
№ 09/025-84
від 23.04.2015

Керівнику  апарату  виконавчого
органу  Київської  міської  ради
(Київської  міської  державної
адміністрації),  голові  комісії  з
розслідування
Бондаренку В.В.

Доповідна записка

Від: начальника  управління  електронного  урядування  та  захисту
інформації  апарату  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської
міської державної адміністрації) Коновала В.О.

Стосовно: виконання  листа  заступника  Київського  міського  голови  —
секретаря  Київської  міської  ради  Резнікова  О.Ю.  від  11.12.2014  року  
№ 225-КР-1784.

22 квітня 2015 року розпорядженням Київського міського голови № 203
“Про  призначення  службового  рослідування”  призначено  службове
розслідування стосовно мене з метою перевірки фактів невиконання службових
обов’язків, що призвело до ненадання звіту на вимогу Київської міської ради
(лист від 11.12.2014 року № 225-КР-1784) стосовно виконання комплексу робіт
відповідно до міської цільової програми з розвитку електронного урядування в
місті Києві на 2012-2014 роки. Доповідаю про наступне.

Лист  від  Київської  міської  ради  від  11.12.2014  року  №  225-КР-1784  за
підписом Резнікова О.Ю. надійшов до управління електронного урядування та
захисту  інформації  апарату  виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської  міської  державної  адміністрації)  через  інформаційно-
телекомунікаційну  систему  “Єдиний  інформаційний  простір  територіальної
громади міста  Києва”.  У цьому листі  був рекомендований термін виконання
доручення — на протязі 10 робочих днів. Реєстраційний вхідний номер листу 
№  34190  від  12.12.2014  року  був  присвоєний  Костюк  О.В.,  працівником
управління  документального  забезпечення,  об  09  год.  30  хв.  Коновал  В.О.
прийняв  документ  на  опрацювання  об  11  год.  25  хв.  та  скерував  його
опрацювання  працівникам  управління:  Сотнику  Р.І.  та  Самойленко  Т.А.,
наклавши резолюцію - “прошу спільно опрацювати”. 

Працівники управління у період із 12.12. до 22.12.2014 року опрацьовували
лист від 11.12.2014 року № 225-КР-1784 та готували матеріали.

22.12.2014  року  був  підготовлений  проект  листа-відповіді,  який  в
установленому порядку був направлений на підпис, погодження та регістрацію
об 17 год. 40 хв. 

Почтарьов  А.О.,  суб’єкт  погодження проекту  листа,  повернув  проект  на
доопрацювання 22.12.2014 об 17 год. 48 хв.



Проект  листа  був  в  установленому  порядку  допрацьований  та  в  новій
редакції був знову направлений на підпис, погодження та реєстрацію.

Проект документу був зареєстрований за № 09/025-119 від 22.12.2014 року
в ІТС ЄІПК об 17 год. 25 хв. працівником управління Самойленко Т.А.

Коновал В.О. підписав електронним цифровим підписом зазначений проект
документу об 22 год. 26 хв. 22 грудня 2014 року.

Самойленко  Т.А.  23.12.2014  року  об  8  год.  57  хв.  направила  лист  за  
№  09/025-119  від  22.12.2014  року  адресату  Резнікову  О.Ю.,  заступнику
Київського міського голови — секретарю Київської міської ради, через засоби
інформаційно-телекомунікаційної  системи  “Єдиний  інформаційний  простір
територіальної громади міста Києва”.

У  реєстраційній  картці  листа  секретаріату  Київської  міської  ради  від
11.12.2014  року  №  225-КР-1784  Самойленко  Т.В.  зробила  відмітку
“направлений лист за № 09/025-119 від 22.12.2014 року” та підтверджено його
виконання.

Коновал В.О.  23.12.2014 року об 09 год. 50 хв. підтвердив виконання листа
секретаріату Київської міської ради від 11.12.2014 року № 225-КР-1784. 

Станом  на  23  квітня  2015  року  зазначений  документ  адресатом  
Резніковим О.Ю. або його уповноваженими особами не прийнятий.

Загальна кількість сторінок документу із додатками становить 91 аркуш,
що додаються. Зазначаю, що операційні затрати на друкування цього документу
приблизно становлять 111 грн. 00 коп.

Крім цього, 12 березня 2015 року управління електронного урядування та
захисту  інформації  представило  звіт  щодо  результатів  виконання  Міської
цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 -
2014 роки та Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті
Києві на 2012 - 2014 роки на черговому засіданні постійної комісії  Київської
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Принагідно  інформую,  що  зазначений  документ  був  опублікований  в
системі  обліку  публічної  інформації  ІТС “Єдиний веб-портал  територіальної
громади міста Києва”.

Жоден працівник секретаріату Київської міської ради у період із 23.12.2014
по  21.04.2015  року  не  звертався  стосовно  не  виконання  листа  секретаріату
Київської міської ради від 11.12.2014 року № 225-КР-1784.

Жоден працівник управління з питань правоохоронної роботи та протидії
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), у тому числі і Олійник В.Д., не звертались до мене
стосовно не виконання листа секретаріату Київської міської ради від 11.12.2014
року № 225-КР-1784.

Зважаючи на викладене, прошу Вас врахувати мої пояснення та вважаю, що
я не порушував посадові обов’язки.

З повагою

Начальник управління електронного 
урядування та захисту інформації В. Коновал


