Звіт про роботу
управління електронного урядування та захисту інформації апарату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
за 2013 рік

Управління електронного урядування та захисту інформації протягом
2013 року отримало 12825 доручень, листів, заяв тощо, які були виконані у
визначені терміни.
Основною діяльністю управління електронного урядування та захисту
інформації у 2013 році було забезпечення виконання заходів щодо реалізації
Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на
2012-2014 роки (стратегічна ініціатива «Електронний уряд») та Міської
цільової програми технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014
роки (далі – Програми).
На виконання завдань, передбачених Програмами, робочою групою
«Електронний уряд» з початку року було проведено понад 80 засідань та
робочих нарад. На яких основними питаннями були: обговорення стану
впровадження заходів Програм, обмін досвідом, розгляд проблемних питань
та знаходження шляхів для їх вирішення, а також визначення конкретних
шляхів реалізації стратегічної ініціативи «Електронний уряд». У робочому
порядку були розроблені доручення, які були напрацьовані на нарадах робочої
групи, а саме: введення єдиного захищеного електронного документообігу в
дослідну та промислову експлуатацію, автоматизованого робочого місця
керівника, створення електронного архіву міста Києва та єдиного веб-порталу
територіальної громади міста Києва, будівництва міського дата – центру
тощо.
З урахуванням бюджетних призначень для головного розпорядника
коштів - апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечувалося виконання таких завдань Програм:
1. Створення центру оброблення даних «Регіональний центр
електронного урядування «Електронна столиця» (міський дата-центр). У 2013
році виконано робіт на 10296,0 тис. грн. (заплановано на 2013 рік - 22 000,0
тис. грн.).
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:
- відповідно до пункту 1 рішення Київської міської ради від 20.09.2012
№ 56/8340 «Про закріплення на праві оперативного управління основних
засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва за
апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)» за апаратом виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) закріплено на праві
оперативного управління нежитлові приміщення площею 800,00 кв.м. (далі –
об’єкт будівництва) у будинку на вул. Дегтярівській, 37.
- виготовлено проектно-кошторисну
оброблення даних «Регіональний центр
«Електронна столиця» (основний та резервний);

документацію на центр
електронного урядування

- проведено експертизу проектно-кошторисної документації на центр
оброблення даних, експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована
державна експертна організація – Центральна служба Української державної
будівельної експертизи» від 30 серпня 2013 року № 00-0342-13/ЦБ;
- проектно-кошторисну документацію на реконструкцію об’єкту
(стадія «П») затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 вересня 2013
року № 1613 «Про затвердження проекту «Реконструкція частини
антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр
оброблення даних по вул. Дегтярівська, 37 в Шевченківському районі
м. Києва»;
- станом на 01.11.2013 проведено конкурс на реконструкцію частини
антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр
оброблення даних по вул. Дегтярівська, 37 в Шевченківському районі
м. Києва;
- укладено договір із генеральною підрядною організацією ТОВ
«АСПЕЛ» на реконструкцію частини антресольного поверху будівлі
ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних по
вул. Дегтярівська, 37 в Шевченківському районі м. Києва;
- закуплено технологічне обладнання для створення інформаційної
інфраструктури центру;
За умови належного фінансування завершити будівництво цього
центру планується до 1 листопада 2014 року.
2. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний
інформаційний простір територіальної громади міста Києва», забезпечення
розвитку ІТС, супроводження та технічного обслуговування, планові
фінансові показники – 4 600,0 тис. грн.
Станом на 19.12.2013 виконано такі заходи:


укладено договір на створення інформаційно-телекомунікаційної
системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста
Києва», 3-5 черга;




закуплено та встановлено периферійне обладнання ІТС (80 потокових
сканерів, 20 принтерів штрихкодів, 2 кольорових принтери);
закуплене додаткове спеціалізоване програмне забезпечення «Єдиний
інформаційний простір територіальної громади міста Києва» в об’ємі –
безлімітно та безстроково, яке встановлене у 1365 користувачів;

3. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний
архів міста Києва», супроводження та технічне обслуговування ІТС, планові
фінансові показники – 677,0 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:



укладено договір на створення інформаційно-телекомунікаційної
системи «Електронний архів міста Києва», 2 черга;
закуплено спеціалізоване програмне забезпечення «Електронний архів
міста Києва», яке встановлено у користувачів Державного архіву міста
Києва, в об’ємі – безлімітно та безстроково.

4. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний вебпортал територіальної громади міста Києва», планові фінансові показники –
750,0 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:












укладено договір на створення інформаційно-телекомунікаційної
системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва», 2
черга;
створено інформаційний ресурс http://kievcity.gov.ua/, який розгорнутий
на власному обладнанні, впроваджена комплексна система захисту
інформації;
розроблено субвеб-сторінки та зареєстровано нові доменні імена для
структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві державних
адміністрацій;
система обліку публічної інформації створена та працює в промисловій
експлуатації за такою електронною адресою http://kievcity.gov.ua/publicinfo/;
створено інтерактивну карту звернення громадян за електронною
адресою: http://map.1551.gov.ua/ , яка відображає 37 578 звернень
мешканців міста Києва. Розроблено та впроваджено в промислову
експлуатацію програмне забезпечення для подачі звернень громадянами
із смартфонів, які працюють на ОС iOS та Android. Зазначене програмне
забезпечення розповсюджується безкоштовно;
у грудні поточного року планується ввести в експлуатацію модуль
громадське обговорення проектів нормативно-правових актів.

5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Єдиний медичний
простір», супроводження та технологічне обслуговування ІТС, планові
фінансові показники – 250,0 тис. грн.
У 2013 році розроблено проект на обчислювальну систему та мережу,
розгорнута wi-fi мережа.
У рамках проекту «Створення інформаційно-телекомунікаційної
системи «Єдиний медичний простір територіальної громади міста Києва»»
розробляються типові шаблони субвеб-сторінок для шести видів медичних
закладів.
Станом на 19 грудня 2013 року заведені електронні карточки хворого
Дарницького району на 30 000 користувачів, із яких:



6 000 за 2012 рік;
24 000 за 2013 рік.

Проводяться роботи із інтеграції проекту «Картка киянина» та «Єдиний
медичний простір територіальної громади міста Києва».
6. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих
систем класу «1» для оброблення інформації, що становить державну
таємницю в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та КП,
планові фінансові показники –416,6 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:
- укладено договір на створення комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу «1» для оброблення інформації, що становить
державну таємницю в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та
КП;
- розроблено технічне завдання та організаційно-розпорядчі документи
на АС класу «1»;
- закуплено АРМ та програмне забезпечення;
- закуплено обладнання для комплексу захисту інформації;
- впроваджено КСЗІ, введений комплекс у промислову експлуатацію.
7. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу «1» для оброблення інформації, що становить
державну таємницю в режимно-секретних органах Київради, КМДА, РДА та
КП, планові фінансові показники –85,0 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:

- проведено черговий інструментальний контроль витоку інформації за
рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 25
автоматизованих систем класу «1».
8. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на
об’єктах інформаційної діяльності Київради, КМДА, РДА та КП, в яких
обговорюється інформація з обмеженим доступом, планові фінансові
показники – 1 395,0 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:
- розроблено технічне завдання та організаційно-розпорядчі документи
на комплекс захисту інформації;
- закуплено обладнання для комплексу захисту інформації;
- введено у промислову експлуатацію комплексу захисту інформації.
Атестовано комплекси технічного захисту інформації на 11 об’єктах
інформаційної діяльності.
9. Створення інформаційних систем 1 класу 4 категорії у структурних
підрозділах Київської міської ради та її виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районних у місті Києві
державних адміністраціях, планові фінансові показники – 380,0 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:
- укладено договір на створення комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу «1» для оброблення інформації обмеженого
доступу Київради, КМДА, РДА та КП;
- розроблено технічне завдання та організаційно-розпорядчі документи
на АС класу «1»;
- закуплено обладнання для комплексу захисту інформації;
- введено в дослідну експлуатацію 10 АС класу «1» 4 категорії.
10. Проведення державної експертизи створених комплексних систем
захисту інформації автоматизованих систем класу «1» для оброблення
інформації, що становить державну таємницю в режимно-секретних органах
Київради, КМДА, РДА та КП, планові фінансові показники –85,0 тис. грн.
Станом на 19 грудня 2013 року виконано такі заходи:
- розроблено методику проведення випробувань комплексних систем
захисту інформації автоматизованих систем класу «1» для оброблення
інформації, що становить державну таємницю в режимно-секретних органах;

- проведено експертизу комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу «1» для оброблення інформації, що становить
державну таємницю в 11 режимно-секретних органах.
11. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист
інформації на об’єктах інформаційної діяльності, планові фінансові показники
– 69,5 тис. грн.
Проведено навчання 45 працівників Київської міської ради та її
структурних
підрозділів,
Головних
управлінь,
управлінь,
райдержадміністрацій, які відповідають за захист інформації на об’єктах
інформаційної діяльності. Отримано відповідні сертифікати.

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) спільно із апаратом виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
впроваджений проект «Електронний дитячий садочок» у місті Києві.
Автоматизована система «Електронний дитячий садочок» створена у
вересні 2012 року та із січня 2013 року працює у промисловій експлуатації.
Електронна адреса інформаційного ресурсу http://www.dnz.kiev.ua/. Слід
зазначити, що на сьогоднішній день обов’язковою умовою прийняття дитини
до дошкільного навчального закладу міста Києва є запис цієї дитини батьками
через зазначений електронний ресурс. Станом на 25 вересня 2013 року
досягнуто такого результату:
- батьки записують дітей до дитячих садочків через інформаційний
ресурс http://www.dnz.kiev.ua/;
- індексація нового запису у системі відбувається не більше ніж 72
години;
- існує електронна черга, дотримання якої контролюється центром
надання адміністративних послуг;
- керівний склад дитячих садочків не може впливати на потрапляння
маленького киянина до дитячого садочка, так як є черговість, що суворо
дотримується.

Начальник управління електронного
урядування та захисту інформації

В. Коновал

