ПРОЕКТ – доопрацьовано станом на 25.02.2013р

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про результати виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси                   на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1719-VI»


Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за виконанням Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1719-VI, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                              «Про затвердження звіту про результати виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1719-VI» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.



Міський голова								О. Костусєв

Керуюча справами							Т. Герасименко


Вик. Осипчук 










Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 


Про затвердження звіту про результати виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери  м. Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 28.02.2012 р. № 1719-VI



	Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за виконанням Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1719-VI, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати виконання Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р. № 1719-VI (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
№


Звіт
про результати виконання Міської програми 
підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 28.02.2012 р. № 1719-VI

Метою Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси                       на 2012 рік,  затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.02.2012 р.                          № 1719-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,  прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій.
Протягом 2012 року в рамках Програми здійснювались заходи за наступними напрямками діяльності:
- підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник»;
- 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 (далі – офіційний сайт); 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 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  з телевізійних та веб-камер.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій створює нові можливості для інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни. 
Інтернет стає важливим інструментом комунікації між міською владою та мешканцями, потенційними інвесторами та туристами. При пошуку інформації про конкретне місто першим джерелом повідомлень стає веб-ресурс міської влади, де має бути зібрано ключові інформаційні аспекти: новини, загальна інформація про місто, інфраструктуру, економічний розвиток, туризм, інвестиційну привабливість тощо.
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 2012 році, склала 9 000 од. Звернень громадян, які надійшли на офіційний сайт за цей період, – 1 951. З метою висвітлення діяльності Одеського міського голови, міської ради та її виконавчих органів за 2012 рік проведено близько                             1000 брифінгів, прес-конференцій, виїзних нарад, інтерв'ю тощо.
У 2012 році за результатами дослідження представленості українських міст в Інтернеті «ВЕБ»-КРАЇНА: Чи готові сайти українських міст                             до ЄВРО-2012» офіційний сайт став переможцем рейтингу «Українські міста онлайн». Ці результати у червні 2012 року оприлюднила провідна комунікаційна агенція України, філія світової мережі Weber Shandwick – компанія PRP. Підсумки вже другого дослідження представленості українських міст в мережі Інтернет було оголошено напередодні Чемпіонату Європи з футболу, коли безліч туристів  шукали інформацію про Україну та приймаючі міста. У рейтингу "Українські міста онлайн" до трійки лідерів увійшли Одеса, Харків і Київ. Результати дослідження стосувались інформативності та зручності сайтів українських міст як для внутрішньої аудиторії (мешканців конкретного міста та сусідніх регіонів), так і для іноземців (туристів та інвесторів). Основою дослідження став аналіз офіційних веб-сайтів міських влад за 5 основними критеріями: пошук, контент/наповненість, функціональність, дизайн та інтерактивність. Сайти оцінювалися за більше ніж 150-ма параметрами. 
Перемогу Одесі в загальному заліку забезпечили найвищі показники в категоріях «Пошук» і «Дизайн», а також  за рештою критеріїв. За результатами дослідження Одеса отримала 40 балів зі 100, Харків – 37, Київ – 33 бали відповідно. Одеса – єдине місто, яке не покинуло трійку лідерів у жодній з аналізованих категорій. 
Постійне поповнення бази документів офіційного сайту (проекти та рішення міської ради її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, регуляторні акти тощо) забезпечує відкритість ухвалюваних рішень, які стосуються інтересів територіальної громади. Безперервне наповнення онлайнової бази документів залишається одним з істотних пріоритетів подальшого розвитку сайту. Якщо  попередніми роками на офіційному сайті  оприлюднювалися лише проекти рішень міської влади, які були регуляторними актами, то тепер розміщуються проекти рішень як міської ради, так і її виконавчого комітету.
Нові спеціальні розділи офіційного сайту створюються з урахуванням потреб громадян, що постійно вивчаються. Насамперед, це «Оплата комунальних послуг», де можна перевірити стан своїх рахунків з комунальних платежів, а також оплатити в Інтернеті будь-які послуги, навіть такі, як оплата за телефон, штрафи ДАІ, грошові перекази. 
У зв’язку зі зростанням попиту до розділу «Веб-камера» на офіційному сайті  триває підтримка встановлених камер, які в режимі онлайн транслюють події, що відбуваються в місті. Запроваджено практику прямих трансляцій в Інтернеті засідань Одеської міської ради та її виконавчого комітету. 
Триває робота з модернізації та оновлення проекту «Віртуальна Одеса» www.odessa360.net, зйомки і створення за допомогою новітніх світових технологій віртуальних турів – об'ємних панорам Одесою. Завдяки цим панорамам з 2008 року Одесу представлено в найбільшому Міжнародному проекті віртуальної панорамної фотографії – 360Cities.net "Світ у віртуальній реальності" і, як наслідок, у масштабному Міжнародному проекті                                     Google Earth  KML «Планета Земля». Завдяки участі Одеси у цьому проекті наше місто вийшло на новий рівень інтеграції зі світовою пошуковою системою Google. Оптимізовано прямий перегляд віртуальних панорам про Одесу, створених у рамках міських програм сприяння розвитку інформаційної сфери попередніх років, у системі  Google Earth, яка охоплює весь світ (вид земної кулі з космосу із можливістю миттєвого наближення будь-якої точки планети). 
Наразі розділ «Віртуальна Одеса» офіційного сайту налічує понад                       1000 віртуальних панорам та екскурсій. Протягом 2012 року на сайті анонсовано 200 панорамних фото, у тому числі муніципального                               музею ім. О.В. Блещунова, Меморіалу героїчної оборони Одеси  411-ї берегової батареї, пляжів Одеси, відкриття Туристичного символу міста Одеси та Олександрівської колони. 
Протягом 2012 року здійснено оновлення та підтримку картографічних ресурсів офіційного сайту, у тому числі розділів «Підприємства ЖКС», «Ділянки ЖКС», «Пункти прийому КП»; розділу «Пам'ятники та об'єкти культурної спадщини», який містить шари «Пам'ятки національного значення» (42 об'єкта) і «Пам'ятки місцевого значення» (1312 об'єктів);  розділів "Фотоальбом фасадів будинків" та «Магазини», які містять 2200 об'єктів; розділу «Історична картографічна спадщина Одеси» (1794-1917 рр.), який складається з 24 карт; розділу «Генеральний план Одеси», який складається                         з 25 планів та який оновлено 10 картами нової редакції генерального плану 2012 року з пояснювальною запискою. Розділ «Вибори» оновлено детальними картами виборчих дільниць 4-х одномандатних округів м. Одеси по виборах народних депутатів України 2012 року, а також картами Одеської області, України, старовинними літографіями на карті міста. 
Враховуючи сучасні потреби та вимоги до використання сучасних технологій протягом 2012 р. виконано модернізацію 3D карти Одеси; оновлено програмне забезпечення Microsoft на сервері, серверне геоінформаційне програмне забезпечення компанії ESRI на актуальні версії. Здійснено оновлення картографічних сервісів, довідника підприємств та організацій міста, пошукової адресної системи, маршрутів міського електротранспорту, автобусного маршрутного транспорту тощо. Оновлено топографічну основу векторної карти міста Одеси, що працює з використанням серверного геоінформаційного програмного забезпечення. Деталізовано картографічну інформацію інфраструктури прибережної міської зони, низки великих торгових об'єктів. Оновлено розділ новобудов.
Розширилася географія користувачів картографічного сайту: основними є користувачі України – 85 %, США – 5 %, Росії – 5 %, Великобританії, Молдови, Німеччини, Франції, Італії – до 1 % тощо; основними мовами роботи користувачів на сайті є російська – 90 %, українська – 7 %, англійська – 2 %. Значно збільшилася середня тривалість роботи на сайті, що призвело до збільшення навантаження на сайт і створило потребу модернізації серверного та телекомунікаційного обладнання, програмного забезпечення, пропускної спроможності каналів доступу до Інтернету.
У 2011 році в Одесі було створено Єдиний центр звернень громадян                   (далі – Центр), 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. Створений на виконання розпорядження міського голови від 24.02.2011 р. № 110-01р Центр дозволив об'єднати канали надходження інформації від різних джерел. Так, до програми формалізуються і вносяться звернення громадян, які надходять на «Телефон довіри міського голови»,  офіційний сайт, електронною поштою і безпосередньо приймаються операторами Центру. За 12 місяців 2012 року прийнято, оброблено, формалізовано та внесено до бази даних програми майже 35 тисяч (34 561) звернень одеситів.
Кожне звернення має оригінальний порядковий номер і після реєстрації направляється в електронному вигляді безпосередньо до структурного підрозділу, який відповідає за вирішення конкретного питання. Вказане істотно скорочує час реагування у порівнянні з паперовою перепискою.
Наразі практично всі служби (44 од.), в яких встановлено спеціалізовану програму кол-центру, активно в ній працюють – самостійно вносять до Програми відповіді, закріплюють фотофіксацію, акти та іншу інформацію, необхідну для вирішення проблем і звітності. Це зменшило терміни реагування на звернення та кількість пересланих паперів.
Відмінною особливістю роботи Центру є система контролю виконавської дисципліни при реагуванні на звернення громадян, або так звана «система зворотного зв'язку», суть якої полягає в тому, що по кожному зверненню виконавці (структурні підрозділи) звітують про вжиті заходи. Після отримання такого звіту фахівці відділу контролю Центру уточнюють у заявника підтвердження виконання робіт  та  ступінь його задоволеності; за необхідності виїжджають до одеситів, проводять фотофіксацію (за звітний період проконтрольовано виконання 21 717 звернень). Звернення вважається виконаним і знімається з контролю у випадку підтвердження  заявником  виконання його прохання. Завдяки цьому механізму і злагодженій роботі всіх міських служб у 2012 році вдалося зберегти високі показники виконавчої дисципліни. За підсумками 12 місяців більше 85 % (29 401) звернень, які  надійшли до Центру, виконано, тобто проблему вирішено (18553 звернення) або заявнику надано вичерпне роз'яснення (10151 звернення). Менше 5 % (категорія «не виконано з об'єктивних причин») заявників отримали від профільних органів роз'яснення щодо продовження терміну вирішення їхніх питань через  об'єктивні причини (відсутність фінансування, категорія «в роботі»). Наприклад, у минулому році було 8 % невиконаних звернень через нестачу фінансування. Зворотний зв'язок дозволив ще у 2011 році практично вдвічі скоротити кількість повторних звернень з одного й того ж питання, суттєво скоротити частку відписок і докорінно змінити ставлення до реагування на звернення громадян. Вказана тенденція збереглася і у 2012 році. За 12 місяців 2012 року на адресу міського голови і практично всіх структурних підрозділів надійшло 4134 дзвінка зі словами подяки.
Безпосереднє спілкування з одеситами, робота в дієвому контакті із заявниками дозволила на основі гнучкого програмного забезпечення сформувати унікальну базу даних, яка дозволяє готувати керівництву міста достовірну інформацію про проблемні питання в життєдіяльності Одеси.                           З початку 2012 року КП «Міський інформаційно-аналітичний центр» спільно з управлінням звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради запроваджено механізм вибіркового контролю виконавської дисципліни за письмовими зверненнями громадян, що також позитивно вплинуло на загальну виконавську дисципліну. У 2012 році службою контролю Центру проведено 118 фотофіксацій за письмовими зверненнями, які знаходяться на контролі в управлінні звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
Ще одним елементом інтерактивних механізмів взаємодії з громадою є робота «Гарячої телефонної лінії міського голови з протидії корупції в органах влади». Усі питання, розгляд яких виходить за рамки повноважень Одеської міської ради, було направлено для реагування до Управління по боротьбі з організованою злочинністю обласного УМВС. У 2012 році розроблено та запущено додаток, який дозволяє інтегрувати програмне забезпечення                           кол-центру з електронною картою міста Одеси. Це дозволить забезпечити візуалізацію звернень в режимі реального часу, що, у свою чергу, полегшить реагування на екстрені та форс-мажорні ситуації. У 2012 році реалізовано модуль позиціонування на електронній карті міста, що дозволяє відображати інформацію про виклик, що надійшов, з прив'язкою до місцевості. Наочну апробацію зазначеної технології проведено з жовтня на базі КУ «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги».
З метою формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень та прийняття сучасних управлінських рішень у 2012 році було проведено соціологічне дослідження (опитування громадської думки) з актуальних питань соціально-економічного та соціально-політичного життя міста. 
Здійснюючи роботу з популяризації офіційного сайту та поліпшення іміджу міста Одеси, напередодні святкових заходів проводилось святкове оформлення сайту (розділ програми "Соціальна реклама"): День гумору,                   День визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників (10 квітня) та День Перемоги (9 травня), День міста, Новий рік та Різдво Христове. Також здійснено виготовлення кишенькових календарів та наклейок "Офіційний сайт міста WWW.ODESSA.UA" різного розміру та дизайну. 
Інформація про виконання Програми за 2012 рік
1. Головний розпорядник коштів Програми - департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.

2. Відповідальний виконавець Програми – департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.

3. Міська програма підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік затверджена рішенням Одеської міської ради  від 28.02.2012 р. № 1719-VI


Назва завдання
Назва заходу
Джерела фінансування
Планові обсяги фінансування (передбачено програмою),               тис.грн
Планові обсяги фінансування (передбачено з бюджету та інших джерел фінансування), тис.грн
Фактичні обсяги фінансування, 
тис.грн
Програма підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2012 рік
 
Усього
7022,9
6340,1
6217,3


 - державний бюджет
-
-
-


 - бюджет 
м. Одеси, у т.ч.:
7022,9
6340,1
6217,3


загальний фонд
6922,9
6240,1
6118,3


спеціальний фонд
100,0
100,0
99,0


 - інші джерела
 -
- 
- 

1. Проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів з метою  наповнення офіційного сайту  Одеської міської ради 
Бюджет  міста
2,0
2,0
2,0

2.  Проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери та з питань підвищення кваліфікації представників ЗМІ

Бюджет  міста
19,6 

0

0

3. Проведення семінарів-тренінгів з метою
підвищення кваліфікації представників ЗМІ

Бюджет  міста
18,4
0
0

4. Соціологічні дослідження  та опитування  
          
Бюджет  міста
249,5
169,0
69,0

5. Консультації із соціально значущих проблем міста 

Бюджет  міста
35,0
19,1
16,5

6. Видання дайджесту місцевих ЗМІ

Бюджет  міста
130,0
130,0
130,0

7. Опрацювання звернень громадян на «Телефон довіри міського голови» з конвертацією до спеціалізованих програмних засобів

Бюджет  міста
130,0
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 

Бюджет  міста
152,4
152,4
152,4

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


Бюджет  міста
42,0
42,0
42,0

10. Виготовлення віртуальних об’ємних панорам -360° (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»

Бюджет  міста
52,0
36,0
36,0

11. Підтримка, хостинг, модернізація офіційного сайту Одеської  міської ради www.odessa.ua  

Бюджет  міста
130,0
130,0
114,2

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 з 2007 по 2012 рр. шарів і мап різноманітних об`єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап 

Бюджет  міста
120,0
120,0
120,0

13. Пошуково-дослідницька робота, систематизація та розробка, підключення і підтримка розділу «Культурна та історична спадщина Одеси» мапи Одеси в структурі офіційного сайту Одеської  міської ради (мапи, схеми, аналітичні матеріали розвитку міста з 1916 по 1945 роки – історичних довідок з історії населених пунктів, заводів, установ, організацій тощо)


60,0
0
0

14. Розробка, підключення, підтримка й оновлення нових видів мап спеціального розділу «Підприємства відпочинку, культурного та розважального сервісу» мапи міста в структурі офіційного сайту Одеської міської ради

Бюджет  міста
48,0
0
0

15. Розробка, підключення, підтримка й оновлення мап спеціального розділу «Одеса туристична» мапи міста в структурі офіційного сайту Одеської міської ради    

Бюджет  міста
54,0
0
0

16. Розробка, підключення, підтримка й оновлення мап спеціального розділу «Ринки Одеси» мапи міста в структурі офіційного сайту Одеської міської ради    

Бюджет  міста
72,0
0
0

17. Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів офіційного сайту Одеської  міської ради 

Бюджет  міста
30,0
30,0
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)

Бюджет  міста
18,0
2,2
0,9

19. Фінансова підтримка КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»

Бюджет  міста
2320,0
2277,4
2274,8

20. Фінансова підтримка друкованого органу Одеської  міської  ради  –  КП «Редакція газети «Одеський вісник»
Бюджет  міста
3340,0
3100,0
3099,8
Разом за Програмою
Усього
7022,9 
 6340,1
6217,3 

 - державний бюджет
 -
- 
- 

 - бюджет 
м. Одеси, у т.ч.:
7022,9 
 6340,1
6217,3 

загальний фонд
 6922,9
6240,1 
 6118,3

спеціальний фонд
 100,0
 100,0
99,0 

 - інші джерела
 -
- 
- 

У результаті виконання Програми у 2012 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; 
- спрощення надання адміністративних послуг громадянам (оплата комунальних послуг в режимі онлайн у розділі «Оплата комунальних послуг» на офіційному сайті);
- прискорення проходження звернень громадян завдяки функціонуванню «Телефону довіри міського голови» та 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


