних послуг та реалізація
електронної взаємодії між органами влади (автоматизація роботи ЦНАПів в
області, створення Регіонального порталу публічних послуг).
Створення та підтримка реєстрів територіальних громад області.
Запровадження інформаційної системи керування наборами даних, які
підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних.
Впровадження системи подачі е-петицій для місцевих громад області.
Створення та підтримка веб-сайтів органів влади та місцевого
самоврядування населених пунктів Одеської області.
Співфінансування спільних проектів, спрямованих на розвиток е-урядування, з
українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами.
Інформування громадськості про наявні соціальні програми та послуги, що
надаються органами влади та місцевого самоврядування області.
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Пріоритетними напрямами інформатизації регіону в 2018 - 2020 роках
встановлено:
підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг для
громадян та суб’єктів господарювання, спрощення процедур та скорочення
адміністративних витрат;
забезпечення прав громадян на доступ до всіх видів відкритої державної
інформації, що має індивідуальну та суспільну значущість;
підвищення якості адміністративних та управлінських процесів;
забезпечення належного рівня інформаційної безпеки;
впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування типових організаційно - технологічних рішень у сфері
електронного урядування;
підвищення кваліфікації суб’єктів владних повноважень з питань
використання інформаційних технологій;
забезпечення передавання електронних документів до державних архівів,
музеїв, бібліотек, їх довгострокове зберігання, підтримка в актуалізованому стані
та надання доступу до них;
інтеграція Одеського регіону у світовий інформаційний простір.
3.3. Джерела фінансування та строки виконання Програми
Програма є складовою частиною Національної програми інформатизації та
Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до
2020 року
й поєднує у собі комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціальноекономічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення
умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на засадах
розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних
технологій з метою забезпечення регіону необхідною та достатньою інформацією з
усіх напрямів життєдіяльності.
Фінансування Програми здійснюється із наступних джерел:

кошти державного бюджету (за умови реалізації
загальнодержавних проектів інформатизації на умовах співфінансування);

кошти місцевих бюджетів, передбачені окремим рядком для
фінансування Програми;

кошти, отримані відповідними виконавцями окремих
завдань;

інші джерела, не заборонені законодавством.
Питання бюджетного фінансування проектів інформатизації розглядаються
після погодження цих проектів (за результатами їх експертизи) з Генеральним
державним замовником - Державним агентством з питань електронного урядування
України.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в
місцевих бюджетах області. Обсяги фінансування уточнюються під час складання
проектів місцевих бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового
Номер страницы

ресурсу. Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік Державний
замовник - Одеська обласна державна адміністрація здійснює коригування
Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють
платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами,
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих
на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх
погодження з Генеральним державним замовником Національної програми
інформатизації (стаття 48 Бюджетного кодексу України).
Строк виконання Програми: 2018 - 2020 роки.
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4. Техніко-економічне обґрунтування напрямів та заходів
Програми
4.1.Організаційне-правове забезпечення інформатизації
4.1.1. Організаційне та методичне забезпечення програми інформатизації,
координація робіт з інформатизації області
Даний захід спрямовано на підвищення ефективності використання коштів
обласного та місцевих бюджетів на заходи з впровадження інформаційних
технологій, коригування завдань Програми на наступні роки за визначеними
показниками електронної готовності районів та міст області за рахунок проведення
періодичних незалежних експертиз проектів, моніторингів та обстежень об’єктів
інформаційної діяльності для удосконалення архітектури та топології існуючих
автоматизованих систем та локальних обчислювальних мереж.
Характеристика заходу:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання
Проведення незалежного
аудиту інформаційнотелекомунікаційної системи
Витрати пов’язані із
отриманням ліцензій на
провадження робіт в галузі
будівництва та захисту
інформації
Сертифікація на відповідність
міжнародному стандарту
управління якістю ISO 9001

Обсяг фінансування.
(грн.)
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

Разом (грн.)

-

200 000,00

200 000,00

-

50 000,00

50 000,00

-

50 000,00

50 000,00

Разом:

300 000,00
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4.1.2. Участь у тематичних семінарах, конференціях, виставках
Заходом передбачається отримання досвіду в напрямі розвитку інформатизації
регіону за рахунок участі у наукових конференціях, нарадах та виставках, а також
демонстрація досягнень області в галузі розвитку інформаційного суспільства та
електронного уряду як на території України так і за її межами. Також в рамках
заходу планується проведення підвищення кваліфікації фахівців КП «Обласний
інформаційно-аналітичний центр», проходження навчання на курсах з керування
мережевим обладнанням Cisco, Hewlet Packard, та іншим системним обладнанням.
Характеристика заходу:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання
Участь у конференціях з питань
розвитку електронного уряду (2
особи)
Участь у щорічній виставці
КМУ з нагоди міжнародного
дня інформаційного
суспільства (підготування
стенду, презентації)
Навчання фахівців на курсах
підвищення кваліфікації (2
особи)

Обсяг фінансування
(грн.)
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

Разом (грн.)

-

30 000,00

30 000,00

-

30 000,00

30 000,00

-

8000,00

8000,00

Разом:

68 000,00
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4.1.3. Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за
рахунок коштів міжнародних фондів, установ, організацій та агенцій
Даний захід спрямовано на залучення коштів міжнародних установ на умовах
співфінансування для реалізації завдань інформатизації регіону та проведення
досліджень в даному напрямі.
Одеська область є однією з 4-х областей України, які відібрані для
впровадження у 2015-2019 роках спільного швейцарсько-українського проекту
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади».
У 2017 році підписано меморандум між облдержадміністрацією та МФО «Фонд
Східна Європа» щодо впровадження проекту, відповідно до якого буде повністю
автоматизована робота щонайменше 10 ЦНАП Одеської області та надання
щонайменше 10 адміністративних послуг буде переведено у цифрову форму.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет, кошти донорів.
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання
Фінансування наукової та
дослідної роботи за рахунок
донорської допомоги фондів
Фінансування заходів із
закупівлі спеціалізованого та
комп’ютерного обладнання,
розробки програмного
забезпечення за рахунок коштів
обласного бюджету

Обсяг фінансування
(грн.)
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати
-

450 000,00

Разом:

Разом (грн.)

4 000 000,00 4 000 000,00

-

450 000,00

4 450 000,00

Результати та ефективність проекту:
В результаті виконання проекту будуть створені адміністративна та
інформаційна інфраструктури, спроможні безпосередньо сприяти подальшому
економічному розвитку Одеської області за рахунок впровадження інформаційних
технологій у процеси надання адміністративних послуг в напрямі реєстрації
іноземних інвестицій та міжнародних договорів із залученням коштів на розвиток
промислових та сільськогосподарських об’єктів регіону.

Номер страницы

4.2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації області
4.2.1. Проведення робіт щодо розгортання та удосконалення локальних
обчислювальних мереж в органах влади області
Заходом передбачається створення локальних обчислювальних мереж
віддалених офісів, що з’єднуються з центральною ІТС із використанням протоколу
VPN.
Передбачається проведення робіт з модернізації існуючої застарілої
матеріально-технічної бази у адмінбудинку № 1 (м. Одеса, просп. Шевченка, 4) та
№ 2 (м. Одеса, вул. Канатна 83).
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання
Закупівля матеріалів для
монтажу локальних мереж
Закупівля пасивного та
активного мережевого
обладнання
Послуги з монтажу, інсталяції
та настроювань, отримання
послуг хмарних обчислень, у
тому числі
відеоконференцзв’язку

Обсяг фінансування
грн.
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

Разом (грн.)

-

800 000,00

800 000,00

600 000,00

-

600 000,00

400 000,00

400 000,00

Разом:

1 800 000,00

Результати та ефективність проекту:
Підняття рівня електронної взаємодії в органах влади області, розширення
спектру послуг, що можуть отримуватися в межах єдиної регіональної мережі
органів влади, підняття рівня комп’ютерізації на місцях.
Збільшення автоматизованих робочих місць, підключених до ЛОМ, збільшення
швидкості усунення несправностей у ЛОМ і підвищення рівня безпеки під час
монтажу, збільшення швидкості доступу до серверної платформи, забезпечення
більш високого рівня надійності й відновлення працездатності основних вузлів
ЛОМ.
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4.2.2. Забезпечення органів влади області засобами обчислювальної техніки
Проект передбачає проведення закупівлі новітньої електронно-обчислювальної
та периферійної техніки та подальше передавання її органам влади області для
якісного використання всіх інформаційних сервісів, які надаються в рамках
Регіональної програми інформатизації та оптимізації роботи інших прикладних
програм, що використовуються.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання
Закупівля
комп’ютерних
комплексів
Закупівля офісної
техніки

Орієнтована
кількість

Обсяг
фінансування (грн.)
Капітальні Поточні
вкладення витрати
-

Разом (грн.)

300

4500 000,00

4 500 000,00

130

1 000 000,00

1 000 000,00

Разом:

5 500 000,00

Результати та ефективність проекту:
- оснащення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
сучасною електронно-обчислювальною та офісною технікою;
- заміна морально застарілої комп’ютерної техніки в районних органах влади на
більш сучасну;
- підвищення ефективності роботи держслужбовців за рахунок скорочення часу
на виконання тривіальних завдань;
- підвищення швидкості обміну інформацією між різними сегментами мережі
завдяки застосуванню більш ефективних технологій обміну даними.

Номер страницы

4.2.3. Створення Регіонального ЦОД Одеської області
Проект передбачає дооснащення існуючої серверної платформи шляхом
закупівлі потужного серверного обладнання, що буде фізично розміщено на
потужностях КП «ОІАЦ», яке в свою чергу забезпечить хостінг та підтримку
інформаційних ресурсів та баз даних органів державної влади області.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2019 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:

Завдання
Закупівля серверного
обладнання та
сховища даних
Закупівля системи
пожежогасіння
та відеоспостерігання

Обсяг фінансування
Орієнтован
(грн.)
а кількість Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

Разом (грн.)

1

8 000 000,00

-

8 000 000,00

1

500000,00

-

500000,00

8 500 000,00
Разом:

8 500 000,00

Результати та ефективність проекту:
За результатами модернізації серверної платформи органи влади області, а саме
Одеська обласна рада та обласна державна адміністрація отримують
високотехнологічний інформаційний інструмент та об’ємне сховище даних.
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4.3. Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності,
безпеки та оборони
4.3.1.
Впровадження
системи
електронного
документообігу
з
використанням
електронного
підпису
в
структурних
підрозділах
облдержадміністрації, облраді, райдержадміністраціях, райрадах та сільських і
селищних радах області
Відповідно до законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про
електронні документи та електронний документообіг», від 22 травня 2003 року №
852-IV «Про електронний цифровий підпис» та Указу Президента України від 20
жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій» в органах виконавчої влади і місцевого
самоврядування області згідно із завданням інформатизації буде впроваджуватися
система електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового
підпису.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання
Розвиток системи
електронного
документообігу ДОКПРОФ
3.0
Закупівля та встановлення
спрощеної системи
документообігу на основі
засобів захисту «Захід» та
модулю ДОКПРОФ 3.0
Забезпечення користувачів
системи апаратними
засобами електронного
цифрового підпису

Орієнтовна
кількість

Обсяг фінансування
(грн.)
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

Разом (грн.)

2500

-

4 050 000,00

4 050 000,00

300

-

1 500 000,00

1500 000,00

300

450 000,00

Разом:

-

450 000,00

6 000 000,00

Результати та ефективність проекту:
Впровадження в органах виконавчої влади області системи електронного
документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису дозволить
органам влади обласного рівня скоротити витрати на організацію внутрішнього
документообігу і офіційної взаємодії з іншими організаціями, значно підвищити
ефективність діяльності кожного підрозділу, поліпшити виконавчу дисципліну,
заощаджувати час на всіх етапах діяльності співробітників, створити єдиний
інформаційний і управлінський простір в органах влади тощо.
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4.3.2. Забезпечення технічного захисту інформації на об’єктах
інформаційної діяльності
Відповідно до Закону України від 05.07.1994р. № 80/94-ВР «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та постанови Кабінету
Міністрів України від 29.09.2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення
захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекомунікаційних системах» захист державних інформаційних ресурсів на
об’єктах інформаційної діяльності, що входять до складу ІТС, повинен
забезпечуватися
впровадженням
комплексу
технічних,
криптографічних,
організаційних та інших заходів і засобів комплексної системи захисту інформації,
спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого
ознайомлення з нею та її модифікації. Проект забезпечення технічного захисту
інформації на об’єктах інформаційної діяльності передбачає проведення комплексу
заходів: розробка, виробництво, впровадження та обслуговування, також контроль
за станом та забезпечення захищеності державних інформаційних ресурсів.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:

Завдання
Обстеження об'єктів
інформаційної діяльності
Створення КСЗІ на об’єкті
інформаційної діяльності
Придбання спеціалізованого
обладнання для проведення
перевірок службових
приміщень
Придбання спеціалізованого
програмного забезпечення

Орієнтовна
кількість

Обсяг фінансування
(грн.)
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

40

-

1

-

300 000,00

4

1 000 000,00

-

3

-

Разом:

500 000,00

Разом (грн.)
300 000,00
1 000 000,00
500 000,00
1 800 000,00

Результати та ефективність проекту:
- забезпечення належного рівня захисту інформації, що є власністю держави та
оброблюється в інформаційно-телекомунікаційних системах, та системах класу 1;
- реалізація вимог чинного законодавства України щодо порядку обробки та
захисту видової та мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
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4.4. Інформатизація пріоритетних напрямків соціально-економічного
розвитку області
4.4.1. Створення системи надання електронних послуг населенню на базі
інформаційної системи «Електронний регіон»
Впровадження системи з надання юридичним та фізичним особам
адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи
«Електронний регіон» в обласній державній адміністрації здійснюється на
виконання Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Система з надання юридичним та
фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної
системи «Електронний регіон» впроваджується з ціллю забезпечення якісного та
комплексного надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг в
електронному вигляді.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Строк реалізації проекту: 2018-2020 роки
Розрахунок витрат на виконання заходу:
Завдання

Обсяг фінансування
(грн.)
Капітальні
Поточні
вкладення
витрати

Проведення дослідної роботи
щодо визначення переліку
послуг, що надаються органами
влади в Одеській області
Розробка веб-механизмів щодо
взаємодії з населенням та
бізнесом для надання послуг в
електронній формі

Разом (грн.)

-

30000,00

30000,00

-

40000,00

40000,00

Разом:

70000,00

Результати та ефективність проекту:
Створення системи з надання юридичним та фізичним особам адміністративних
послуг в електронному вигляді, як свідчить досвід іноземних держав у сфері
впровадження електронного документообігу в державному управлінні, дасть
можливість заощадити в подальшому до 60 відсотків від загального обсягу коштів,
що виділяються для забезпечення та підтримання документообігу на папері.
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4.4.2.

Створення (GIS) геоінформаційного порталу та сайту ОДА

За своєю суттю геоінформаційний портал є автоматизованою аналітичнодовідковою системою, яка використовує сучасні телекомунікаційні і програмнотехнічні рішення та технології обробки просторово - розподілених даних.
Як свідчить світова практика, перевагами створення та використання ГІС
систем є:
–значне полегшення прийняття управлінських, обґрунтованих рішень;
–автоматизація процесу аналізу та розробки звітів про будь-які явища, що
пов'язані з просторовими даними, допомагає прискорити та підвищити ефективність
процедури прийняття рішень;
–зручне відображення картографічних просторових даних;
–використання накопичених даних, їх аналіз дає важливі переваги та підвищує
ефективність експлуатації геоінформаційних систем в прийнятті рішень.
Система забезпечить співробітників апарату ООДА, керівництво і депутатів
Одеської обласної ради, громадян області інформаційно-довідковими матеріалами
для аналізу і ухвалення управлінських рішень з питань соціально-економічного
розвитку Одеської області.
Інтеграція даних ГІС-порталу із сайтом обласної державної адміністрації,
обласної ради та навпаки надасть можливість оперативно отримувати важливу
інформацію в актуальному стані.
Поєднання даних, що накопичені в різних підрозділах облдержадміністрації та
облради та навіть у різних напрямках діяльності організацій всього регіону у тому
числі райрад та райдержадміністрацій, дає величезний масив просторової
інформації, що буде використана при формуванні картографічного відображення.
Характеристика проекту:
Джерело фінансування проекту: обласний бюджет
Вартість проекту: 6050 тис. грн.
Строк реалізації проекту: 2018 рік

5. Принципи формування та виконання Програми
Програма формується як складова частина Національної програми
інформатизації України, виконання заходів якої спрямовується на досягнення
високих темпів розвитку соціально-економічної сфери, науково-технічного та
промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом
створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах
вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку області як
одного з найважливіших регіонів України.
Програма, з одного боку, розглядається як галузева програма регіонального
рівня, з іншого, може розглядатися як складова загальної програми соціальноекономічного розвитку області, яка має міжгалузевий зміст, виконує інтегруючу
роль і охоплює всі сфери життєдіяльності регіону.
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5.1. Принципи формування Програми
Формування переліку завдань здійснюється на підставі пропозиції структурних
підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади у такій послідовності:
– вибір пріоритетів соціально-економічного розвитку області;
– вибір основних напрямків інформатизації області та формування на їх базі
переліку завдань і проектів до складу Програми;
– узгодження проектів і завдань Програми з Національною програмою за
тематикою та фінансуванням.
– проведення незалежної науково-технічної експертизи Програми;
– подання Програми на узгодження Генеральному державному замовнику (до
Державного агентства з питань електронного урядування України;
– розгляд та погодження Програми на засіданні постійної комісії обласної ради
з питань зв’язку та інформатизації;
– розгляд та затвердження Програми на сесії обласної ради.
5.2. Принципи виконання Програми
Організацію
виконання Програми, а також її коригування забезпечує
структурний підрозділ облдержадміністрації, на який покладено дані функції
відповідним розпорядженням.
Вищі пріоритети надаються інформаційній підтримці заходів з інформатизації
сфери державного управління, пріоритетних напрямків розвитку економіки, в першу
чергу - агропромислового, транспорту, зв’язку та соціальної сфери.
Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням основних принципів і
повинна забезпечити:
– узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямками програм
соціально-економічного розвитку області і України в цілому;
– координацію розроблення і реалізації регіональної, державних і галузевих
програм інформатизації щодо мети, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;
– етапність виконання робіт з проектів інформатизації;
– створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань
інформатизації.
Важливим напрямком підвищення ефективності робіт з інформатизації є
координація заходів у цій сфері.
Для інтенсифікації процесу інформатизації області необхідна:
– концентрація ресурсів, що можливо за умов державного регулювання
процесів інформатизації, для чого доцільно створити управління інформатизації як
структурний підрозділ облдержадміністрації;
– державна підтримка через пряме бюджетне фінансування, що забезпечується
затвердженням на інформатизацію окремої статті в обласному бюджеті та
фінансуванням з державного бюджету за окремим рядком.
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Райдержадміністраціям доцільно передбачити окремою статтею в бюджеті
районів витрати на інформатизацію.
Бюджетні кошти спрямовуються, насамперед, на реалізацію загальноважливих
проектів інформатизації, а саме:
– розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури області;
– забезпечення функціонування локальних обчислювальних мереж органів
виконавчої влади області;
– удосконалення комплексної системи захисту інформації у локальних
обчислювальних мережах органів виконавчої влади області;
– надання широкого спектру інформаційних послуг населенню.
Важливою складовою підвищення ефективності заходів з інформатизації є
визначення пріоритетного завдання щодо розвитку високотехнологічної продукції і
послуг на інноваційній основі, передбачення обов’язкових видатків обласних
бюджетів на сприяння науково-технологічному розвитку та організація виконання
проектів інформатизації на території інноваційного розвитку та індустріального
(технологічного) парку.
5.3. Порядок виконання Програми
На підставі затвердженої обласною радою Програми проводиться щорічний
відбір завдань та проектів для виконання на наступний рік.
Відбір проектів
Програми
здійснюється Обласним інформаційноаналітичним
центром
за
пропозиціями
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, відповідно до вимог та
поточних завдань Уряду,
розглядається та погоджується
на координаційному комітеті з питань
інформатизації області та постійної комісії з питань зв’язку та інформатизації
обласної ради.
За підсумками розгляду пропозицій готується план робіт на наступний рік,
який затверджується керівником Програми. Відповідно до річного плану робіт
готуються запити на їх фінансування з місцевого та державного бюджетів.
Функції, які пов’язані з виконанням Програми покладено на комунальне
підприємство "Обласний інформаційно-аналітичний центр".
У разі необхідності забезпечується коригування Програми відповідно до
обсягів фінансування.
Про виконання заходів Програми щоквартально та щорічно готується звіт
Генеральному державному замовнику.

6. Заходи з організаційного забезпечення виконання
Програми
З метою забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями області та
відповідно до підписаного Меморандуму між Одеською обласною державною
адміністрацією та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»
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прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2017 року № 371/А2017 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку електронного
урядування та реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» в Одеській області» (далі – Робоча група).
Робоча група сприяє структурним підрозділам обласної державної адміністрації
у розробці, підготовці пропозицій та зауважень:
– проекту Програми на 2018-2020 роки «Електронна Одещина» з урахуванням
стратегічного плану дій голови обласної державної адміністрації «Розумний регіон»
і завдань спільного проекту;
– плану заходів щодо забезпечення реалізації спільного проекту;
– плану заходів щодо запровадження електронних послуг та інноваційних
моделей комунікації з громадськістю;
– плану заходів щодо автоматизації процесів роботи місцевих державних
адміністрацій, зокрема впровадження електронного документообігу та засобів
колективної роботи державних службовців.
Склад робочої групи формується з представників структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій й навчальних закладів, які мають практичний досвід роботи у сфері
інформатизації, електронного самоврядування, а також представників Міжнародної
благодійної організації «Фонд Східна Європа».
Склад робочої групи затверджується розпорядженням голови обласної
державної адміністрації.
Члени робочої групи здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
На робочу групу покладаються такі завдання та функції:
– формування пропозицій щодо пріоритетних напрямків, завдань і проектів
інформатизації регіону, забезпечення подання пропозицій до загальнодержавних
проектів та завдань Національної програми інформатизації;
– розгляд щорічного звіту про виконання проектів інформатизації області за
поточний рік та надання пропозицій;
– забезпечення координації заходів з інформатизації на території області, у
тому числі за галузевими програмами;
– участь у розробці пропозицій до комплексних заходів щодо підготовки кадрів
для сфери інформатизації;
– сприяння ефективному використанню інформаційної інфраструктури
області, впровадженню системи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття
управлінських рішень і технічного захисту інформації;
– залучення фахівців для науково-технічних консультацій щодо проектів і
завдань інформатизації.
Функції, які пов’язані з науково-технічним супроводженням
проектів
Програми, покладено на комунальне підприємство "Обласний інформаційноаналітичний центр".
В ході реалізації завдань Програми:
– завдання щодо до включення їх в Програму деталізуються до рівня проектів;
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– проекти робіт обмірковуються на засіданнях Робочої групи з питань
розвитку електронного урядування та надаються рекомендації щодо визначення
виконавця, порядку та часу виконання робіт з кожного проекту;
– визначений виконавець проекту розробляє нормативно-розпорядчу і
методичну документацію, що стосується виконання робіт з проекту, узгоджує та
затверджує її у відповідних інстанціях;
– за рішенням керівника Програми проекти направляються на проведення
незалежної експертизи у сторонні організації або установи;
– після завершення робіт з кожного проекту його виконавець на черговому
засіданні Міжвідомчої робочої групи доповідає про результати виконання робіт і
надає звіт, який затверджує керівник Програми.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2000 року № 644 кошти на фінансування програми інформатизації області необхідно
зосередити в межах окремого рядка обласного бюджету. Ці кошти спрямовуються
на створення ядра інформатизації – інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної
мережі, регіональної системи інформаційних ресурсів, інформатизації сфери
управління та соціальної сфери, чим забезпечується основа для вирішення завдань
Програми.
Для виконання організаційних завдань з формування Програми, моніторингу
виконання її проектів та інших заходів програми планується утворення управління з
питань інформатизації як структурного підрозділу органу облдержадміністрації.
Пропозиції щодо фінансування проектів інформатизації області щорічно
розглядає Міжвідомча робоча група і за погодженням з постійною комісією
обласної ради з питань зв’язку та інформатизації пропонує їх для розгляду та
затвердження на сесії обласної ради.
Для нормативно-правового забезпечення впровадження та використання
результатів інформатизації області планується розробити проекти відповідних
розпоряджень, а саме:
– про організацію функціонування системи документообігу та
електронного цифрового підпису у структурних підрозділах облдержадміністрації і
райдержадміністраціях області;
– про порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі
облдержадміністрації та системи інформаційно-аналітичного забезпечення.

7. Очікувані результати у сфері інформатизації
та їх вплив на соціально-економічний розвиток області
Реалізація завдань Програми буде черговим кроком у вирішенні основної
мети соціально-економічного розвитку регіону, головного завдання та заходів щодо
головної стратегічної мети розвитку – підвищення добробуту населення на засадах
поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення
економічного зростання.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в рішенні
багатоцільових проектів Програми буде сприяти створенню умов для задоволення
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інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства, професійному
використанню інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій,
побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної
техніки.
Результатами практичного впровадження ідей і проектів Програми в
життєдіяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, закладів і
установ області стане:
– забезпечення кожного державного службовця облдержадміністрації
засобами сучасної обчислювальної техніки;
– забезпечення вільного доступу з кожного робочого місця державного
службовця до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних, які
характеризують стан та хід розвитку області в різноманітних сферах діяльності;
– впровадження системи електронного документообігу й електронного
цифрового підпису в усіх структурних підрозділах облдержадміністрації й
райдержадміністраціях області з використанням вітчизняного програмного
забезпечення. Протягом терміну виконання Програми передбачається впровадження
системи електронного документообігу в усіх структурних підрозділах
облдержадміністрації та райдержадміністраціях;
– впровадження інформаційних технологій та системи управління якістю в
державних органах дозволить заощадити на кожному автоматизованому робочому
місці до 2000 грн. на рік, а створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної
системи з інтеграцією послуг зменшить витрати обласної та районних державних
адміністрацій на телекомунікаційні послуги приблизно на 4,6 млн.грн. на рік;
– виконання завдань інформатизації на 2018-2020 роки забезпечить більш
чітке управління економікою області за рахунок побудови сучасної системи
вертикальних і горизонтальних зв'язків, впровадження сучасних
методів
управління народногосподарським комплексом регіону.
За попередніми оцінками тільки за рахунок оптимізації управлінських
процесів та ефективного функціонування органів влади можна забезпечити
збільшення показників соціально-економічного становища області на 3-5
відсотків.
Виконання заходів Програми дозволить інтегрувати область до світового
інформаційного простору, брати участь у процесах регіональної та європейської
кооперації, забезпечити сталий розвиток економіки області.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію заходів щодо виконання Програми здійснює міжвідомча робоча
група з питань розвитку електронного урядування, створена розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 05.05.2017
№ 371/А-2017 «Про утворення
міжвідомчої робочої групи з питань розвитку електронного урядування та реалізації
спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади» в Одеській області».
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Організацію виконання Програми забезпечує комунальне підприємство
«Обласний інформаційно-аналітичний центр», на яке розпорядженням голови
Одеської обласної державної адміністрації від 26.12.1997 р. № 910/А-97 покладено
функції відповідального виконавця.
Відповідальний виконавець Програми щороку до 15 липня та
15 січня готує і подає до Департаменту економічної політики та стратегічного
планування облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання,
Департаменту фінансів облдержадміністрації - інформацію про цільове
використання коштів.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у
двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт
про результати її виконання та подає його на розгляд Одеської обласної ради разом
із пояснювальною запискою.
Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія
обласної ради з питань транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу.
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Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми
1. Ініціатор розроблення Програми – Одеська обласна державна адміністрація.
2. Розробник Програми – комунальне підприємство «Обласний інформаційноаналітичний центр».
3. Співрозробники Програми – відсутні.
4. Відповідальний виконавець Програми - Департамент економічної політики та
стратегічного
планування,
комунальне
підприємство
«Обласний
інформаційно-аналітичний центр».
5. Учасники Програми - Департамент економічної політики та стратегічного
планування; комунальне підприємство «Обласний інформаційно-аналітичний
центр», Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації;
структурні підрозділи обласної державної адміністрації, Одеська обласна рада.
6. Термін реалізації Програми – 2018-2020 роки.
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми –
обласний бюджет.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
всього 37538,00 тис. грн., у тому числі:
8.1. Коштів обласного бюджету 33538,00 тис. грн.
8.2. Коштів інших джерел 4000 тис. грн.
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Додаток 2
до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
1
Усього
Обласний бюджет
Інші джерела

Усього
витрат на
виконання
Програми
(тис. грн.)

Роки
2018
2
24395,00
22395,00
2000,00

2019
3
7575,00
6575,00
1000,00

2020
4
5568,00
4568,00
1000,00

6
37538,00
33538,00
4000,00
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Додаток 3
до Програми

ЗАВДАННЯ
Програми на 2018-2020 роки
Обсяг фінансування, тис. гривень
Всього

Завдання

Державний
замовник

У тому числі
Капітальні
вкладення

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

Інші
джерела
(тис. грн.)

Місцевий
бюджет
(тис. грн.)

Поточні витрати

Інші
джерела
(тис.
грн.)

Науково-дослідні
роботи
Інші
Місцевий
джерела
бюджет
(тис.
(тис. грн.)
грн.)

Інші потреби
Місцевий
бюджет
(тис. грн.)

Очікувані результати

Інші

1.Організаційне-правове забезпечення інформатизації
1.1. Організаційне та
методичне
забезпечення
Програми,
координація робіт з
інформатизації області

Обласна
державна
адміністрація

300

-

-

-

300

-

-

-

Коригування завдань Програми
на наступні роки за визначеними
показниками електронної
готовності районів та міст
області

1.2. Участь в тематичних
семінарах,
конференціях,
виставках

Обласна
державна
адміністрація

68

-

-

-

68

-

-

-

Отримання досвіду з питань
інформатизації регіону,
демонстрація досягнень області
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Всього

Завдання

Державний
замовник

1.3. Підтримка проектів
інформатизації
регіону, що
фінансуються за
рахунок коштів
міжнародних фондів,
установ та організацій
1.4.

Обласна
державна
адміністрація

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

450

Інші
джерела
(тис. грн.)

4000

Обсяг фінансування, тис. гривень
У тому числі
Капітальні
Поточні витрати
вкладення
Науково-дослідні
Інші потреби
роботи
Інші
Місцевий
джерела
Інші
бюджет
Місцевий
Місцевий
(тис.
джерела
(тис. грн.)
бюджет
бюджет
Інші
грн.)
(тис.
(тис. грн.)
(тис. грн.)
грн.)

450

-

-

-

-

4000

Очікувані результати

Можливість залучення коштів
міжнародних установ на умовах
співфінансування для реалізації
завдань Програми

2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації області
2.1. Проведення робіт щодо
розгортання та
удосконалення
локальних
обчислювальних мереж в
органах влади

Обласна
державна
адміністрація

1800

-

600

-

-

-

1200

-

Облаштування робочих місць з
можливістю використання послуг
цифрового обміну, хмарних
обчислень, у тому числі
відеоконференцзв’язку

2.2. Забезпечення органів
влади області
засобами
обчислювальної
техніки

Обласна
державна
адміністрація

5500

-

5500

-

-

-

-

-

Забезпечення держслужбовців
засобами обчислювальної техніки

2.3. Розвиток
телекомунікаційного
вузлу органів влади
області

Обласна
державна
адміністрація

-

Розширення потужностей
телекомунікаційного вузла
(серверної платформи) ОДА та
ООР

8500

-

8500

-

-

-

-

3. Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони
3.1. Розвиток системи
електронного
документообігу в
облдержадміністрації,
облраді,
райдержадміністраціях, райрадах та

Обласна
державна
адміністрація

6000

-

450

-

-

-

5550

-

Створення єдиного
інформаційного простору обміну
електронними документами для
підвищення ефективності роботи
держслужбовців та поліпшення
керованості процесу
документообігу

Номер страницы

Всього

Завдання

сільських і селищних
радах області
3.2. Забезпечення
технічного та
криптографічного
захисту інформації на
об’єктах
інформаційної
діяльності

Державний
замовник

Обласна
державна
адміністрація

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

1800

Інші
джерела
(тис. грн.)

-

Обсяг фінансування, тис. гривень
У тому числі
Капітальні
Поточні витрати
вкладення
Науково-дослідні
Інші потреби
роботи
Інші
Місцевий
джерела
Інші
бюджет
Місцевий
Місцевий
(тис.
джерела
(тис. грн.)
бюджет
бюджет
Інші
грн.)
(тис.
(тис. грн.)
(тис. грн.)
грн.)

1000

-

300

-

500

-

Очікувані результати

Забезпечення вимог чинного
законодавства в галузі технічного
захисту інформації при її обробці.
Створення КСЗІ на об’єктах
інформаційної діяльності

4. Інформатизація пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку області
4.1. Створення системи
надання електронних
послуг на базі
інформаційної
системи «Електронний
регіон»
4.2. Створення сайту ОДА,
(GIS)
геоінформаційного
порталу, та
Регіонального порталу
надання публічних
послуг з інтеграцією
до державного
порталу адмінпослуг

4.3. Розвиток системи

Обласна
державна
адміністрація

70

-

-

-

70

-

-

-

Підвищення швидкості, якості та
прозорості надання послуг
населенню органами влади
області, зменшення корупційних
ризиків

Обласна
державна
адміністрація

6050

-

-

-

-

-

6050

-

Забезпечення доступу до
геоінформаційної системи та
інформаційних ресурсів місцевих
органів влади області та
інформаційної мережі надання
адмінпослуг

Обласна

3000

-

900

-

-

-

2100

-

Функціонування інформаційно-
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Всього

Завдання

інформаційноаналітичного
забезпечення та її
інтеграція з
геоінформаційною
системою органів
влади області

Державний
замовник

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

Інші
джерела
(тис. грн.)

Обсяг фінансування, тис. гривень
У тому числі
Капітальні
Поточні витрати
вкладення
Науково-дослідні
Інші потреби
роботи
Інші
Місцевий
джерела
Інші
бюджет
Місцевий
Місцевий
(тис.
джерела
(тис. грн.)
бюджет
бюджет
Інші
грн.)
(тис.
(тис. грн.)
(тис. грн.)
грн.)

Очікувані результати

аналітичної системи місцевих
бюджетів області. Підтримка
рубрики «Бюджет- ONLINE».
Виготовлення інформаційнопрезентаційних матеріалів щодо
висвітлення діяльності органів
влади та місцевого
самоврядування, оплата
комплексних консалтингових,
юридичних та інформаційних
послуг

державна
адміністрація

33538

4000

17400

-

738

-

15400

4000
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Додаток 4
до Програми
ЗАВДАННЯ
Програми на 2018 рік
Обсяг фінансування, тис. гривень
Всього

Завдання (роботи)

Державний
замовник

У тому числі
Капітальні
вкладення

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

Інші
джерела
(тис. грн.)

Місцевий
бюджет
(тис. грн.)

Поточні витрати

Інші
джерела
(тис.
грн.)

Науково-дослідні
роботи
Інші
Місцевий
джерела
бюджет
(тис.
(тис. грн.)
грн.)

Інші потреби
Місцевий
бюджет
(тис. грн.)

Очікувані результати

Інші

1.Організаційне-правове забезпечення інформатизації
1.1. Організаційне та
методичне
забезпечення
Програми,
координація робіт з
інформатизації
області
1.2. Участь в тематичних
семінарах,
конференціях,
виставках
1.3. Підтримка
проектів
інформатизації
регіону, що
фінансуються за

Обласна
державна
адміністрація

Обласна
державна
адміністрація

Обласна
державна
адміністрація

200

25

250

-

-

-

200

-

-

-

Коригування завдань Програми на
наступні роки за визначеними
показниками електронної
готовності районів та міст
області

-

-

-

25

-

-

-

Отримання досвіду з питань
інформатизації регіону,
демонстрація досягнень області

2000

Можливість залучення коштів
міжнародних установ на умовах
співфінансування для реалізації
завдань Програми

2000

250

-

-

-

-
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Всього

Завдання (роботи)

Державний
замовник

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

Інші
джерела
(тис. грн.)

Обсяг фінансування, тис. гривень
У тому числі
Капітальні
Поточні витрати
вкладення
Науково-дослідні
Інші потреби
роботи
Інші
Місцевий
джерела
Інші
бюджет
Місцевий
Місцевий
(тис.
джерела
(тис. грн.)
бюджет
бюджет
Інші
грн.)
(тис.
(тис. грн.)
(тис. грн.)
грн.)

Очікувані результати

рахунок коштів
міжнародних
фондів, установ та
організацій

2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації області
2.1. Проведення робіт
щодо розгортання та
удосконалення
локальних
обчислювальних
мереж в органах влади

Обласна
державна
адміністрація

1000

-

600

-

-

-

400

-

Облаштування робочих місць з
можливістю використання послуг
цифрового обміну, хмарних
обчислень, у тому числі
відеоконференцзв’язку

2.2. Забезпечення
органів влади
області засобами
обчислювальної
техніки

Обласна
державна
адміністрація

2000

-

2000

-

-

-

-

-

Забезпечення держслужбовців
засобами обчислювальної техніки

2.3. Розвиток
телекомунікаційного
вузлу органів влади
області

Обласна
державна
адміністрація

-

Розширення потужностей
телекомунікаційного вузла
(серверної платформи) ОДА та
ООР

8000

-

8000

-

-

-

-

3. Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони
3.1. Розвиток системи
електронного
документообігу в
облдержадміністрації, облраді,
райдержадміністраціях, райрадах та
сільських і
селищних радах

Обласна
державна
адміністрація

3500

-

150

-

-

-

3350

-

Створення єдиного
інформаційного простору обміну
електронними документами для
підвищення ефективності роботи
держслужбовців та поліпшення
керованості процесу
документообігу
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Всього

Завдання (роботи)

області
3.2. Забезпечення
технічного та
криптографічного
захисту інформації
на об’єктах
інформаційної
діяльності

Державний
замовник

Обласна
державна
адміністрація

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

300

Інші
джерела
(тис. грн.)

-

Обсяг фінансування, тис. гривень
У тому числі
Капітальні
Поточні витрати
вкладення
Науково-дослідні
Інші потреби
роботи
Інші
Місцевий
джерела
Інші
бюджет
Місцевий
Місцевий
(тис.
джерела
(тис. грн.)
бюджет
бюджет
Інші
грн.)
(тис.
(тис. грн.)
(тис. грн.)
грн.)

-

-

300

-

-

-

Очікувані результати

Забезпечення вимог чинного
законодавства в галузі технічного
захисту інформації при її обробці.
Створення КСЗІ на об’єктах
інформаційної діяльності

4. Інформатизація пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку області
4.1. Створення системи
надання
електронних послуг
на базі
інформаційної
системи
«Електронний
регіон»
4.2. Створення сайту
ОДА, (GIS)
геоінформаційного
порталу, та
Регіонального
порталу надання
публічних послуг з
інтеграцією до
державного порталу
адмінпослуг

Обласна
державна
адміністрація

Обласна
державна
адміністрація

70

6050

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

6050

-

Підвищення швидкості, якості та
прозорості надання послуг
населенню органами влади
області, зменшення корупційних
ризиків

-

Забезпечення доступу до
геоінформаційної системи та
інформаційних ресурсів місцевих
органів влади області та
інформаційної мережі надання
адмінпослуг
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Всього

Завдання (роботи)

4.3. Розвиток системи
інформаційноаналітичного
забезпечення та її
інтеграція з
геоінформаційною
системою органів
влади області

Державний
замовник

Обласна
державна
адміністрація

Місцевий
бюджет
(обласний)
(тис. грн.)

Інші
джерела
(тис. грн.)

Обсяг фінансування, тис. гривень
У тому числі
Капітальні
Поточні витрати
вкладення
Науково-дослідні
Інші потреби
роботи
Інші
Місцевий
джерела
Інші
бюджет
Місцевий
Місцевий
(тис.
джерела
(тис. грн.)
бюджет
бюджет
Інші
грн.)
(тис.
(тис. грн.)
(тис. грн.)
грн.)

1000

-

300

-

-

-

700

-

22395

2000

11300

-

595

-

10500

2000

Очікувані результати

Функціонування інформаційноаналітичної системи місцевих
бюджетів області. Підтримка
рубрики «Бюджет- ONLINE».
Виготовлення інформаційнопрезентаційних матеріалів щодо
висвітлення діяльності органів
влади та місцевого
самоврядування, оплата
комплексних консалтингових,
юридичних та інформаційних
послуг
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Додаток 5
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Програми
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Перелік заходів
Програми

3
1.1. Організаційне та
методичне
забезпечення
Програми,
координація робіт з
інформатизації
області

1. Організаційноправове
забезпечення
інформатизації

Строк
виконанн
я
Програми

1.2. Участь в тематичних
семінарах,
конференціях,
виставках
1.3. Підтримка проектів
інформатизації
регіону що
фінансуються за
рахунок коштів
міжнародних фондів,
установ, організацій
та агенцій

4

Виконавці

5

Джерела
фінансування

6

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,
у тому числі
разом

2018 рік

2019
рік

2020
рік

7

8

9

10

11

50

Коригування завдань
регіональної Програми
на наступні роки за
визначеними
показниками
електронної готовності
районів та міст
області
Отримання досвіду з
питань інформатизації
регіону, демонстрація
досягнень області

2018-2020

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Обласний
бюджет

2018-2020

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Обласний
бюджет

68

25

25

18

Обласний
бюджет

450

250

100

100

2018-2020

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Інші джерела

4000

2000

1000

1000

Обласний
бюджет

818

475

175

168

Інші джерела

4000

2000

1000

1000

Всього за напрямом

Очікуваний
результат

300

200

50

Можливість залучення
коштів міжнародних
установ на умовах спів
фінансування для
реалізації завдань
Програми
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Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Перелік заходів
Програми
3

2.1. Проведення робіт
щодо розгортання та
удосконалення локальних
обчислювальних мереж в
органах влади області

2.Формування і
розвиток
інфраструктури
інформатизації
області

2.2. Забезпечення органів
влади області
засобами
обчислювальної
техніки

2.3. Створення
Регіонального
Центру Обробки
Даних Одеської
області

Строк
виконанн
я
Програми
4

Виконавці

Джерела
фінансування

5

6

2018-2020

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

2018-2020

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

2018-2019

Всього за напрямом

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,
у тому числі
2019
2020
разом 2018 рік
рік
рік
7
8
9
10

1800

5500

1000

2000

400

2000

Очікуваний
результат
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400

Облаштування
абонентських місць в
органах влади області
з можливістю
використання послуг
цифрового обміну,
мовною та видовою
інформацією.
Отримання послуг
хмарних обчислень, у
тому числі
відеоконференцзв’язку

1500

Забезпечення
держслужбовців
засобами
обчислювальної
техніки

Обласний
бюджет

8500

8000

500

-

Обласний
бюджет

15800

11000

2900

1900

Забезпечення
необхідного рівня
надійності
функціонування та
резервування даних
ЦОД, нарощування
потужності ЦОД з
урахуванням
розширення ІТобладнання

Номер страницы

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

3. Інформатизаці
я стратегічних
напрямків
розвитку
державності,
безпеки та
оборони

Перелік заходів
Програми
3
3.1. Впровадження
системи
електронного
документообігу з
використанням
електронного підпису
в структурних
підрозділах
облдержадміністрації
, облраді,
райдержадміністраціях, райрадах та
сільських і селищних
радах області

3.2. Забезпечення
технічного захисту
інформації на об’єктах
інформаційної
діяльності

Строк
виконанн
я
Програми
4

2018-2020

2018-2020

Виконавці

Джерела
фінансування

5

6

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Всього за напрямом
4. Інформатизаці
я пріоритетних
напрямків
соціальноекономічного
розвитку
області

4.1. Створення системи
надання електронних
послуг населенню на
базі інформаційної
системи
«Електронний
регіон»

2018

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,
у тому числі
2019
2020
разом 2018 рік
рік
рік
7
8
9
10

6000

3500

1500

1000

Забезпечення вимог
чинного законодавства
в галузі технічного
захисту інформації при
її обробці. Створення
КСЗІ на об’єктах
інформаційної
діяльності

1800

300

1000

500

Обласний
бюджет

7800

3800

2500

1500

70

70

-

11

Створення єдиного
інформаційного
простору обміну
електронними
документами для
підвищення
ефективності роботи
держслужбовців та
поліпшення
керованості процесу
документообігу

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Очікуваний
результат

-

Підвищення
швидкості, якості та
прозорості надання
послуг населенню
органами влади
області, зменшення
корупційних ризиків

Номер страницы

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Перелік заходів
Програми
3
4.2. Створення сайту
ОДА, (GIS)
геоінформаційного
порталу, та
Регіонального
порталу надання
публічних послуг з
інтеграцією до
державного порталу
адмінпослуг

4.3. Розвиток системи
інформаційноаналітичного
забезпечення та її
інтеграція з
геоінформаційною
системою органів
влади області

Строк
виконанн
я
Програми
4

2018-2020

2018-2020

Виконавці

Джерела
фінансування

5

6

Департамент
економічної політики
та стратегічного
планування
облдержадміністрації,
КП ОІАЦ

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Всього за напрямом

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,
у тому числі
2019
2020
разом 2018 рік
рік
рік
7
8
9
10

6050

6050

-

Очікуваний
результат
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-

Забезпечення доступу
до геоінформаційної
системи та
інформаційних
ресурсів місцевих
органів влади області
та інформаційної
мережі надання
адмінпослуг

Функціонування
інформаційноаналітичної системи
місцевих бюджетів
області. Підтримка
рубрики «БюджетONLINE».
Виготовлення
інформаційнопрезентаційних
матеріалів щодо
висвітлення діяльності
органів влади та
місцевого
самоврядування,
оплата комплексних
консалтингових,
юридичних та
інформаційних послуг

3000

1000

1000

1000

9120

7120

1000

1000

Номер страницы

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Перелік заходів
Програми
3

Строк
виконанн
я
Програми
4

Виконавці

Джерела
фінансування

5

6

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,
у тому числі
2019
2020
разом 2018 рік
рік
рік
7
8
9
10

Обласний
бюджет

33538

22395

6575

4568

Інші джерела

4000

2000

1000

1000

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

37538

24395

7575

5568

Всього за напрямами

Очікуваний
результат
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Номер страницы

