
СТРАТЕГІЧНА ІНІЦІАТИВА 
«ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 

ЄДИНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ 
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

- створення центру оброблення інформації (закупівля 
серверів, сховища зберігання даних, контуру безпеки) 

- розроблене спеціалізоване ПЗ електронного 
документообігу 

- підключення 1 865 користувачів 

- встановлення 185 АРМ-діловод (потоковий сканер, 
принтер штрихкодів, сканер штрихкодів) 

- впровадження КСЗІ 

- навчання користувачів 

- розширення функціональних можливостей системи 
електронного документообігу (СЕДО) 

- закуплена безлімітна безстрокова ліцензія СЕДО 

- підключено 3 381 користувачів у 193 абонентів 
станом на 31.12.2013 

- 662 088 карток зареєстровано в СЕДО 

- встановлено додатково 80 АРМ-діловод 

- розширення функціональних можливостей СЕДО на 
замовлення користувачів 

- підключення близько 7 000 користувачів СЕДО 

- закуплені робочі станції для керівників (50 шт.) 

- розроблення спеціалізованого ПЗ АРМ-керівника під 
ОС Windows 

- впровадження  комплексної системи захисту 
інформації (КСЗІ) 

- навчання користувачів 

- розширення функціональних можливостей СПЗ 

- впровадження ЕЦП 

- 103 469 документів підписані ЕЦП у період із 
01.10.2013 по 31.12.2013 

- розроблення спеціалізованого ПЗ АРМ-керівника під 
ОС iOS 

- атестація КСЗІ 

АРМ КЕРІВНИКА 

- створення центру оброблення інформації (сервера, 
СУБД) 

- закуплені 200 АРМ для лікарів 

- встановлене спеціалізоване ПЗ УкрМедСофт 
«Стаціонар» та «Поліклініка» 

- заведено близько 6000 карток хворого станом на 
31.12.2012 

- розроблення робочо-конструкторської документації 

- створення Wi-Fi мережі медичних закладів 

- заведено близько 30 000 карток хворого станом на 
31.12.2013 

 

- для розширення проекту на інші 9 районів міста 
Києва необхідно коштів у сумі 24 980,0 тис. грн. 
Бюджетом не передбачено. 

ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР 
(медичні заклади Дарницького району) 

2012 
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2014 



СТРАТЕГІЧНА ІНІЦІАТИВА 
«ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» 

ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ 
МІСТА КИЄВА 

- створення центру оброблення інформації (закуплені 
сервера, СПЗ, СУБД) 

- cтворення головного сайту kievcity.gov.ua 

- впровадження системи подачі звернень громадян 

- інтеграція порталу із Call-центром 

- переведені 10 PДA на Єдиний веб-портал власними 
субвеб-сторінками 

- розроблені шаблони субвеб-сторінок для 
Департаментів КМДА 

- розроблені шаблони субвеб-сторінок для медичних 
закладів 

- розроблені шаблони субвеб-сторінок для закладів 
культури 

- розроблені шаблони субвеб-сторінок для КП 

- впровадження модулю «Електронний цифровий 
підпис» 

- впровадження процесу надання адміністративних 
послуг в електронному вигляді 

- створення інформаційної системи «Запис до 
медичного закладу» 

- створення інформаційної системи «Електронний 
журнал учня» 

15-51.GOV.UA 

- створена інтерактивна карта порталу громадського 
контролю 

- інтеграція із Єдиним веб-порталом міста Києва 

- розроблені мобільні додатки для смартфонів під ОС 
Android та iOS 

- 22 623 звернення громадянина відображається на 
інтерактивній карті станом на 31.12.2013 

- розширення функціональних можливостей 
інтерактивної карти, мобільних додатків для 
смартфонів ОС Android та iOS 

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО 
ДАТА-ЦЕНТРУ 

- отримання вихідних даних для проектування 
міського дата-центру 

- виготовлення проектно-кошторисної документації 
для будівництва міського дата-центру 

- проведення  державної експертизи виготовленої 
проектно-кошторисної документації  

- закупівля обладнання для машинного залу дата-
центру 

- виконання будівельно-монтажних робіт 

- створення інфраструктури міського дата-центру 
(живлення, опалення, кондиціонери) 

- створення власного акредитований центр 
сертифікації ключів (АЦСК) 

- впровадження КСЗІ 

- переведення  інформаційних ресурсів міста в дата-
центр 

2012 

2013 

2014 


