
Звіт 

управління електронного урядування та захисту інформації  

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

за III квартал 2014 року 

 

Відповідно до Плану робіт управління електронного урядування та 

захисту інформації, затвердженого 31.01.2014 №09/025-15 В, виконувалися 

такі роботи: 

1. Розроблено проект рішення Київської міської ради щодо 

затвердження Комплексної міської цільової програми розвитку електронного 

урядування та технічного захисту інформації в місті Києві на 2015 - 2018 

роки. Станом на 01.11.2014 проект зазначеного рішення отримав позитивний 

висновок Департаменту економіки та інвестицій щодо його відповідності 

вимогам рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 «Про 

Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм 

у місті Києві», а також погоджений Державним агентством з питань науки 

інновацій та інформатизації України та Державною службою спеціального 

зв'язку та  захисту інформації України. 

Рішенням постійної комісії Київської міської ради з питань 

транспорту та зв'язку, прийнятим на засіданні 16.10.2014 та оприлюдненим 

на офіційному інтернет – сайті Київської міської ради за адресою: 

http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=4004, проект Програми прийнято за основу. 

2. Здійснювалися заходи щодо організації виконання робіт (заходів) у 

2014 році Міської цільової програми електронного урядування на 2012-2014 

роки 

˗ забезпечувалася виконання робіт із створення центру оброблення 

даних «Регіональний центр електронного урядування «Електронна столиця» 

(міський дата-центр); 

˗ впроваджувалася система електронного документообігу (СЕД) в 

рамках виконання завдання «Створення інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва 

(ІТС ЄІПК)». Станом на 01.11.2014 82,2 % працюючих у Київській міській 

раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) (ВО КМР (КМДА)), районних в місті Києві державних 

адміністраціях (РДА) є користувачами ІТС ЄІПК, із них 100 % працівників, 

задіяних у бізнес-процесах діловодства. Усі працівники Київської міської 

ради, ВО КМР (КМДА), РДА, які мають право підпису документів, 

забезпечені електронно-цифровими підписами (ЕЦП). Загальна кількість 

http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=4004


ЕЦП – 389 шт. Починаючи з 01.11.2014, впроваджено повний електронний 

документообіг, тобто у межах ІТС ЄІПК вся службова кореспонденція 

функціонує у вигляді електронних документів з ЕЦП. Станом на 01.11.2014 

база даних СЕД містить більше 1 350 000 реєстраційних карток документів, 

створених абонентами ІТС ЄІПК, а саме: 

секретаріат Київської міської ради - 134 користувача; 

апарат ВО КМР (КМДА) – 311 користувачів; 

структурні підрозділи ВО КМР (КМДА) – 1298 користувачів; 

районні в місті Києві державні адміністрації – 1897 користувачів; 

підприємства, установи та організації, що належать територіальній 

громаді міста Києва – 307 користувачів. 

˗ у рамках виконання завдання «Створення інформаційно-

телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади 

міста Києва» проводяться роботи для забезпечення інтеграції офіційного веб-

порталу Київської міської державної адміністрації з іншими ІТС, а саме: 

˗ ІТС «Єдиний інформаційний простір територіальної громади 

міста Києва»; 

˗ Портал контактного центру міста Києва 15-51 http://1551.gov.ua/ ; 

˗ Регіональним веб-порталом адміністративних послуг тощо. 

У зв’язку із модернізацією програмної платформи, яку використовує у 

своїй роботі Контактний центр міста Києва, удосконалюється програмне 

забезпечення інтерактивної карти звернень громадян за адресою: 

http://map.1551.gov.ua/, яка станом на 01.11.2014 відображає більше 90 000 

звернень мешканців міста Києва.  

В експлуатацію введена інформаційна система «Громадське 

обговорення проектів нормативно-правових актів» за адресою 

http://projects.kievcity.gov.ua/,  

Постійно розширяється кількість суб-веб-сторінок офіційного веб-

порталу Київської міської державної адміністрації та наповнення їх 

інформацією. Наразі розробляються суб-веб-сторінки Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва (доменне ім’я 

dpp.kievcity.gov.ua), управління освіти Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації (e-pechersk.kievcity.gov.ua), управління електронного 

урядування та захисту інформації ( ueuzi.kievcity.gov.ua) тощо.  

3. Організація виконання у 2014 році робіт (заходів) Міської цільової 

програми технічного захисту інформації на 2012-2014 роки, а саме: 

˗ супроводження виконання договорів щодо реалізації заходів 

Міської цільової програми технічного захисту інформації на 2012-2014 роки; 

http://1551.gov.ua/
http://map.1551.gov.ua/
http://projects.kievcity.gov.ua/
http://dk-kievcity.gov.ua/
http://dk-kievcity.gov.ua/


˗ контроль стану захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м.Києві 

державних адміністраціях, підприємствах, установах та комунальних 

підприємствах територіальної громади м. Києва; 

˗ перевірка порядку реалізації заходів із технічного захисту 

інформації (наявність актів категоріювання та обстеження об’єктів ЕОТ, 

відповідність розташування ЗОТ до затвердженої схеми розміщення ЗОТ в 

приміщеннях); 

˗ надання методичної допомоги структурним підрозділам 

Київської міської державної адміністрації у сфері захисту інформації;. 

4. Проводилися робочі наради з питань інформатизації та захисту 

інформації для структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради. 

5. Виконувалися доручення Київського міського голови та керівництва 

Київської міської державної адміністрації стосовно функцій, які покладені на 

управління електронного урядування та захисту інформації. Всього отримано 

до виконання 247 доручень. 

6. У межах своїх повноважень в установленому порядку працівники 

управління – члени тендерного комітету брали участь у підготовці та 

проведенні  процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. 

 

 

 

 


