


ПРОЕКТ доопрацьовано 06.10.2017 р.
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1777-VII»




Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про                   їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови                                      від 08 листопада 2016 року № 1115, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                           «Про внесення змін до Міської програми підтримки інформаційної сфери                  м. Одеси на 2017 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради                                  від 15 березня 2017 року № 1777-VII» (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л. 
 


Міський голова                                                    				Г. Труханов 
 


Керуюча справами								О. Оніщенко


 
Вик. Сиваш
        (Свєшнікова 722-10-26)
 




Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від  
№ 

Про внесення змін до Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня          2017 року № 1777-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                           «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування Міської програми підтримки інформаційної сфери                    м. Одеси на 2017 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради                              від 15 березня 2017 року № 1777-VII, Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1777-VII:
1.1. Викласти розділ I «Паспорт Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік» у новій редакції (додаток 1).
	1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік» у новій редакції (додаток 2).
	1.3. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на                                          2017 рік» у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.


Міський голова                                     			                	Г. Труханов


Проект рішення винесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами								О. Оніщенко
Додаток 1
до рішення Одеської міської ради 
від 
№


І. ПАСПОРТ
Міської програми підтримки інформаційної сфери 
м. Одеси на 2017 рік
(далі – Програма)


1.
Ініціатор розроблення Програми
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
2.
Розробник Програми
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
3.
Співрозробники Програми
КП «Редакція газети «Одеський вісник», 
КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
4.
Відповідальний виконавець Програми
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
5.
Виконавці Програми
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
6.
Термін реалізації Програми
2017 рік
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
4 625,9 тис.грн

у тому числі:

7.1.
Кошти бюджету м. Одеси
4 625,9 тис.грн






Секретар ради 							          О. Потапський







Додаток 2
до рішення Одеської міської ради 
від 
№

«Додаток 1
	до Програми




Ресурсне забезпечення 
Міської програми підтримки інформаційної сфери 
м. Одеси на 2017 рік


Джерела фінансування,
які пропонується залучити
на виконання Програми
Роки
виконання Програми
Усього витрат
на виконання Програми
(тис.грн)

2017 рік

Усього, в т.ч.:
4 625,9
4 625,9
Бюджет м. Одеси, усього,
4 625,9
4 625,9
у т.ч. за головними розпорядниками 
бюджетних коштів:
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
4 625,9
4 625,9







Секретар ради 							          О. Потапський

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради 
від 
№


«Додаток 2
до Програми


Напрями діяльності та заходи 
Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік

№
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела
фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
Очікуваний результат





тис.грн, у тому числі:






Усього
2017 рік

Фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник»
1.1.
Друк газети
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

2704,3
2704,3
Інформування територіальної громади міста щодо реалізації національних проектів та державної політики, про діяльність місцевих органів влади; забезпечення доступу громадян до публічної інформації, подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади 




бюджет м. Одеси
2704,3
2704,3

2. Фінансова підтримка КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
2.1.
Системний супровід, телекомунікаційне та технічне забезпечення функціонування програмно-апаратного комплексу та обчислювальних засобів «Єдиного центру звернень громадян»
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

785,3
785,3
Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку з метою оперативного реагування на звернення громадян 




бюджет м. Одеси
785,3
785,3

3. Підтримка інформаційної сфери м. Одеси на 2017 рік
3.1. Оптимізація, удосконалення роботи, розробка додаткових модулів веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень, 
технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку
3.1.1.
Технічна підтримка веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

28,6
28,6
Забезпечення безперебійної роботи  міського веб-порталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від DDos-атак. Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку з метою оперативного реагування на звернення громадян




бюджет м. Одеси
28,6
28,6

3.1.2.
Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень волоконно-оптичними лініями зв’язку
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

22,2
22,2
Забезпечення безперебійної роботи  міського веб-порталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від DDos-атак. Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку з метою оперативного реагування на звернення громадян




бюджет м. Одеси
22,2
22,2

3.1.3.
Оптимізація, удосконалення роботи, розробка додаткових модулів веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

16,8
16,8





бюджет м. Одеси
16,8
16,8

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
67,6
67,6


бюджет м. Одеси
67,6
67,6

3.2. Технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, модернізація 
офіційного сайту Одеської міської ради www.omr.gov.ua
3.2.1
Технічна підтримка офіційного сайту Одеської міської ради
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
48,0
48,0
Забезпечення безперебійної роботи  міського веб-порталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від DDos-атак. Забезпечення:
- повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади;
- прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету; ефективної взаємодії депутатів міської ради з виборцями;
- доступу до публічної інформації та права громадян на звернення;
- відкритості процесу обговорення проектів, проведення конкурсів, організації та проведення процедур закупівель.
Формування іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру




бюджет м. Одеси
48,0
48,0

3.2.2.
Доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку офіційного сайту Одеської міської ради
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

22,2
22,2





бюджет м. Одеси
22,2
22,2

3.2.3.
Модернізація (розробка нових модулів і розділів офіційного веб-сайту Одеської міської ради)
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

29,0
29,0





бюджет м. Одеси
29,0
29,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
99,2
99,2


бюджет м. Одеси
99,2
99,2

3.3.
Соціологічні дослідження  та опитування
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
129,0
129,0
Формування стратегії соціально-економічного розвитку міста та прийняття управлінських рішень з урахуванням результатів соціологічних досліджень та громадської думки 




бюджет м. Одеси
129,0
129,0

3.4.
Реєстраційне обслуговування веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
18,2
18,2
Юридично-правове забезпечення права на користування доменним ім’ям офіційних Інтернет-проектів Одеської міської ради  




бюджет м. Одеси
18,2
18,2

3.5.
SSL цифрові сертифікати для веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
27,8
27,8
Забезпечення  захисту інформації та персональних даних, які надходять через веб-форми до офіційних серверів Одеської міської ради




бюджет м. Одеси
27,8
27,8

3.6. Технічна підтримка (звукопідсилююча та відеоапаратура) проведення заходів при залученні громадськості, забезпечення телетрансляції заходів

3.6.1.
Технічна підтримка
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
15,0
15,0
Забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, високого рівня контролю за їх виконанням




бюджет м. Одеси
15,0
15,0


3.6.2.
Трансляції
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
96,0
96,0





бюджет м. Одеси
96,0
96,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:

111,0
111,0


бюджет м. Одеси

111,0
111,0

3.7. Моніторинг засобів масової інформації
3.7.1.
Моніторинг друкованих ЗМІ
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
36,4
36,4
Поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради; отримання якомога більшого спектру інформації загальнополітичного та інформативного характеру, отримання додаткових  матеріалів щодо думки громадськості про роботу органів місцевої влади з метою оперативного реагування на критику




бюджет м. Одеси
36,4
36,4

3.7.2.
Моніторинг телевізійних ЗМІ
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
60,0
60,0





бюджет м. Одеси
60,0
60,0

3.7.3.
Моніторинг Інтернет-видань
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
48,6
48,6





бюджет м. Одеси
48,6
48,6

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
145,0
145,0


бюджет м. Одеси
145,0
145,0

3.8.
Висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
36,0
36,0
Інформування територіальної громади міста щодо реалізації національних проектів та державної політики, про діяльність місцевих органів влади, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади  




бюджет м. Одеси
36,0
36,0

3.9
Фотографічне обладнання
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
68,0
68,0
Інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади   




бюджет м. Одеси
68,0
68,0

3.10. 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
3.10.1
Організація, техобслуговування Інтернет-трансляцій (в тому числі аварійні заходи) апаратних нарад, сесій Одеської міської ради, засідань її виконавчого комітету 
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
60,0
60,0
Забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням 




бюджет м. Одеси
60,0
60,0

3.10.2
Організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування Інтернет-трансляцій (в тому числі аварійні заходи) архітектурних пам’яток та публічних місць Одеси
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
95,0
95,0





бюджет м. Одеси
95,0
95,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
155,0
155,0


бюджет м. Одеси
155,0
155,0

3.11. Технічна підтримка, розробка додаткових модулів єдиної системи реєстру звернень громадян, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодія з іншими додатками
3.11.1.
Технічна підтримка єдиної системи реєстру звернень громадян
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
21,6
21,6
Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку.
Забезпечення  захисту інформації та персональних даних, які надходять через веб-форми до офіційних серверів Одеської міської ради. Подальше вдосконалення системи реєстру звернень громадян




бюджет м. Одеси
21,6
21,6

3.11.2.
Розробка додаткових модулів єдиної системи реєстру звернень громадян
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
24,0
24,0





бюджет м. Одеси
24,0
24,0

3.11.3.
Доступ до мережі Інтернет cерверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку єдиної системи реєстру звернень громадян
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
22,2
22,2





бюджет м. Одеси
22,2
22,2

3.11.4.
Взаємодія єдиної системи реєстру з іншими веб-ресурсами, програмними/мобільними додатками
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
21,0
21,0





бюджет м. Одеси
21,0
21,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
88,8
88,8
 

бюджет м. Одеси
88,8
88,8

3.12.
Інформаційне забезпечення та висвітлення у ЗМІ заходів з реалізації та впровадження соціальних програм, затверджених Одеською міською радою, висвітлення в ЗМІ місцевих заходів з реалізації міських, національних проектів та державної політики
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
95,2
95,2
Підвищення рівня інформування громади міста Одеси щодо реалізації національних проектів та державної політики




бюджет м. Одеси
95,2
95,2

3.13.
Виготовлення довідкових та іміджевих матеріалів


2017 рік



Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:




50,8




50,8



Інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади, поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру 




бюджет м. Одеси
50,8

50,8

3.14.
Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста
2017 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
44,7
44,7
Залучення громадян до використання сучасних IT-технологій при отриманні інформаційних послуг від органів місцевої влади  




бюджет м. Одеси
44,7
44,7

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
1136,3
1136,3


бюджет м. Одеси
1136,3
1136,3

Всього за Програмою 
Усього, у т.ч.:
4625, 9
4625, 9


бюджет м. Одеси
4625, 9
4625, 9





Секретар ради 							          								О. Потапський




 


