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

1.

Проведення щорічної оцінки електронної
готовності районів та міст обласного
значення.

2.
КП ОІАЦ
2014 рік

КП ОІАЦ
2014 рік

3.

1.

Проведено аналіз електронної готовності серед структурних підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрації, а також підприємств Одеської області.

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

1.

Здійснено Інвентаризацію та часткову оптимізацію локально-обчислювальної
мережі адміністративного будинку №1 та адміністративного будинку №2 з
внесенням інформації до відповідної документації.
Проведено щорічну інвентаризацію інформаційних ресурсів та програмного
забезпечення структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних
адміністрацій.

Розробка нормативно-правових документів
щодо
організації
виконання
завдань
програми.

1.

Розроблено проект «Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг
в електронній формі в Одеській області»

1.

Міжнародний форум «VIII міжнародного Security Innovation Forum 2014», м. Київ,
27.11.14 р.
Практичний семінар з інформаційної безпеки для представників центральних органів
виконавчої влади України, а також Адміністрації Президента України, Верховної
Ради України, Генеральної прокуратури України і Ради національної безпеки і
оборони України, м. Київ, 14.11.14 р.
Семінар, присвячений питанням забезпечення інформаційної безпеки організацій та
контролю роботи співробітників, м. Одеса, 25.11.14 р.
Участь у Online семінарах Cisco, Veeam, Microsoft, SkillFacktory (всі співробітники
відділу власним коштом): більш ніж 250 семінарів та вебінарів;
Участь у семінарі “IBM AIX for System p” 12-13 травня 2014р. м.Київ;
Участь у семінарі Групи компаній MUK та IBM Україна 20 листопада 2014 года;
Участь у семінарі LanTec та HP Україна 21 листопада 2014 года

2.

2.

КП ОІАЦ
2014 рік

2.

Проведення та участь у конференціях,
семінарах, тематичних круглих столах,
виставках.

3.
4.
5.
6.
7.
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КП ОІАЦ
2015 рік

КП ОІАЦ
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3.

4.

Розвиток системи ІР-телефонії в органах
влади області.

Створення системи відеокоференцзв’язку в
органах влади області.

1.

Проведено селекторні наради в режимі конференц зв’язку – 48

1.
2.

Розроблено та підготовлено специфікації обладнання для проведення торгів.
Проведено процедуру закупівлі обладнання для райдержадміністрації Одеської
області.
Проведено більше 40 нарад в режимі відеоконференцзвязку з Кабінетом міністрів
України та Апаратом президента України з власної студії.
Встановлено та налаштовано обладнання в новій студії.

3.
4.

5.
КП ОІАЦ
2014 рік
КП ОІАЦ
2014 рік

6.

КП ОІАЦ
2014 рік

7.

КП ОІАЦ
2014 рік

8.

Розробка проекту та проведення модернізації
структурованої кабельної системи в будівлях,
в яких розміщені облдержадміністрація,
районні державні адміністрації.

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

Забезпечення органів влади області засобами
сучасної обчислювальної техніки та
периферійним обладнанням

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

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

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

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

1. Побудова комплексної системи захисту інформації в автоматизованій
геоінформаційній системі та геопорталі Одеської області (далі – АГІС МКО).
1.1. Розроблено проект наказу про організацію робіт із захисту інформації в АГІС МКО.
1.2. Надано консультації із складання переліку інформації, що підлягає автоматизованому
обробленню в АГІС МКО та потребує захисту.
1.3. Проведено обстеження середовищ функціонування АГІС МКО та складено
відповідний акт.
1.4. Розроблено положення про службу захисту інформації в АГІС МКО.
1.5. Оформлено політику безпеки інформації в АГІС МКО.
1.6. Побудовано модель загроз безпеці інформації АГІС МКО.
1.7. Розроблено модель порушника безпеки інформації в АГІС МКО.
1.8. Оформлено план захисту інформації в АГІС МКО.
1.9. Розроблено та погоджено в Адміністрації Держспецзв'язку технічне завдання на
створення КСЗІ АГІС МКО.
1.10. Налаштовано механізми безпеки обладнання АГІС МКО та оформлено відповідні
інструкції з інсталяції та конфігурування параметрів безпеки.
2. Побудова комплексної системи захисту інформації веб-порталу органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування Одеської області.
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2.1. Розроблено та затверджено інструкцію з антивірусного захисту інформації.
2.2. Вироблено комплекс налаштувань безпеки операційної системи BBOS.
3. Побудова комплексної системи захисту інформації АС 1 класу 3 категорії РСО КП
ОІАЦ
3.1. Завершено проходження державної експертизи. АС запущено в експлуатацію.
4. Побудова комплексної системи захисту інформації АС 1 класу 4 категорії (апарат
ОДА)
4.1 Розроблено технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації
та погоджено в Держспецзв'язку.
5. Побудова комплексної системи захисту інформації в АС 1 класу 4 категорії
(Білгород-Дністровська районна державна адміністрація)
5.1 Розроблено комплект документів необхідних для проходження державної експертизи
та налаштовано комплекс засобів захисту інформації.
5.2 Подано до Адміністрації Держспецзв'язку документи для проходження державної
експертизи.

9.
КП ОІАЦ
2014 рік

КП ОІАЦ
2014 рік
КП ОІАЦ
2014 рік
КП ОІАЦ
2014 рік
КП ОІАЦ
2014 рік

Розвиток системи електронного
документообігу та регіональної системи
захищеної електронної пошти в обласній та
районних державних адміністраціях,
обласній, районних, сільських та селищних
радах області.

10. Розробка та впровадження автоматизації
процесів надання адміністративних послуг та
електронної взаємодії органів влади.
11. Підтримка функціонування інформаційної
автоматизованої системи обласного центру
надання адміністративних послуг
12. Розвиток системи інформаційноаналітичного забезпечення та її інтеграція з
геоінформаційною системою органів влади
області.
13. Створення «кол-центру» Одеської обласної
державної адміністрації

1.
2.

Заведення нових та внесення змін до існуючих користувачів інформаційної системи
сервісу «Діло» - 342 користувача.
Консультаційна підтримка користувачів сервісу «Діло» - 874 звернення.

При підтримці координатора проектів ОБСЄ в Україні Одеською обласною державною
адміністрацію реалізовано проект «Електронне урядування», головною метою якого є
спрощення доступу до інформації про адміністративні послуг та підвищення прозорості
та якості їх отримання. В рамках проекту було розроблено регіональний портал
адміністративних послуг та відпрацьовані технології віддаленого отримання послуг.
Не виконувалось у зв’язку з неготовністю об’єкту.

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.
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КП ОІАЦ
2014 рік

14. Підтримка проектів інформатизації регіону,
що фінансуються за рахунок коштів
міжнародної технічної допомоги

Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

КП ОІАЦ
15. «Електронний архів»
Не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.
2014 рік
Забезпечення функціонування інформаційно - телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області.
(КФК 180410 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю")
1. Обробка викликів з технічної підтримки СЕДО «Діло» – 413
2. Обробка викликів з технічної підтримки з загальних технічних питань – 1045
3. Оновлено та оброблено користувачів на серверах («Ліга» – 318; Електрона
пошта – 471; Info.odessa.gov.ua –117; Інтернет – 412; «Діло» – 239; «ДокПроф» –
7; FileServer – 16).
4. Налаштування на мережному обладнанні ІТС ОВВ та МС – 594 інцидентів та
налаштувань.
5. Підготовлено технічне завдання по створенню, адаптації та впровадженню
елементів сучасної автоматизованої системи документообігу в органах
виконавчої влади.
6. Відновлення працездатності серверів після відмов та хакерських атак – 36.
1. Забезпечення функціонування
7. Виконано резервних копіювань з оновленням резервних копій – 10123 рази
інформаційно - телекомунікаційної
КП ОІАЦ
загальним об’ємом 360 ТБ.
системи органів виконавчої влади та
2014 рік
8.
Впроваджено оновлені веб-сайти Саратської, Балтської, Кодимської,
місцевого самоврядування Одеської
Красноокнянської, Тарутинської, Ізміїльської, Комінтернівської, Саратської,
області.
Балтської, Кодимської, Красноокнянської, Тарутинської, Ізміїльської,
Комінтернівської, Фрунзівської, Іванівської, Любашівської, Арцизької,
Котовської, Білгород-Дністровської, Великомихайлівської, Миколаївської,
Ренійської, Ананьївської та Болградської районних державних адміністрацій.
9.Розроблено та впроваджено веб-сайт Саратського дитячого оздоровчого закладу
«Сонячний».
10. Розроблено та спроваджено електронну систему моніторингу державних
закупівель Одеської обласної ради.
11. Розроблено та впроваджено веб-сайт Авангардівської селищної ради.
12. Розроблено та впроваджено веб-сайт Роздільнянської міської ради.
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13. Розроблено та впроваджено веб-сайт Одеського обласного центру патріотичного
виховання дітей та молоді.
14. Наповнено та оновлено веб-сторінок:
15. на сайтах районних державних адміністрацій – 10300 од.;
16. на сайті Головного управління юстиції в Одеській області – 187 од.;
17. на сайті Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства
– 91 од.
18. Надано 197 персональних або телефонних консультацій з питань оновлення або
підтримки веб-сторінок.
19. Проведенні персональні навчання із власноручного наповнення усіх оновлених
веб-сайтів.
20. Забезпечено технічну підтримку 90 офіційних веб-сайтів органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування області, територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ (організацій)
обласного підпорядкування.
21. Відпрацьовано викликів з технічної підтримки - 1079.
22. Здійснено консультацій з технічної підтримки – 1355.
23. Розроблено протоколи узгодження монтажу ЛОМ – 10.
24. Змонтовано додаткові робочі місця ЛОМ – 54.
25. Здійснено технічний супровід презентацій – 147.
26. Здійснено тестування, ремонт техніки, що не потребує відправки до сервісцентрів – 29.
27. Здійснено тестування, ремонт техніки, що потребує відправки в сервіс-центри –
29.
28. Встановлено комплекси інформаційних ресурсів по карткам користувачів,
згідно письмовим заявкам, що надійшли до відділу – 327.
29. Змонтовано мережу та встановлено камеру відеоспостереження у сесійній залі.
30. Змонтовано мережу та встановлено WiFi обладнання у залах, кабінет 531, 632 та
у сесійній залі.
31. Отримано загалом 5079 оперативних повідомлень електронною поштою.
32. Відправлено загалом 2147 оперативних повідомлень електронною поштою.
33. Занесено до бази даних "Лотус" 1525 оперативних інформацій.
34. Підготовані / роздруковані 656 оглядів Інтернет-новин регіону.
35. Прийнято, роздруковано, доведено до керівництва ОДА та облради 1188
випусків інформаційних агенцій.
36. Надано керівництву ОДА 395 оперативних інформацій від УМВСУ в Одеській
області.
37. Надано керівництву ОДА та обласної ради 375 інформацій від ГМЦ ЧАМ.
38. Підготовані 8 аналітичних документів.
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39. Підготовані 5 інформаційно-аналітичних довідок.
40. Внесено/відкоректовано 6380 статінформацій до бази даних системи
інформаційно-аналітичного забезпечення.
41. Встановлено 73 антивіруси на робочі станції користувачів ІТС ОВВ та МС.
42. Здійснено на сервері антивірусного захисту розподіл користувачів системи на
групи, з метою швидкого віднаходження робочих станцій вражених шкідливим
програмним забезпеченням.
43. Встановлено сервер антивірусного захисту інформації у Департаменті
соціального захисту населення та налаштовано реплікацію на головний сервер.
44. Надано атрибути доступу 589 користувачам ІТС ОВВ та МС.
45. Змінено налаштування поточного веб-серверу з урахуванням реалізованих на
ІТС ОВВ та МС DDoS –атак.
46. Надано 411 консультацій користувачам ІТС ОВВ та МС.
47. Подолано 17 інцидентів безпеки.
48. Надіслано до Адміністрації Держспецзв’язку звіт про стан захисту державних
інформаційних ресурсів.
49. Проведено перевірок на пошук закладних пристроїв – 52 перевірки.
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Підтримка функціонування інформаційної системи Департаменту соціального захисту населення
(КФК091212 "Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій")
1. Забезпечення функціонування
1. Відпрацьовано викликів з консультативно-технічної підтримки роботи
інформаційної системи Департаменту
комп’ютерної техніки ГУПСП та РУПСЗН – 984.
соціального захисту населення Одеської
2. Налагоджено робочі станції для ГУПСП та РУПСЗН – 102.
обласної державної адміністрації
3. Налагоджено сервери по доповідним РУПСЗН – 21.
(забезпечення обробки інформації з
4. Здійснено ремонт комп’ютерної техніки, принтерів та копіювальних апаратів у
нарахування та виплати допомог і
РУПСЗН та ГУПСП – 66.
компенсацій)
Комплексна програма розвитку мереж телерадіомовлення Одеської області на 2008-2015 роки
(КФК 171000 «Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій»)
1. Реалізація завдань «Комплексної
програми розвитку мереж
телерадіомовлення Одеської області на
1. Підготовлено відповідні технічні специфікації для проведення оновлення
2008-2015 роки».
існуючої матеріально-технологічної базі.

Створення центру надання адміністративних послуг
(КФК 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва» )

Головний виконавець
та строк виконання
заходу

Захід

Звіт

1

2

3
1.

1.
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Оснащення центру надання
адміністративних послуг засобами
обчислювальної техніки, створення
серверної платформи, інформаційно телекомунікаційної мережі, системи
відеоспостереження та телефонного
зв’язку.

Директор КП ОІАЦ
М.П.

2.
3.
2.
3.

Складено технічні специфікацій на придбання серверного та мережного
обладнання, IP АТС та IP телефонів, блоків безперебійного живлення, WiFi
обладнання та обладнання системи відеоспостереження.
Проведено відкриті процедури закупівлі відповідного обладнання.
Здійснювалася постійна взаємодія з будівельними компаніями, проектними
організаціями, генеральним підрядником та замовником будівництва.
Проведено підготовку та узгодження змін до проектної документації щодо
організації кабельних трас СКС та реалізації простору в приміщенні серверної.
Запропоновані зміни до проектної документації системи сигналізації й охорони
й та системи відеоспостереження.

А.М.Тиндюк

