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Звіт
про результати виконання Міської програми 
підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2011 рік, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011р. № 805-VI


Метою Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси                       на 2011 рік,  затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011р.                    № 805-VI  (далі – Програма), було визначено оптимізацію 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.

Протягом 2011 року в рамках Програми здійснювались заходи 
за наступними напрямами діяльності:
- підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник»;
- створення «Єдиного центру звернень громадян»; 
- опрацювання звернень громадян на «Телефон довіри міського голови» та тих, що надійшли до «Єдиного центру звернень громадян», з конвертацією до спеціалізованих програмних засобів;
- соціологічні дослідження, опитування  та консультації із соціально значущих проблем міста;
- підтримка, хостинг, модернізація офіційного сайту Одеської міської ради www.odessa.ua; підтримка 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 – 360° (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»;
- підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D www.citymap.odessa.ua/map на офіційному сайті Одеської  міської ради та розроблених  попередніми  роками шарів і мап різноманітних об`єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап;
- видання дайджесту місцевих ЗМІ;
- 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.

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 Одеської міської ради www.odessa.ua. 
З моменту відкриття офіційного сайту (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 у 2011 році, склала 10 606. Для порівняння: у 2009 році – 5 763 сторінки, у 2010 році –                              7 439 сторінок.  
У той же час, згідно з обліково-аналітичною системою «Яндекс» – загальна кількість завантажених на офіційний сайт файлів складає близько                   1 млн. 
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 Одеської міської ради  зросла на 4 460 005, що становить 30,5 %.
Інтернет-рейтинг (PR) офіційного сайту Одеської міської ради 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 – тематичний індекс цитування, становить                                   4 200 одиниць. Для порівняння: індекс цитування агенції Інтерфакс –                        3 900 одиниць, агенції УНІАН – 4 900 одиниць. 
(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).
Лише кількість зовнішніх посилань на офіційний сайт складає 155 тисяч. 
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  попередніми роками на офіційному сайті  оприлюднювались тільки проекти рішень міської влади, які були регуляторними актами, то тепер розміщуються проекти рішень як Одеської міської ради, так ї її виконавчого комітету.
Нові спеціальні розділи офіційного сайту Одеської міської ради 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 є єдиним серед сайтів міських адміністрацій України, що надає можливість оплати комунальних та інших послуг прямо на сайті.
На офіційному сайті постійно триває розміщення відповідних матеріалів для інформування населення про необхідність сплати 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».
З огляду на актуальність тих або інших тем створювалися спеціальні статичні розділи. Наприклад – "Оплата комунальних послуг", де можна перевірити стан своїх рахунків за комунальними платежами Інтернет-карткою НСМЕП, та розділ «Поліклініки On-line».
Регулярно додаються нові можливості для користувачів офіційного сайту. Так, в розділі "Оплата комунальних послуг" 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.
Створення технічної можливості оплати комунальних послуг в режимі «Оn-line» на офіційному сайті Одеської міської ради  www.odessa.ua ще у                      2009 році 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 підсумкових матеріалах дослідження, в якому було проаналізовано роботу офіційних веб-сайтів 176 міст обласного і республіканського значення, 24 областей України та Автономної Республіки Крим, інноваційний підхід офіційного сайту до процесу оплати комунальних послуг було відзначено як кращу практику. 
Продовжуючи роботу в цьому напрямку, у 2011 році на офіційному сайті Одеської міської ради  було додано новий підрозділ «Комунальні платежі              NON STOP» – 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 Одеської міської ради у 2011 році було представлено на IV Міжнародному огляді-конкурсі міських практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭс». 
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»,  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 місто вийшло на новий рівень інтеграції зі 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).
Особливе місце в структурі офіційного сайту Одеської міської ради  посідає розділ «Карта Одеси». Розроблена карта-схема містить не лише традиційну інформацію про вулиці міста, але й відомості про готелі, визначні пам'ятки міста, підприємства, установи, мережі маршрутного міського транспорту тощо. Карта-схема характеризується великою кількістю тематичних шарів та їх інформативністю. В рамках програм, реалізованих попередніми роками, в розділі «Карти Одеси» було створено підрозділ «Історична картографічна спадщина Одеси», в якому зібрано старовинні архівні карти нашого міста з 1794 року. Це унікальні архівні матеріали, відкритий доступ до яких можна отримати лише на сайті www.odessa.ua.
У 2011 році постійно проводилася модернізація та поповнення новими мапами розділу офіційного сайту  «Карти Одеси». Так, протягом року здійснено оновлення та підтримку картографічних ресурсів:
1. Розділ «Підприємства ЖКС», «Ділянки ЖКС» і шар «Пункти прийому комунальних платежів».
2. Розділ «Пам'ятники і об'єкти культурної спадщини», що містять шари пам'ятників національного значення (42 об'єкти) і пам'ятників місцевого значення (1312 об'єктів). 
3. Розділ «Фотоальбом фасадів будинків», що містить фото до об'єктів  шару карти «Пам'ятники національного значення» і «Пам'ятники місцевого значення».
4. Розділ космічних знімків міста 2003, 2008 рр. 
5. Розділ «Історична картографічна спадщина Одеси (1794-1917 рр.)», що складається з  24 карт.
6. Розділ «Генеральний план Одеси», що складається з 25 планів.
7. Розділ «Магазини», що містить 2200 об'єктів, розбито на тематичні шари  «побутова техніка», «дитячі товари», «зоотовари», «комп'ютерна техніка», «взуття», «одяг», «меблі», «оптика», «харчі».
8. Тематичні шари  «торгові центри», «дошкільні установи», «спортивні центри», «автозаправки», «СТО», «Інтернет-клуби», «Кафе», «Агенства нерухомості», «Фотопослуги», «Заводи».
9. Карти Одеської області, України.
10. Старовинні літографії на карті міста.
11. Протягом 2011 року виконано модернізацію 3D-карти Одеси.
12. Здійснено оновлення та підтримку картографічних сервісів:
- довідник тематичний підприємств і організацій міста;
- пошукова адресна система;
- маршрути міського електротранспорту, автобусного маршрутного транспорту тощо.
Оновлено топографічну основу векторної карти міста Одеси, що працює з використанням серверного геоінформаційного програмного забезпечення. Внесено дані щодо поверховості 164000 будівель і споруд. Оновлено розділ адресного реєстру до 90000 номерів будинків і 1705 вулиць на 4300 кварталах із загальною кількістю будівель більше 164000. До топографічної основи карти додано 14 приміських населених пунктів. Деталізовано картографічну інформацію інфраструктури прибережної міської зони, низки крупних торгових об'єктів. Оновлено розділ новобудов.
У 2011 році збільшилася кількість відвідувань картографічного ресурсу на сайті міста і тривалість роботи відвідувачів, що призвело до збільшення навантаження на сайт і необхідності модернізації серверного і телекомунікаційного устаткування, програмного забезпечення. Оновлено програмне забезпечення Microsoft на сервері, серверне геоінформаційне програмне забезпечення компанії ESRI на актуальні версії.
Розширилася географія користувачів картографічного сайту. Основними є користувачі України – 72%, США – 11%, Росії – 9%, Великобританії, Молдови, Німеччини, Франції, Італії – по 1% тощо). Основними мовами роботи користувачів на сайті є російська – 85%, українська – 8 %, англійська – 5%.

У грудні 2010 року – березні 2011 року 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 Одеської міської ради www.odessa.ua, який визнано найбільш інформативним з усіх сайтів інших населених пунктів Одеської області. 
У рамках Програми у 2011 році в м. 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. 
«Єдиний центр звернень громадян» об'єднав канали надходження інформації від різних джерел. Такий підхід дозволив істотно заощадити бюджетні кошти. Так, до Програми формалізуються і вносяться звернення громадян, що надходять на «Телефон довіри міського голови», на офіційний сайт Одеської міської ради, електронною поштою і безпосередньо прийняті операторами центру. З травня 2011 року прийнято і оброблено близько 36 тис. звернень, з яких формалізовано і внесено до бази даних Програми майже          20 тисяч (19 925).
У жовтні 2011 року в рамках Програми було проведено масштабне дослідження громадської думки мешканців Одеси про соціально-економічну ситуацію в місті восени поточного року.
Зокрема, досліджувалася громадська думка одеситів щодо найбільш актуальних восени соціальних проблем, про рівень задоволеності міською владою, про завдання, що вимагають, на думку одеситів, першочергового рішення.
Репрезентативне опитування одеситів проводилося за місцем їх проживання в техніці “обличчя-до-обличчя”. Опитано 1603 респонденти у віці від 18 років і старше. Метод формування та об'єм вибіркової сукупності забезпечили можливість достовірно судити за даними опитування про ситуацію в місті. Вибірка на основі контрольованих соціальних характеристик (статі, віку, району мешкання тощо) є точною моделлю дорослого населення Одеси. 
В цілому по місту Одесі фактична похибка вибірки на основі контрольних квотних характеристик не перевищувала (+-) 2,5%.
За основними результатами  аналізу даних соціологічного дослідження, що характеризують основні аспекти соціально-економічної ситуації в Одесі, восени 2011 року було підготовлено наступні доповіді: 
1. Оцінка діяльності районної влади.
2. Ставлення до роботи міської влади.
3. Рівень інформованості про діапазон послуг різних служб виконавчого комітету Одеської міської ради населення.
4. Масштаби попиту населення  на послуги органів місцевого самоврядування.
5. Ефективність звернень населення до органів місцевого самоврядування щодо вирішення особистих проблем.
6. Соціально-економічна ситуація:
- доходи та рівень життя одеситів;
- якість життя одеситів (інтегральні та приватні показники якості життя);
- очікувані тенденції розвитку економічної ситуації в  Одесі на найближчий період (індекси споживчих настроїв).
7. Етнолінгвістічні переваги городян. 

На апаратній нараді виконавчих органів у листопаді, де планово детально розглядалися результати дослідження, керівництвом міста було надано доручення з додаткового вивчення та систематизації адресних проблем городян, виявлених при проведенні опиту одеситів. У результаті систематизації проблем керівництво міста дало конкретні доручення структурним підрозділам Одеської міської ради з їх термінового усунення. Щонайменш 50 відсотків визначених проблем на сьогоднішній день вдалося вирішити позитивно. Робота в даному напрямі триває.
Ще одне моніторингове соціологічне дослідження про соціальну ситуацію в місті взимку 2011-2012 року було замовлено в кінці 2011 року. Робота над ним триває.
	Фінансування заходів Програми здійснювалось в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси на 2011 рік головним розпорядникам бюджетних коштів:
№
з/п

Назва програми, розпорядники
Витрати
(тис.грн)
Стан 
виконання 

Міська програма підтримки інформаційної сфери 
м. Одеси на 2011 рік, всього

5250,0

4 500,2

Головний розпорядник – управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
492,4
492,4

Головний розпорядник – управління культури та туризму Одеської міської ради
505,3
505,3

Головний розпорядник – департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

4252,3

3502,5

Зміст заходів:


1.
Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів із наповнення офіційного сайту Одеської міської ради 
2,0
2,0
2.
Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери та з підвищення кваліфікації представників ЗМІ 
19,6
-
3.
Проведення семінарів-тренінгів з метою підвищення кваліфікації представників ЗМІ 
18,4
-
4.
Соціологічні дослідження та опитування
207,0
174,0
5.
Консультації із соціально значущих проблем міста 
35,0
34,7
6.
Видання дайджесту місцевих ЗМІ 
130,0
130,0
7.
Опрацювання звернень громадян на «Телефон довіри міського голови» з конвертацією до спеціалізованих програмних засобів
130,0
129,7

8.
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (в тому числі аварійні заходи)  прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер
148,0
147,6
9.
Підтримка, модернізація, хостинг сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного сайту Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам
36,0
22,8
10.
Виготовлення віртуальних об’ємних панорам - 360° (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»
40,0
40,0
11.
Підтримка, хостинг, модернізація офіційного сайту Одеської  міської ради www.odessa.ua

130,0

114,4
12.
Підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D  www.citymap.odessa.ua/map на офіційному сайті Одеської міської ради та розроблених раніше шарів та мап різноманітних об`єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап


74,0


74,0
13.
Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів офіційного сайту Одеської міської ради www.odessa.ua
30,0

30,0
14.
Фінансова підтримка КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
1650,0
1 346,1
15.
Фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник», у тому числі:
2600,0

2 254,9

департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
1602,3
1 257,2

управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
492,4
492,4

управління культури та туризму Одеської міської ради
505,3
505,3
 
У результаті виконання Програми у 2011 році тривав подальший розвиток інформаційного простору м. Одеси, який дозволив забезпечити:
- здійснення заходів з відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
- вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування;
- проведення соціологічних досліджень та консультацій з актуальної тематики, використання результатів яких дозволяє міській владі приймати управлінські рішення та формувати стратегію соціально-економічного розвитку міста; 
- спрощення надання адміністративних послуг громадянам, наприклад завдяки оплаті комунальних послуг в режимі «Оn-line» у розділі «Оплата комунальних послуг» на офіційному сайті Одеської міської ради www.odessa.ua;
- прискорення проходження звернень громадян завдяки функціонуванню «Телефону довіри міського голови» та «Єдиного центру»;
- продовження створених у рамках попередніх міських програм сприяння розвитку інформаційної сфери проектів, що викликали велику зацікавленість населення та продемонстрували неабиякий попит, підтверджений статистикою відвідувань сайту та даними соціологічних опитувань.





Секретар ради		 							О. Бриндак

