





Про внесення на розгляд Одеської міської 
ради проекту рішення «Про затвердження 
Міської  програми підтримки інформаційної 
сфери  м. Одеси на 2012 рік»


	Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого розвитку інформаційної сфери в м. Одесі, враховуючи необхідність використання високих інформаційних технологій у процесі ефективного та прозорого управління містом, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                             «Про затвердження Міської програми підтримки інформаційної сфери                        м. Одеси на 2012 рік» (додається). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Одеської міської ради Бриндака О.Б.

Міський голова                                     				О. Костусєв


Керуюча справами                                				Т. Герасименко



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№



         
Про затвердження Міської програми
підтримки інформаційної сфери 
м. Одеси на 2012 рік


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою подальшого розвитку інформаційної сфери в м. Одесі, для формування та підтримки позитивного іміджу міста в Україні та за кордоном, враховуючи необхідність використання високих інформаційних технологій у процесі ефективного та прозорого управління містом, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Міську програму підтримки інформаційної сфери          м. Одеси на 2012 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з культури,  духовності та взаємодії з громадськими організаціями. 



Міський голова                                     			О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами                                					Т. Герасименко


Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№

Міська програма
підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік

1. Проект паспорта
Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси
на 2012 рік
(далі – Програма)

1.1. 
120400 Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
120201 Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
180410 Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
150101 Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
КФКВ 		найменування головного розпорядника
1.2. 
120400 Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
120201 КП «Редакція газети «Одеський вісник»
180410 КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
150101 КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
КФКВ 		найменування відповідального виконавця

1.3. 120400, 120201, 180410, 150101  Міська програма підтримки інформаційної сфери  м. Одеси на 2012 рік
КФКВ 		найменування бюджетної програми

1.4. Обсяг бюджетного призначення – 7 022,9 тис.грн, 
у тому числі: 
- із загального фонду – 6922,9 тис.грн;
- зі спеціального фонду – 100,0 тис.грн. 
1.5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної Програми:
Закони України:
- «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про звернення громадян», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; «Про доступ до публічної інформації».
Укази Президента України:
 	- «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні», «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»,                           «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
Постанова Кабінету Міністрів України:
- «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;
- «Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348). 

1.6. Мета Програми:
Метою Програми є оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування, громадян та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій.

1.7. Напрями діяльності:
Таблиця 1
№ 
з/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету 
м. Одеси
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172
 - проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів з метою наповнення офіційного порталу міської ради;
- проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери та з підвищення кваліфікації представників ЗМІ;
- проведення семінарів-тренінгів з підвищення кваліфікації представників ЗМІ;
- соціологічні дослідження  та опитування;
- консультації із соціально значущих проблем міста;
- видання дайджесту місцевих ЗМІ;
- опрацювання звернень громадян за «Телефоном довіри міського голови» та до «Єдиного центру звернень громадян» з конвертацією до спеціалізованих програмних засобів;
- формування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів місцевого самоврядування для надійної і безперебійної роботи програмно-апаратних засобів;
- організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на  офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер;
- підтримка, модернізація, хостинг сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам;
- виготовлення віртуальних об’ємних панорам -360є (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»;
- підтримка, хостинг, модернізація офіційного порталу міської ради www.odessa.ua;
- підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D www.citymap.odessa.ua/map на офіційному порталі міської ради та її новорозроблених у 2009 та 2011 рр. шарів і мап різноманітних об`єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап;
- розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів;
- технічна підтримка проведення святкових заходів м. Одеси та пам’ятних дат (робота звукопідсилювальної апаратури)
1310
Фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради –                            КП «Редакція газети «Одеський вісник» та КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
2.
Напрямки діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету      м. Одеси
2410
Забезпечення формування єдиної телекомунікаційної інфраструктури міської ради, захищеної від несанкціонованого доступу 

1.8. Категорія економічної класифікації:
Таблиця 2
КЕКВ
Найменування
1172
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, що не віднесені до заходів розвитку
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2410
Капітальні трансферти підприємствам (установам,      організаціям)


1.9. Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

Таблиця 3
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загаль-ний
фонд
Спеціаль-ний фонд
Разом
затрат





Обсяг видатків на виконання Програми всього, 
у тому числі: 
- департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;

- КП «Редакція газети «Одеський вісник»;

- КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
тис. грн
прогнозні дані
6 922 ,9



1 362,9




3 340,0


2220,0
100,0



-




-


100,0
7 022,9



1 362,9




3 340,0


2 320,0
Кількість установ, всього
од.
фактичні дані
2

2
Кількість ставок, всього
од.
штатний розпис
86

86
Обсяг видатків на підтримку та модернізацію сайту www.odessa.ua 
тис.грн
прогнозні дані
130,0

130,0
продукту



-

Кількість реалізованих примірників газети «Одесский вестник»
тис. екз.
прогнозні дані

3 100

3 100
Кількість переглядів сторінок сайту www.odessa.ua  
разів

прогнозні дані
16 000 000


16 000 000

ефективності





Середня вартість перегляду однієї сторінки сайту www.odessa.ua  
грн 
прогнозні дані
0,0081

0,0081
Середня вартість випуску одного примірника газети «Одесский вестник»
грн
прогнозні дані
1,47

1,47
якості



-

Кількість передплатників  газети «Одесский вестник» щомісячно 
од.
прогнозні дані
12 000

12 000
Кількість звернень громадян на сайт www.odessa.ua  
од.

прогнозні дані
2 000


2 000

Кількість звернень громадян на «Телефон довіри міського голови»

од.

прогнозні дані

15 000


15 000

Кількість звернень громадян до «Єдиного центру звернень громадян»

од.

прогнозні дані

20 000


20 000
Оновлення статичної інформації на сайті www.odessa.ua  
стор.


прогнозні дані
2 500



2 500
Створення нових сторінок сайту www.odessa.ua  
стор.

прогнозні дані
8 000


8 000

Кількість глядачів, слухачів «круглих столів», семінарів
осіб
прогнозні дані
250


250

Кількість виданих дайджестів
випуск
прогнозні дані
250

250
Кількість виданих аналітичних оглядів
випуск
прогнозні дані
47

47
Підготовка довідок щодо дзвінків, які надійшли до «Єдиного центру звернень громадян» 
випуск
прогнозні дані
365

365
Кількість інформаційних транзакцій між «Єдиним центром звернень громадян» та структурними підрозділами
од.
прогнозні дані
1 500 000

1 500 000
Виготовлення довідкових та іміджевих матеріалів
шт.
прогнозні дані
5 000

5 000


2. Визначення проблем

Характерною ознакою сьогодення є перетворення інформаційної сфери на один з вирішальних чинників розвитку сучасної країни, здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну, що є важливою передумовою технологічного розвитку, соціального та економічного успіху країни. Успішна інформаційна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави. 
Розвинута інформаційна сфера, яка є одним з найважливіших чинників розвитку країни, впливає практично на всі сфери громадських відносин. Інформаційна політика міста як офіційна система заходів, що реалізуються у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, має базуватися на науково обґрунтованих засадах, враховувати світовий досвід, політичну, економічну, соціокультурну ситуацію, відповідати Конституції України і чинному законодавству України та забезпечувати ефективну реалізацію стратегічного курсу української держави. 
Ефективність діяльності влади, реалізація інтересів міської громади базується зокрема на розвитку інформаційних ресурсів та технологій. Вдосконалення інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування має здійснюватися на підставі цілого комплексу ефективних заходів, насамперед спрощення адміністративних процедур для громадян за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій. Саме тому нагальною потребою сьогодення є постійний розвиток інформаційної сфери, в тому числі за допомогою розробки і виконання цільових програм у сфері інформаційних відносин.
Прийняття і виконання Програми дозволить створити умови для подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста, що стане ще одним кроком для впровадження європейських стандартів електронного самоврядування.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності їх розв’язання програмним методом 
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні постійно  зростає необхідність отримання населенням інформації про роботу місцевих органів влади. Стрімкий розвиток інформаційних технологій надає нові можливості і диктує певні вимоги для функціонування офіційних                        Інтернет-представництв. Для підвищення якості інформаційно-комунікативного зв'язку між органами влади та громадянами, органами влади і засобами масової інформації в рамках Програми тривала робота з наповнення й модернізації офіційного сайту міста Одеси www.odessa.ua. 
З моменту відкриття офіційного сайту міста у березні 2006 року створено близько 40 тисяч текстових Інтернет-сторінок і 4 500 світлин (великого розміру) розділу "Фотоальбом міста".
Кількість текстових сторінок, створених на офіційному сайті міста в 2011 році, склала 10 606 сторінок. Для порівняння: у 2009 році –                                   5 763 сторінок, у 2010 році – 7 439 сторінок.  
Одним з найважливіших показників затребуваності та привабливості Інтернет-ресурсу є його відвідуваність. Усього за 2011 рік кількість переглядів сторінок офіційного сайту дорівнює 19 027 828. У 2010 році цей показник становив 14 567 823. Таким чином, кількість відвідувань офіційного сайту міста Одеси зросла на 4 460 005, що становить 30,5 %.
Інтернет-рейтинг (PR) офіційного сайту міста Одеси www.odessa.ua у 2011 році склав 6 одиниць. Цей показник дорівнює показнику найпопулярніших та найвідвідуваніших сайтів у мережі Інтернет. Такого рейтингу не має жоден з офіційних Інтернет-представництв міст України. З відомих новинних ресурсів такий рейтинг мають сайти інформаційних агенцій УНІАН, Інтерфакс та Кореспондент. 
Показник "тІЦ" www.odessa.ua – індекс цитування становить                                   4 200 одиниць. Для порівняння: індекс цитування агенції Інтерфакс – 3 900, агенції УНІАН – 4 900. 
У той же час згідно з обліково-аналітичною системою Яндекс – загальна кількість завантажених на офіційний сайт файлів складає 988 310. 
Лише кількість зовнішніх посилань на офіційний сайт міста складає               155 тисяч. 
(Примітка: тематичний індекс цитування (тІЦ) визначає «авторитетність» Інтернет-ресурсів з урахуванням якісної характеристики посилань на них з інших сайтів. Ця якісна характеристика називається «вагою» посилання і розраховується за спеціально розробленим алгоритмом).
Безперервне наповнення он-лайнової бази документів, а також рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету забезпечує відкритість ухвалюваних рішень, які стосуються інтересів територіальної громади міста, продовжує бути одним з істотних пріоритетів подальшого розвитку. Якщо в попередні роки на офіційному сайті міста оприлюднювались тільки проекти рішень міської влади, які були регуляторними актами, то тепер розміщуються проекти рішень як виконавчого комітету, так і міської ради.
Нові спеціальні розділи офіційного сайту міста Одеси створюються з урахуванням потреб громадян, що постійно вивчаються. Насамперед, це «Оплата комунальних послуг», де можна перевірити стан своїх рахунків з комунальних платежів, а також сплатити в Інтернеті будь-які послуги, навіть такі, як: оплата за телефон, штрафи ДАІ, грошові перекази. Офіційний сайт міста Одеси є єдиним серед сайтів міських адміністрацій України, що надає можливість оплати комунальних та інших послуг прямо на сайті.
Регулярно додаються нові можливості для користувачів офіційного сайту міста. Так, в розділі "Оплата комунальних послуг" додано нову можливість, завдяки якій можливо не лише сплатити все, що завгодно через Інтернет без комісії прямо з сайту міста, причому навіть за допомогою такого відомого сервісу  як WebMoney, але й побачити стан своїх платежів і боргів без жодних карток і сплатити їх. Крім того, в сервісі "Оплата коммунальных услуг", не виходячи з будинку або офісу, можна здійснювати різноманітні платежі: до бюджету, за послуги мобільного зв'язку, Інтернету, Укрпошти, штрафи ДАІ, гасити кредити, оплачувати будь-які рахунки, переводити гроші по Україні або на іншу картку, здійснювати покупки в Інтернет-магазинах, оплачувати послуги, наприклад кабельне телебачення, і навіть виставити рахунок.
А новий сервіс Комунальні платежі NON STOP – це сервіс, на який щодня надходить інформація щодо нарахувань, проплат і заборгованості за комунальні послуги в Одесі. У даному сервісі можна через Інтернет як стежити за власними платежами і заборгованостями, так і здійснювати оплату за комунальні послуги без комісії за допомогою системи Інтернет-розрахунків WebMoney або за наявності картки НСМЕП – Національної системи масових електронних платежів (з чіпом) і кард-рідера (такою карткою є Соціальна картка одесита).
Практику офіційного сайту міста Одеси у 2011 році було представлено на IV Міжнародному огляді-конкурсі міських практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭс». 
Створення технічної можливості оплати комунальних послуг в режимі «on-line» на офіційному сайті міста Одеси www.odessa.ua було визнано революційним на ринку Інтернет-послуг та електронного самоврядування України у дослідженні коаліції громадських організацій міст України «Гідна Україна», яка вивчала стан інформування громадян країни органами місцевого самоврядування про свою діяльність за допомогою мережі Інтернет. У квітні-серпні 2009 року було проаналізовано роботу офіційних веб-сайтів 176 міст обласного і республіканського значення, 24 областей України та Автономної Республіки Крим. У підсумкових матеріалах дослідження інноваційний підхід офіційного сайту міста Одеси www.odessa.ua до процесу оплати комунальних послуг було відзначено як кращу практику. 
Враховуючи актуальність певних тем, постійно створювались нові розділи, такі, як «Порядок розгляду скарг» при проведенні торгів розпорядників бюджетних коштів, «Консультації підприємцям» тощо. Тривала робота з модернізації та оновлення проекту «Віртуальна Одеса» на офіційному сайті міста, зйомки і створення за допомогою новітніх світових технологій віртуальних турів – об'ємних панорам Одесою. Завдяки цим панорамам з 2008 року Одесу було офіційно представлено в найбільшому Міжнародному проекті віртуальної панорамної фотографії – 360Cities.net "Світ у віртуальній реальності" і, як наслідок, в масштабному Міжнародному проекті Google Earth  KML «Планета Земля». Завдяки участі Одеси у цьому проекті наше місто вийшло на новий рівень інтеграції із світовою пошуковою системою Google. Наразі оптимізовано прямий перегляд віртуальних панорам про Одесу, створених у рамках міських програм сприяння розвитку інформаційної сфери попередніх років, у системі  Google Earth, що охоплює весь світ (вона є видом земної кулі з космосу із можливістю миттєвого наближення будь-якої точки планети). 
Постійно проводилася модернізація та поповнення новими мапами розділу офіційного сайту міста «Карти Одеси».
Забезпечення належного рівня подальшого розвитку інформаційного простору м. Одеси повинно носити системний характер і складатися із:
- здійснення заходів з відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
- організаційної та технічної підтримки офіційного порталу Одеської міської ради;
- вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування;
- проведення відкритих семінарів, обговорень, досліджень, консультацій із вченими та експертами, регіональних та міжнародних конференцій з актуальної тематики; 
- продовження створених у рамках попередніх міських програм сприяння розвитку інформаційної сфери проектів, що викликали велику зацікавленість населення та продемонстрували неабиякий попит, підтверджений статистикою відвідувань;
- спрощення надання адміністративних послуг громадянам, наприклад, завдяки оплаті комунальних послуг в режимі «on-line» розділ «Оплата комунальних послуг» на офіційному сайті міста www.odessa.ua або прискорення проходження звернень громадян завдяки функціонуванню «Телефону довіри міського голови». 
На офіційному сайті міста www.odessa.ua постійно триває розміщення відповідних матеріалів для інформування населення про необхідність сплачувати за комунальні послуги й роз'яснення тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства. Для зручності відвідувачів сайту на головній сторінці розміщено розділ «ТАРИФИ на послуги ЖКГ» та «Матеріальна допомога для оплати за послуги ЖКГ», «Поліклініки On-line».
З огляду на актуальність тих або інших тем на офіційному сайті                    міста Одеси створювалися спеціальні розділи (статичні розділи) (наприклад "Оплата комунальних послуг", де можна перевірити стан своїх рахунків за комунальними платежами Інтернет-карткою НСМЕП).
У грудні 2010 р. - березні 2011 р. Одеська обласна організація «Комітет виборців України» провела моніторинг «Депутати, партії, місцеві ради: відкритість, прозорість, робота з виборцями». У ході моніторингу серед іншого аналізувався рівень відкритості та прозорості роботи депутатів та політичних сил, які увійшли до складу Одеської міської ради. За результатами даного моніторингу було оприлюднено звіт, у якому позитивно відзначено роботу офіційного сайту міста Одеси www.odessa.ua, який визнано найбільш інформативним з усіх сайтів інших населених пунктів Одеської області. 

У 2011 році в Одесі було створено Єдиний центр звернень громадян, в основу роботи якого покладено механізм зворотного зв'язку із заявниками, для чого з урахуванням особливостей нашого міста було спеціально розроблено програмне забезпечення та оптимально сконфігуровано технічні й кадрові ресурси. Це вперше дозволило майже втричі поліпшити виконавчу дисципліну із реагування на звернення громадян, піднявши її з 36 % наприкінці  2010 року до 90% наприкінці  2011 року, а також удвічі скоротити кількість повторних звернень і зменшити паперову тяганину при їх обробці. 
Програму спрямовано на подальше підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії мешканців міста, засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади. Вона є логічним продовженням попередніх Міських програм підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2004-2011 роки.

4. Визначення мети Програми

Метою Програми є оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування, громадян та ЗМІ міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій.

5. Строки та етапи виконання Програми

Строк виконання Програми – 2012 рік.
Програма застосовується з 1 січня 2012 року.

6. Перелік завдань Програми

Завданням Програми є розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади. Здійснення заходів Програми спрямовано на реалізацію конституційного права громадян на отримання інформації та на звернення.
Виконання Програми спрямовано на забезпечення:	
- прозорого управління містом;
- спрощення адміністративних процедур для громадян шляхом впровадження електронних послуг;
- плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп; 
- якості інформаційних матеріалів, сприяння підвищенню професійної майстерності журналістів;
- захисту громади від неякісної та шкідливої інформації;
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію;
- залучення громадян та громадських об’єднань до участі в соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси.

7. Перелік заходів Програми

Оптимальна діяльність міської влади з підтримки ЗМІ та розвитку інформаційної сфери передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних заходів

                                                                                                        Таблиця 4
№
з/п
Зміст заходу
Виконавці
Термін виконання
1
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів із наповнення офіційного порталу Одеської міської ради 
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
1-2 семінари
протягом
2012 року
2
Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери та з підвищення кваліфікації представників ЗМІ
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
2 конференції протягом
2012 року
3
Проведення семінарів-тренінгів з метою
підвищення кваліфікації представників ЗМІ
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
2-4 семінари
протягом
2012 року
4
Соціологічні дослідження  та опитування
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
5
Консультації із соціально значущих проблем міста 
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
6
Видання дайджесту місцевих ЗМІ
КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» 
(далі – КП «МІАЦ»)
Протягом
2012 року
7
Опрацювання звернень громадян на «Телефон довіри міського голови» та до «Єдиного центру звернень громадян»                       з конвертацією до спеціалізованих програмних засобів
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, КП «МІАЦ»


Протягом
2012 року
8
Формування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів місцевого самоврядування для надійної і безперебійної роботи спеціалізованих програмно-апаратних засобів
КП «МІАЦ»
Протягом
2012 року
9
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування                 (в тому числі аварійні заходи)  прямої Інтернет-трансляції на офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер 
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, КП «МІАЦ»
Протягом
2012 року
10
Підтримка, модернізація, хостинг сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Протягом
2012 року
11
Виготовлення віртуальних об’ємних панорам -360° (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
12
Підтримка, хостинг, модернізація офіційного порталу міської ради www.odessa.ua 
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
13
Підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D  www.citymap.odessa.ua/map на офіційному порталі Одеської міської ради та її новорозроблених у 2011 та 2012 рр. шарів і мап різноманітних об`єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап  
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Протягом
2012 року
14
Пошуково-дослідницька робота, систематизація та розробка, підключення і підтримка розділів, оновлення мап спеціальних розділів у структурі офіційного сайту міста
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
15
Технічна підтримка проведення святкових заходів м. Одеси та пам’ятних дат при залученні громадських об`єднань міста (робота звукопідсилювальної апаратури)
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
16
Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів офіційного порталу Одеської міської ради www.odessa.ua


Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року
17
Фінансова підтримка КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Протягом
2012 року
18
Фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради –                           КП «Редакція газети «Одеський вісник»
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Протягом
2012 року


8. Ресурсне забезпечення Програми
                                   Таблиця 5                                             
Джерело
Сума, 
тис.грн
Бюджет міста Одеси на 2012 рік, 
у тому числі:
7 022,9
головний розпорядник –  департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
7 022,9
ВСЬОГО:
7 022,9

	Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради на 2012 рік.

Витрати на реалізацію Програми 
Таблиця 6

№
з/п
Зміст заходу
Завдання, в межах якого реалізується захід
Очікувані 
результати
Витрати
(тис.грн)
1
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів із наповнення офіційного порталу Одеської міської ради 
- забезпечення прозорості діяльності міської влади, прозоре управління містом;
- якість інформаційних матеріалів;
- надання всебічної інформації про                     місто Одесу в мережі Інтернет;
- захист громади від  неякісної та шкідливої  інформації
- реалізація конституційного права громадян на отримання інформації;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради;
- підготовка фахівців із взаємодії зі ЗМІ;
- спрощення адміністративних процедур для громадян;
- забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в них якомога більшої кількості учасників;
- забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни

2,0
2
Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери та з підвищення кваліфікації представників ЗМІ
- якість інформаційних матеріалів; 
- прозоре управління містом;
- сприяння підвищенню професійної майстерності журналістів;
- надання всебічної інформації про                   місто Одесу в мережі Інтернет;
- захист громади від 
неякісної та шкідливої 
інформації
- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;
- спрощення адміністративних процедур для громадян;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру;
- підвищення повноти інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни
19,6 

3
Проведення семінарів-тренінгів з метою
підвищення кваліфікації представників ЗМІ
- якість інформаційних матеріалів; 
- сприяння підвищенню професійної майстерності журналістів;
- надання всебічної інформації про                 місто Одесу в мережі Інтернет;
- захист громади від 
неякісної та шкідливої
 інформації
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни; 
- підготовка фахівців із взаємодії зі ЗМІ
18,4
4
Соціологічні дослідження  та опитування            
- якість інформаційних матеріалів;
- прозоре управління містом;
- плюралізм виступів;
- висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп;
- сприяння підвищенню професійної майстерності журналістів;
- надання всебічної інформації про                місто Одесу в мережі Інтернет;
- захист громади від 
неякісної та шкідливої 
інформації
- забезпечення участі членів територіальної громади міста в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;
- формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни
249,5
5
Консультації з соціально значущих проблем міста 
- якість інформаційних матеріалів;
- прозоре управління містом;
- висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп;
- надання всебічної інформації про                  місто Одесу в мережі Інтернет;
- захист громади від 
неякісної та шкідливої 
інформації
- формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади
35,0
6
Видання дайджесту місцевих ЗМІ
- оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ міста;
- забезпечення прозорості діяльності міської влади
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, в тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних
130,0
7
Опрацювання звернень громадян за «Телефон довіри міського голови» з конвертацією до спеціалізованих програмних засобів
- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш ефективного реагування на звернення громадян
- спрощення адміністративних процедур для громадян;
- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
- реалізація конституційного права громадян на звернення та отримання інформації
130,0
8
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи)  прямої Інтернет-трансляції на  офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер 
- надання всебічної інформації про                     місто Одесу в мережі Інтернет

- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
152,4
9
Підтримка, модернізація, хостинг сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет;
- якість інформаційних матеріалів
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
42,0
10
Виготовлення віртуальних об’ємних панорам -360° (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»
- якість інформаційних матеріалів;
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет

- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
52,0
11
Підтримка, хостинг, модернізація офіційного порталу Одеської  міської ради www.odessa.ua 
- забезпечення прозорості діяльності міської влади;
- розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси; 
- якість інформаційних матеріалів;
- прозоре управління містом;
- надання всебічної інформації про                   місто Одесу в мережі Інтернет; 
- захист громади від 
неякісної та 
шкідливої інформації;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію

- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;
- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади;
- прозорість прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високий рівень контролю за їх виконанням;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру;
- спрощення адміністративних процедур для громадян;
- забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;
- забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в них якомога більшої кількості учасників;
- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
- реалізація конституційного права громадян на отримання інформації;
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, в тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями
130,0
12
Підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси в                 форматі 2,5D  www.citymap.odessa.ua/map на офіційному порталі Одеської міської ради та її новорозроблених у 2011 та 2012 рр. шарів і мап різноманітних об`єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап 
- розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси; 
- надання всебічної інформації про                       місто Одесу в мережі Інтернет;
- якість інформаційних матеріалів;
- захист громадян від неякісної інформації;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
120,0
13
Пошуково-дослідницька робота, систематизація та розробка, підключення і підтримка розділу «Культурна та історична спадщина Одеси» мапи Одеси в структурі офіційного порталу міської ради (мапи, схеми, аналітичні матеріали розвитку міста з 1916 по 1945 роки – історичних довідок з історії населених пунктів, заводів, установ, організацій тощо)
- розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси; 
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет;
- якість інформаційних матеріалів;
- захист громадян від неякісної інформації;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
60,0
14
Розробка, підключення, підтримка й оновлення нових видів мап спеціального розділу «Підприємства відпочинку, культурного та розважального сервісу» мапи міста в структурі офіційного порталу міської ради
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію

- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
48,0
15
Розробка, підключення, підтримка й оновлення мап спеціального розділу «Одеса туристична» мапи міста в структурі офіційного порталу міської ради    
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
54,0
16
Розробка, підключення, підтримка й оновлення мап спеціального розділу «Ринки Одеси» мапи міста в структурі офіційного порталу міської ради    
- надання всебічної інформації про                     місто Одесу в мережі Інтернет;
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
72,0
17
Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів офіційного порталу Одеської  міської ради 
- надання всебічної інформації про місто Одесу в мережі Інтернет;
- якість інформаційних матеріалів

- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру
30,0
18
Технічна підтримка проведення святкових заходів м. Одеси та пам’ятних дат, які проводитимуться управлінням внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю
Одеської міської ради при залученні громадських об`єднань міста (робота звукопідсилювальної апаратури)
- проведення загальноміських заходів, визначних подій, пам’ятних дат
- участь громадян у загальноміських заходах;
- залучення громадських об’єднань до участі у суспільно значущих подіях міста та до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси;
- патріотичне виховання молоді
18,0
19
Фінансова підтримка КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
	забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в оперативному вирішенні проблемних питань;

контроль за реагуванням на звернення;
надання оперативної допомоги мешканцям міста;
роз’яснювальне та консультативне забезпечення;
	реалізація зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян
	забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
реалізація конституційного права громадян на звернення;
	покращення соціального клімату у суспільстві;
	забезпечення високої виконавчої дисципліни при реагуванні на звернення громадян,
формування соціально-економічної статистики за зверненнями для корегування фінансово-економічних програм міста 
2 320,0
20
Фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської                ради  - КП «Редакція газети «Одеський вісник»
- забезпечення прозорості діяльності міської влади, прозоре управління містом;
- якість інформаційних матеріалів;
- плюралізм виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп;
- захист громади від 
неякісної та шкідливої 
інформації,
- розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто;
- надання всебічної інформації про                   місто Одесу 
- реалізація конституційного права громадян на отримання інформації;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;
- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади;
- прозорість прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високий рівень контролю за їх виконанням
3 340,0


9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

Виконання Програми забезпечується департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (головний виконавець) спільно з КП «Міський інформаційно-аналітичний центр», КП «Редакція газети «Одеський вісник» та підрядними організаціями, залученими на договірній основі. 
	Департамент інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради звітує про хід виконання заходів Програми перед Одеською міською радою, управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради та оприлюднює звіти за 6, 9 та 12 місяців на офіційному сайті Одеської міської ради www.odessa.ua.
	Після закінчення терміну реалізації Програми головний виконавець у місячний строк надає управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради підсумковий звіт про її виконання.
 	Підсумковий звіт про виконання Програми оголошується головним виконавцем на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради відповідно до Регламентів.

10. Очікувані результати реалізації Програми

         У результаті впровадження Програми очікується:
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни; 
          - подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням; 
          - забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель; 
          - поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, в тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
          - сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями;
          - формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
          - забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;
          - забезпечення високої виконавчої дисципліни при реагуванні на звернення громадян;
          - забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
           - забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
          - спрощення адміністративних процедур для громадян;
          - підготовка фахівців із взаємодії зі ЗМІ;
           - залучення громадян та громадських об’єднань до участі в соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси;
           - поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.





Секретар ради                                                                                   О. Бриндак

