
один із напрямків Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

(затверджена рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року№ 824/7060)



Основні етапи реалізації стратегічної ініціативи 

«Електронне урядування»

Аудит
Формування 

програм
Виконання Розвиток

 Проведення аудиту наявних 

інформаційних, 

телекомунікаційних та 

інформаційно-

телекомунікаційних систем

 Обговорення та затвердження 

першочергових проектів та 

заходів

 Оцінка термінів реалізації та 

орієнтовних бюджетів

 Визначення структурного 

підрозділу КМДА, 

відповідального за реалізацію 

стратегічної ініціативи

 Розробка та затвердження 

Міської цільової програми 

розвитку електронного 

урядування в місті Києві на 

2012-2014 роки

 розпочато створення центру 

оброблення даних 

«Регіональний центр 

електронного урядування 

«Електронна столиця» 

(міський дата-центр)

 створена ІТС «Єдиний 

інформаційний простір 

територіальної громади міста 

Києва»

 створена ІТС «Електронний 

архів міста Києва»

 проведена часткова 

модернізація ІТС «ЄІПК»

 створена ІТС «Мобільне

робоче місце депутатів, 

керівників КМР, керівників її

ВО (КМДА) та РДА (АРМ 

керівника)»

 створена ІТС «Єдиний веб-

портал територіальної 

громади міста Києва»

 частково створена ІТС 

«Єдиний медичний простір»

 створена ІТС «Київ 

туристичний»

 Обговорення переліку проектів та 

заходів

 Оцінка термінів реалізації та 

орієнтовних бюджетів

 Розробка та затвердження 

Міської цільової програми 

розвитку електронного 

урядування в місті Києві на 

2015-2015 роки



Результати аудиту наявних інформаційних, телекомунікаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних систем 

Аудитом охвачено 1153 

юридичні особи, а саме:

 Секретаріат Київради

 Апарат КМДА

 Структурні підрозділи КМДА 

(38 ГУ та У)

 10 районних у місті Києві 

державних адміністрацій 

(100 юр. осіб)

 Комунальні підприємства 

(135)

 Заклади освіти (473)

 Медичні заклади (186)

 Заклади культури (21)

 Житлово-експлуатаційні 

організації (198)

Загальна кількість 

персональних комп’ютерів – 30078 шт.

ГУ

РДА

КП, КО, КУ

Загальна кількість 

серверного обладнання – 438 шт.

ГУ

РДА

КП, КО, КУ

техніка, що відповідає сучасним вимогам



 інформаційної інфраструктури електронного урядування в місті Києві (міський 

дата-центр, єдина телекомунікаційна мережа, модернізація локальних мереж 

підрозділів та оновлення парку комп’ютерної техніки)

 системи інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування (єдиний міський електронний 

документообіг, електронний архів, АРМ-керівника, єдиний фінансовий простір, 

електронні закупівлі та інші по секторам економіки)

 системи інформаційного забезпечення потреб населення, підприємств, 

установ та організацій (єдиний веб-портал, єдиний медичний простір, система 

обліку публічної інформації, Генеральний план міста Києва)

Міська цільова програма 

з розвитку електронного урядування в місті Києві 

передбачає створення та розвиток



 рішення Київської міської ради від 25.12.2012 № 689/8973 «Про затвердження 

Положення про Інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдиний інформаційний 

простір територіальної громади міста Києва»

 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 «Про затвердження Порядку роботи з документами 

в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних 

адміністраціях»

• Методичні рекомендації до Порядку роботи з документами в ІТС «Єдиний 

інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністраціях

 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 «Про затвердження змін до Порядку розгляду 

звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)»

Нормативно-розпорядчі документи щодо забезпечення функціонування

ІТС «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста 

Києва»



2013

Традиційний процес
розгляду звернення громадянина

Інноваційний процес
розгляду звернення громадянина



ДОСТАВКА

Реєстрація звернення в управлінні з 

питань звернення громадян 

або КМБУ в локальній базі 

«Електронна канцелярія»

Розгляд звернення головою КМДА

Реєстрація звернення в локальній 

базі «Електронна канцелярія» 

та розгляд звернення відповідним 

заступником голови КМДА

Реєстрація звернення в локальній 

базі «Електронна канцелярія» та 

розгляд звернення: 

- профільним департаментом, 

- районною у місті Києві 

державною адміністрацією, 

- підприємством, установою або 

організацією, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 
Києва.

При традиційному підході необхідно один робочий тиждень 
для отримання безпосереднім виконавцем в роботу звернення громадянина

ТРАДИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 
розгляду звернення громадянина Київською міською державною адміністрацією



ДОСТАВКА

Реєстрація звернення в управлінні з 

питань звернення громадян або 

КМБУ в Єдиному інформаційному 

просторі територіальної громади 

міста Києва, надання єдиного 

реєстраційного вхідного номера, 

попереднє ознайомлення виконавців 

із проектом доручення

Розгляд звернення головою КМДА 

на АРМ-керівника

Розгляд звернення відповідним 

заступником голови КМДА 

на АРМ-керівника.

Розгляд звернення на АРМ-керівника

та виконавцями в ІТС ЄІПК: 

- директором Департамента , 

- головою районної в місті Києві 

державної адміністрації, 

- підприємством, установою або 

організацією, що належить до 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва (поки що факсограма та 

паперовий документ, але до кінця року 
буде запроваджено систему ЄІПК).

При інноваційному підході один робочий день необхідний для отримання 

безпосереднім виконавцем в роботу звернення громадянина.

При цьому використовується єдина нумерація документів без повторної перереєстрації 

документів у інших організаціях ЄІПК

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 
розгляду звернення громадянина Київською міською державною адміністрацією



електронний документообіг

АРМ керівника

система обліку публічної інформації 

веб-портал 

ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА



Найменування виду Загальна кількість

Кількість зареєстрованих 

документів підписаних ЕЦП

у період із 01.01.2013

по 31.12.2013

Вхідні 313 002 53 662

Вихідні 271 320 42 288

Внутрішні 15 415 1 372

Нормативно-розпорядчі 2 168 -

Звернення громадян 55 003 5 413

Запити на інформацію 5 180 734

Разом 662 088 103 469

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА 

щодо реєстрації документів в ІТС ЄІПК 

у період із 01.01.2013 по 31.12.2013



РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕННЯ

поштою

через скриньку

власноруч

особистий прийом

ПІДГОТОВКА 

ПРОЕКТУ 

РЕЗОЛЮЦІЇ

ПІДПИСАННЯ 

РЕЗОЛЮЦІЇ

ОТРИМАННЯ 

ВИКОНАВЦЕМ 

ДОРУЧЕННЯ

заповнення 

реєстраційної 

картки

нанесення 

штрих-коду

сканування та 

формування 

сканованої 

копії

розподіл на

реєстрацію

УПРАВЛІННЯ З 

ПИТАНЬ ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН

МАРШРУТ ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯНИНА



Реєстраційна картка 

звернення громадян

Протягом 2013 року зареєстровано 55 003 звернень громадян. 

Управлінням з питань звернень громадян КМДА опрацьовано 21 598 звернень, 

що становить близько 40% від загальної кількості.

ІТС «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА»

МОДУЛЬ «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»



 Просто  

 Мобільно

 Безпечно

АРМ Керівника

Ключові вимоги до АРМ Керівника

 Електронний документ повинен 

виглядати на екрані 

 як паперовий

 Мінімум дій для підписання, погодження, 

нанесення резолюції

 Швидкість опрацювання електронного 

документа не більша, ніж паперового

 Мобільність при роботі з документами:

на нараді, в автомобілі

 (Wi-Fi, EDGE)

 Оффлайн-режим



Використання ЕЦП та захист інформації в АРМ Керівника

Як невід’ємна частина «АРМ Керівника», побудована КСЗІ:

 захист від порушень конфіденційності та цілісності документів, що передаються каналами мережі Інтернет шляхом 

шифрування (розшифрування) відповідної інформації

 захист від порушень доступності, конфіденційності та цілісності документів шляхом розмежування доступу до них 

згідно із встановленими правилами

 підтвердження автентичності та захист цілісності документів, що опрацьовуються на планшетах, за допомогою 

накладання (перевіряння) електронного цифрового підпису з використанням посилених сертифікатів ключів, 

сформованих акредитованим центром сертифікації ключів

 захист від комп’ютерних вірусів та мережевих атак на компоненти «АРМ Керівника»



Тел.15-51 1551.gov.ua info@1551.gov.ua fb.com/ kmda.1551 map.1551.gov.ua Android & iOS apps

Щоденно до КБУ «Контактний центр міста Києва» надходить понад 2 500 звернень

Робота ведеться більш ніж з 500 виконавцями

РЕЖИМ РОБОТИ 24/7

Контактний центр міста Києва. Схема роботи

ПРИЙОМ ЗВЕРНЕННЯ

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

З А Я В Н И К И

СУБД

ЗВІТНІСТЬ 

СТАТИСТИКА 

АНАЛІТИКА

ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ

Виконавчий 
орган КМР

Районні
адміністрації

Департаменти 
та управління

Комунальні
підприємства

Інші
Виконавці

Заступники 
голови КМДА

КЕРІВНИЦТВО

МІСТА



* - за період з 01.01.2013 по 21.11.2013 до аналогічного періоду в 2012 р.

Джерело надходження

звернень

Кількість за

2012*

Кількість

за 2013*
Приріст

Тел.15-51 362 438 543 899 +50,1%

WEB-сайт 1551.gov.ua 34 287 +100,0%

Урядова гаряча лінія 10 706 19 680 +83,8%

ТВ-Ефір «Столиця» 1 431 1 283 -10,3%

E-MAIL 959 +100,0%

ТВ-Ефір «Діалог з країною» 221 +100,0%

Спецпроект «Прямий зв`язок з 

київською міською владою»
1 131 +100,0%

ВСЬОГО 374 575 601 460 +62,3%

Статистика надходження звернень 

до КБУ «Контактний центр міста Києва»



1. Залишити звернення

2. Перевірити хід виконання

3. Подивитись звернення on-line

4. Перейти на інтерактивну карту звернень

5. Завантажити мобільний додаток

6. Дізнатись остані новини Контактного центру

Сайт КБУ «Контактний центр міста Києва» 1551.gov.ua

та інтерактивна карта звернень map.1551.gov.ua

Із 39 207 звернень громадян, що надійшли на портал, на 

інтерактивній карті відображено 22 623 звернень громадян

МОЖЛИВОСТІ:

 звернення які потрапляють на сайт КБУ «Контактний центр 

міста Києва» 1551.gov.ua автоматично відображаються на 

карті міста

 на інтерактивній карті можливо подивитись хід виконання 

звернення в режимі on-line

 дає можливість здійснювати громадський контроль 

виконання звернень



Реєстрація користувача (одноразово) Заповнення нового звернення Вказуємо координати проблеми

Приклад подачі звернень за допомогою мобільного додатку

Додаємо фото проблеми Перегляд відповіді виконавцяПерегляд зареєстрованих звернень



 Збільшення кількості користувачів до 6000

 Використання ЕЦП кожним користувачем

 Звітність на АРМ керівника: виконання бюджету, статистика Call-центру тощо

 Впровадження АРМ депутата Київради

 Розширення функціональних можливостей веб-порталу 1551.gov.ua

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ІТС «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА»



Апарат виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)


