




Проєкт




Про внесення на розгляд Одеській міській ради проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5643-VII»




Відповідно до статей 27, 52 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, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення               «Про внесення змін до Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5643-VII» (додається). 

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


Міський голова                                                    				Г. Труханов 
 


Керуюча справами								О. Оніщенко


Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від  
№ 

Про внесення змін до Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5643-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 цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5643-VII, Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5643-VII:
1.1. Замінити у тексті Програми слова та символи «е-малятко» на «єМалятко».
1.2. Викласти розділ I «Паспорт Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік» у новій редакції (додаток 1).
	1.3. Викласти розділи V «Напрями діяльності та заходи Програми»       та VI «Очікувані результати та ефективність Програми» у новій редакції (додаток 2).
	1.4. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік» у новій редакції (додаток 3).
	1.5. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси                  на 2020 рік» у новій редакції (додаток 4).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій.

Міський голова                                     			                	Г. Труханов


Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами								О. Оніщенко



Додаток 1
до рішення Одеської міської ради 
від 
№


І. ПАСПОРТ
Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери 
м. Одеси на 2020 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.
Відповідальний виконавець Програми
Департамент інформації та зв’язків                    з громадськістю Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми
Департамент інформації та зв’язків                       з громадськістю Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради, Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, комунальна установа «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради»
5.
Термін реалізації Програми
2020 рік
6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:
9 555,8  тис.грн
6.1.
Кошти бюджету м. Одеси
9 555,8  тис.грн





Секретар ради 					          			   О. Потапський




Додаток 2
до рішення Одеської міської ради 
від 
№

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Завданням Програми є подальший розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом підтримки та подальшого 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.
Реалізацію Програми планується здійснювати за такими напрямами діяльності:
- оптимізація та спрощення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян;
- підтримка інформаційної сфери м. Одеси.
Забезпечення підтримки інформаційної сфери здійснюватиметься шляхом: 
- оптимізації, удосконалення роботи, розробки прикладного програмного інтерфейсу (WEB API) вебпорталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень, технічної підтримки, доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, SMS-інформування, документація до WEB API;
- технічної підтримки, доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, модернізації офіційного сайту Одеської міської ради: www.omr.gov.ua;
- технічної підтримки, доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку депутатського               вебпорталу, SMS-інформування;
- технічної підтримки, оптимізації, удосконалення роботи, розробки WEB API, документації до WEB API, доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку вебплатформи «Соціально активний громадянин», SMS-інформування;
- реєстраційного обслуговування вебпорталів та вебсайтів Одеської міської ради;
- використання SSL-цифрових сертифікатів для вебпорталів та            вебсайтів Одеської міської ради; 
- адміністрування, технічного обслуговування групи серверів (DHCP, DNS, Mail, Backup, VoIP, VMWare, Database, Domain Controller, FTP, Proxy, Application, Web), мережевого обладнання Fortigate, Aruba, виділених оптичних волокон мережі, доступу до мережі «Інтернет» волоконно-оптичними лініями зв’язку; 
- технічної підтримки (звукопідсилювальна та відеоапаратура) проведення заходів при залученні громадськості, забезпечення трансляцій заходів;
- висвітлення інформації про діяльність Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ;
- організації, технічної підтримки, електроживлення та техобслуговування, зокрема протиаварійні заходи, прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з вебкамер та телевізійних камер, Wi-Fi-точок доступу до мережі «Інтернет» у публічних місцях міста;
- технічної підтримки Єдиної системи документообігу, доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодії з іншими вебмобільними додатками; 
- технічної підтримки, розробки додаткових модулів Єдиної системи реєстру звернень громадян, доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодії з іншими додатками, документації до WEB API; 
- розробки та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста; 
- інформаційної кампанії стосовно проведення громадського бюджету міста Одеси. Організації, технічної та інформаційної підтримки роботи Школи громадського бюджету міста Одеси;
- реалізації в м. Одесі проекту «єМалятко» для надання комплексної послуги населенню;
- технічної підтримки, розробки шаблонів, додаткових модулів єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa», доступу до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодії з іншими системами;
- реалізація проєкту-переможця громадського бюджету міста Одеси «Odessadvor».
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми.

VІ. Очікувані результати та ефективність Програми

У результаті впровадження Програми очікується:
- забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ;
- оптимізація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради та їх структурних підрозділів за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- забезпечення відкритості діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, високого рівня контролю їх виконання;
- інформування територіальної громади міста щодо реалізації національних проектів та діяльності органів місцевого самоврядування;
- забезпечення безперебійної роботи онлайн-сервісів Одеської міської ради, їх захист від Ddos-атак;
- розробка WEB API для взаємодії з іншими системами; 
- забезпечення розвитку інструменту «Громадський бюджет», онлайн-обговорення проектів нормативно-правових актів та інших інструментів участі громадян у прийнятті управлінських рішень;
- забезпечення прозорості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів при реалізації проєктів громадського бюджету міста Одеси;
- вдосконалення процесів підготовки та реалізації проектів громадського бюджету міста Одеси;
- створення сприятливих умов для реалізації прав дитини за рахунок впровадження в місті Одесі проекту «єМалятко»;
- покращення доступності та зручності надання адміністративних послуг, оптимізація взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 	
- підвищення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.






Секретар ради 					          			   О. Потапський





















Додаток 3
до рішення Одеської міської ради 
від 
№

			«Додаток 1 
								 до Програми

  


Ресурсне забезпечення 
Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери 
м. Одеси на 2020 рік

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


2020 рік


Усього, в т.ч.:
9 555,8
9 555,8

Бюджет м. Одеси, усього,
9 555,8
9 555,8

у т.ч. за головними розпорядниками 
бюджетних коштів:

Виконавчий комітет Одеської міської ради
5 364,3
5 364,3 

Департамент інформації та зв’язків                   з громадськістю Одеської міської ради
3 868,3
3 868,3

Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради
323,2
323,2


».




Секретар ради 							              О. Потапський











Додаток 4
до рішення Одеської міської ради 
від 
                                                                                                                                                                    	№     

«Додаток 2
                                                                                                                                                                            до Програми                                                                                                                                                                                                                         

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік

№
з/п
Перелік заходів 
Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела
фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, 
у тому числі
Очікуваний результат





Усього
2020 рік

Оптимізація та спрощення взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадян
1.1. Забезпечення  прийняття звернень фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян
без статусу юридичної особи за допомогою телекомунікаційних мереж

1.1.1.
Послуги з оновлення програмного забезпечення, телефонного зв’язку, ремонту комп’ютерного обладнання тощо
2020 рік
Виконавчий комітет Одеської міської ради, комунальна установа «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради»
Усього, в т.ч.:

96,1
96,1
Забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ




бюджет м. Одеси
96,1
96,1

1.1.2.
Предмети, матеріали, комп’ютерне обладнання, інвентар тощо
2020 рік

Усього, в т.ч.:
59,9
59,9





бюджет м. Одеси
59,9
59,9

1.1.3.
Оплата праці з нарахуванням працівників КУ «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради»
2020 рік

Усього, в т.ч.:
5208,3
5208,3





бюджет м. Одеси
5208,3
5208,3

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
5 364,3
5 364,3


бюджет м. Одеси

5 364,3
5 364,3

Підтримка інформаційної сфери м. Одеси


2.1. Оптимізація, удосконалення роботи, розробка прикладного програмного інтерфейсу (WEB API) вебпорталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень, технічна підтримка, доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, SMS-інформування, документація до WEB API

2.1.1.
Технічна підтримка 
вебпорталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
33,6
33,6
Забезпечення безперебійної роботи міського вебпорталу 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
33,6
33,6

2.1.2.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання 
вебпорталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень волоконно-оптичними лініями зв’язку

2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

22,2
22,2
Забезпечення безперебійної роботи міського вебпорталу 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. Розробка WEB API вебпорталу звернень громадян для взаємодії з іншими системами




бюджет м. Одеси
22,2
22,2

2.1.3.
Оптимізація, удосконалення роботи, розробка WEB API вебпорталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень, документація до WEB API

2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
45,0
5,0





бюджет м. Одеси
45,0
45,0

2.1.4.
SMS-інформування громадян щодо статусу звернення
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:

16,0
16,0





бюджет м. Одеси
16,0
16,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
116,8
116,8


бюджет м. Одеси

116,8
116,8


2.2. Технічна підтримка, доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, модернізація офіційного сайту Одеської міської ради: www.omr.gov.ua
2.2.1.
Технічна підтримка офіційного сайту Одеської міської ради
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

42,0
42,0
Забезпечення безперебійної роботи міського вебпорталу звернень громадян, моніторинг програмних сервісів, захист від Ddos-атак. 
Забезпечення:
- повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ;
- прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, ефективної взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями;
- доступу до публічної інформації та права громадян на звернення;
- відкритості процесу обговорення проєктів, проведення конкурсів, організації та проведення процедур закупівель.
Формування іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру





бюджет м. Одеси
42,0
42,0

2.2.2.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку офіційного сайту Одеської міської ради
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

36,0
36,0





бюджет м. Одеси
36,0
36,0

2.2.3.
Модернізація, а саме розробка нових модулів і розділів офіційного вебсайту Одеської міської ради
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
38,0
38,0





бюджет м. Одеси
38,0
38,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
116,0
116,0


бюджет м. Одеси
116,0
116,0



2.3. Технічна підтримка, доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання
волоконно-оптичними лініями зв’язку депутатського вебпорталу, SMS-інформування

2.3.1.
Технічна підтримка депутатського вебпорталу
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:
24,0
24,0
Забезпечення безперебійної роботи депутатського 
вебпорталу, захист від Ddos-атак.
Забезпечення:
- повноти інформування територіальної громади міста про діяльність Одеської міської ради;
- прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, ефективної взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями;
- доступу до публічної інформації та права громадян на звернення




бюджет м. Одеси
24,0
24,0

2.3.2.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку депутатського вебпорталу
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:
19,2
19,2





бюджет м. Одеси
19,2
19,2

2.3.3.
SMS-інформування депутатів щодо статусу звернення
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


Усього, в т.ч.:

6,5
6,5





бюджет м. Одеси
6,5
6,5

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

49,7
49,7


бюджет м. Одеси


49,7
49,7

Технічна підтримка, оптимізація, удосконалення роботи, розробка WEB API, документація, доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку вебплатформи «Соціально активний громадянин», SMS-інформування

2.4.1.
Технічна підтримка 
вебплатформи «Соціально активний громадянин»
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
33,6
33,6
Забезпечення безперебійної роботи вебплатформи «Соціально активний громадянин», захист від Ddos-атак.
Забезпечення: 
- розвитку інституту електронних звернень та електронних петицій; 
- розвитку інструменту «Громадський бюджет», онлайн обговорення проєктів нормативно-правових актів та інших інструментів участі громадян у прийнятті управлінських рішень; 
- запровадження електронних форм зворотного зв’язку на офіційних вебсайтах органів влади; 
- стимулювання використання електронних інструментів залучення громадян та підтримки громадських ініціатив у сфері електронного урядування.
Розробка WEB API вебплатформи для взаємодії з іншими системами





бюджет м. Одеси
33,6
33,6

2.4.2.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку вебплатформи «Соціально активний громадянин»
2020 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

2.4.3.
SMS-інформування громадян щодо статусу запитів на публічну інформацію, петицій, громадського бюджету, планових відключень тощо
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

16,0
16,0





бюджет м. Одеси
16,0
16,0

2.4.4.
Оптимізація, удосконалення роботи, розробка WEB API вебплатформи «Соціально активний громадянин», документація до WEB API
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

40,0
40,0





бюджет м. Одеси
40,0
40,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
113,6
113,6


бюджет м. Одеси
113,6
113,6

2.5. Реєстраційне обслуговування вебпорталів та вебсайтів Одеської міської ради
2.5.1.
Реєстраційне обслуговування вебпорталів та вебсайтів Одеської міської ради
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
10,0
10,0
Юридично-правове забезпечення права на користування доменним ім’ям офіційних Інтернет-проєктів Одеської міської ради  




бюджет м. Одеси
10,0
10,0

2.6. Використання SSL-цифрових сертифікатів для вебпорталів та вебсайтів Одеської міської ради
2.6.1.
SSL-цифрові сертифікати для вебпорталів та вебсайтів Одеської міської ради
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
48,0
48,0
Забезпечення захисту інформації та персональних даних, які надходять через вебформи до офіційних серверів Одеської міської ради




бюджет м. Одеси
48,0
48,0

2.7. Адміністрування, технічне обслуговування групи серверів (DHCP, DNS, Mail, Backup, VoIP, VMWare, Database, Domain Controller, FTP, Proxy, Application, Web), мережевого обладнання Fortigate, Aruba, виділених оптичних волокон мережі, доступ до мережі «Інтернет» волоконно-оптичними лініями зв’язку
2.7.1.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                             з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
56,0
56,0
Оптимізація діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ за рахунок  впровадження в їх діяльність сучасних 
ІТ-технологій




бюджет м. Одеси
56,0
56,0

2.7.2.
Послуги, пов’язані з базами даних
2020 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

2.7.3.
Технічне обслуговування серверів
2020 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

2.7.4.
Технічне обслуговування мережевого обладнання Fortigate, Aruba
2020 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

2.7.5.
Послуги, пов’язані із серверним програмним забезпеченням
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
70,0
70,0





бюджет м. Одеси
70,0
70,0

2.7.6.
Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
55,0
55,0





бюджет м. Одеси
55,0
55,0

2.7.7.
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                   з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0





бюджет м. Одеси
50,0
50,0

2.7.8.
Технічне обслуговування виділених оптичних волокон мережі Одеської міської ради на ділянках 
з урахуванням аварійних відновлень у разі пошкодження оптичних волокон

2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                   з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
48,0
48,0





бюджет м. Одеси
48,0
48,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
494,0
494,0


бюджет м. Одеси
494,0
494,0


2.8. Технічна підтримка (звукопідсилювальна та відеоапаратура) проведення заходів при залученні громадськості,
забезпечення трансляцій заходів

2.8.1.
Технічна підтримка проведення заходів
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
32,0
32,0
Забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, високого рівня контролю їх виконання




бюджет м. Одеси
32,0
32,0

2.8.2.
Забезпечення трансляцій заходів
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

Усього, в т.ч.:
65,0
65,0





бюджет м. Одеси
65,0
65,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
97,0
97,0


бюджет м. Одеси
97,0
97,0


2.9. Висвітлення інформації про діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів
2.9.1.
Висвітлення інформації про діяльність Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ, зокрема оприлюднення актів та інших офіційних документів органів місцевого самоврядування у друкованих засобах масової інформації
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
380,0
380,0
Інформування територіальної громади міста щодо реалізації національних проєктів, про діяльність Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ; забезпечення доступу громадян до публічної інформації




бюджет м. Одеси
380,0
380,0

2.10. Організація, технічна підтримка, електроживлення та техобслуговування, зокрема протиаварійні заходи, 
прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з веб- та телевізійних камер, 
Wi-Fi-точок доступу до мережі «Інтернет» у публічних місцях міста
2.10.1.
Організація, техобслуговування Інтернет-трансляцій, зокрема протиаварійні заходи, апаратних нарад, сесій Одеської міської ради, засідань її виконавчого комітету, засідань комісій громадського бюджету, конкурсних комісій
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
64,0
64,0
Забезпечення відкритості діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високого рівня контролю їх виконання




бюджет м. Одеси
64,0
64,0

2.10.2.
Організація, технічна підтримка Інтернет-трансляцій, зокрема протиаварійні заходи, архітектурних пам’яток та публічних місць Одеси

2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
82,0
82,0





бюджет м. Одеси
82,0
82,0

2.10.3.
Поновлення ліцензій програмного забезпечення Streaming-серверів Інтернет-трансляцій
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
72,0
72,0
Забезпечення безкоштовного доступу громадян до мережі «Інтернет»




бюджет м. Одеси
72,0
72,0

2.10.4.
Організація, технічна підтримка, електроживлення, техобслуговування 
Wi-Fi-точок доступу до мережі «Інтернет» у публічних місцях міста (парки, архітектурні пам’ятки)
2020 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.:
314,0
314,0


бюджет м. Одеси
314,0
314,0

2.11. Технічна підтримка Єдиної системи документообігу, доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодія з іншими вебмобільними додатками
2.11.1.
Послуги з управління документообігом
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                                 з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
98,0
98,0
Оптимізація діяльності Одеської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, комунальних підприємств та установ за рахунок  впровадження в їх діяльність сучасних                     ІТ-технологій




бюджет м. Одеси
98,0
98,0

2.11.2.
Технічна підтримка Єдиної системи документообігу
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
42,0
42,0





бюджет м. Одеси
42,0
42,0

2.11.3.
Послуги у сфері програмного забезпечення для керування мережами
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків  з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
64,0
64,0





бюджет м. Одеси
64,0
64,0

2.11.4.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків                              з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
36,0
36,0





бюджет м. Одеси
36,0
36,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
240,0
240,0


бюджет м. Одеси
240,0
240,0


2.12. 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, документація до WEB API

2.12.1.
Технічна підтримка Єдиної системи реєстру звернень громадян
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
24,0
24,0
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 вебформи до офіційних серверів Одеської міської ради. Подальше вдосконалення системи реєстру звернень громадян





бюджет м. Одеси
24,0
24,0

2.12.2.
Розробка додаткових модулів Єдиної системи реєстру звернень громадян
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
16,0
16,0





бюджет м. Одеси
16,0
16,0

2.12.3.
Доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку Єдиної системи реєстру звернень громадян
2020 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

2.12.4.
Взаємодія Єдиної системи реєстру з іншими вебресурсами, мобільними додатками, розробка 
WEB API, документація до WEB API
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
45,0
45,0





бюджет м. Одеси
45,0
45,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
107,2
107,2


бюджет м. Одеси
107,2
107,2

2.13. Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста
2.13.1.
Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
120,0
120,0
Залучення громадян до використання сучасних                                    IT-технологій при отриманні інформаційних послуг




бюджет м. Одеси
120,0
120,0

2.14. Інформаційна кампанія стосовно громадського бюджету міста Одеси. 
Організація, технічна та інформаційна підтримка роботи Школи громадського бюджету міста Одеси
2.14.1
Інформаційна кампанія стосовно громадського бюджету міста Одеси
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
Вдосконалення процесів підготовки та реалізації проєктів громадського бюджету міста Одеси




бюджет м. Одеси
100,0
100,0

2.14.2
Організація, технічна та інформаційна підтримка Школи громадського бюджету міста Одеси
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0
Залучення членів територіальної громади до розробки і реалізації проєктів громадського бюджету  міста Одеси




бюджет м. Одеси
200,0
200,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
300,0
300,0


бюджет м. Одеси
300,0
300,0

2.15. Реалізація в м. Одесі проєкту «єМалятко» для надання комплексної послуги населенню
2.15.1.
Серверне обладнання:
сервер для організації шлюзу безпечного обміну, розміщення баз даних та архівування інформації, аналізу журналів подій
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
190,0
190,0
У рамках проєкту 
«єМалятко» через подання однієї заяви можна буде отримати такі послуги:
1) державна реєстрація народження дитини;
2) реєстрація місця проживання дитини, що народилася;
3) призначення допомоги при народженні дитини;
4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я;
5) реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;
7) визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; 
8) визначення приналежності дитини до громадянства України;




бюджет м. Одеси
190,0
190,0

2.15.2.
Робоча станція адміністратора
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
30,0
30,0





бюджет м. Одеси
30,0
30,0

2.15.3.
Налаштування програмного забезпечення, підключення до промислового середовища СЕВДЕІР (система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) «Трембіта»
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0





бюджет м. Одеси
50,0
50,0

2.15.4.
Забезпечення технічного підключення СЕВДЕІР, організація шлюзів безпечного обміну, підмереж – сегменту демілітаризованої зони та захищеного сегменту.
Налаштування вебсервісів та вебклієнтів, що взаємодіють зі шлюзом безпечного обміну
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
60,0
60,0
9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
10) призначення допомоги багатодітним сім'ям




бюджет м. Одеси
60,0
60,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
330,0
330,0


бюджет м. Одеси

330,0
330,0


2.16. Технічна підтримка, розробка шаблонів, додаткових модулів Єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa», доступ до мережі «Інтернет» серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодія з іншими системами

2.16.1.
Технічна підтримка Єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa»
2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
33,6
33,6
Покращення доступності та зручності надання адміністративних послуг, оптимізація взаємодії органів державної влади та виконавчих органів Одеської міської ради 




бюджет м. Одеси
33,6
33,6

2.16.2.
Доступ до мережі «Інтернет» cерверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку Єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa» та публічного вебпорталу адміністративних послуг

2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
36,0
36,0





бюджет м. Одеси
36,0
36,0

2.16.3.
Розробка шаблонів, додаткових модулів Єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa»
2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
80,0
80,0





бюджет м. Одеси
80,0
80,0

2.16.4.
Технічна підтримка публічного вебпорталу адміністративних послуг
2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
33,6
33,6





бюджет м. Одеси
33,6
33,6

2.16.5.
Налаштування, підключення інтегрованої системи електронної ідентифікації: id.gov.ua та bankid.org.ua до публічного вебпорталу адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa»
2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
40,0
40,0





бюджет м. Одеси
40,0
40,0

2.16.6.
Розробка WEB API Єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa»
2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
60,0
60,0





бюджет м. Одеси
60,0
60,0

2.16.7.
Розробка WEB API підсистеми РТГ (реєстру територіальної громади) Єдиної автоматизованої системи обліку адміністративних послуг «Smart CNAP Odessa»
2020 рік
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

40,0
40,0





бюджет м. Одеси
40,0
40,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
323,2
323,2


бюджет м. Одеси
323,2
323,2

2.17. Реалізація проєкту-переможця громадського бюджету міста Одеси «Odessadvor»

2.17.1.
Розробка технічного завдання вебпорталу
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:

20,0
20,0



Створення вебпорталу «Odessadvor»  для проведення інвентаризації дитячих майданчиків та внесення їх на інтерактивну карту 




бюджет м. Одеси
20,0
20,0

2.17.2.
Розробка дизайн-макетів вебпорталу, верстка 
html-шаблонів
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
40,0
40,0





бюджет м. Одеси
40,0
40,0

2.17.3.
Розробка системи адміністрування з набором модулів
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0





бюджет м. Одеси
100,0
100,0

2.17.4.
Проєктування бази даних
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0





бюджет м. Одеси
50,0
50,0

2.17.5.
Фотопослуги
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0





бюджет м. Одеси
50,0
50,0

2.17.6.
Первісне наповнення бази даних (опис майданчиків, локації на карті, фотогалерея)
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0





бюджет м. Одеси
200,0
200,0

2.17.7.
Інтеграція, взаємодія з іншими програмами і вебсайтами
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
30,0
30,0





бюджет м. Одеси
30,0
30,0

2.17.8.
Присвоєння QR-кодів майданчикам, реєстрація в базі даних
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0





бюджет м. Одеси
50,0
50,0

2.17.9.
Розробка макетів інформаційних табличок з QR-кодом
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
20,0
20,0





бюджет м. Одеси
20,0
20,0

2.17.10.
Закупівля інформаційної таблички з QR-кодом
(тип 1)
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
150,0
150,0





бюджет м. Одеси
150,0
150,0

2.17.11.
Закупівля інформаційної таблички з QR-кодом 
(тип 2)
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0





бюджет м. Одеси
50,0
50,0

2.17.12.
Встановлення табличок з QR-кодом на об'єктах, майданчиках
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0





бюджет м. Одеси
200,0
200,0

2.17.13.
Закупівля персональних  комп’ютерів для виконання робіт
2020 рік
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
72,0
72,0





бюджет м. Одеси
72,0
72,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
1032,0
1032,0


бюджет м. Одеси
1032,0
1032,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
4 191,5
4 191,5


бюджет м. Одеси
4 191,5
4 191,5

Всього за Програмою 
Усього, у т.ч.:
9 555,8
9 555,8


бюджет м. Одеси
9 555,8
9 555,8






Секретар ради 							          								О. Потапський
Інформація 
до проєкту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення 
«Про внесення змін до Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2020 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради 
від 06 лютого 2020 року № 5643-VII»

Суть питання: внесення уточнень до міської цільової програми у зв’язку з необхідністю реалізації проєкту-переможця громадського бюджету №2020-2756 «Odesadvor», розпорядником бюджетних коштів по якому визначено департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради. Програму доповнено заходами за напрямом п. 2.17. «Реалізація проєкту переможця громадського бюджету «Odesadvor»», орієнтовні обсяги фінансування якого становлять 1032,0 тис.грн. Таким чином, загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тепер дорівнює      9 555,8 тис.грн.  
Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019р. № 1166 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 і від 10 липня 2019 р. №691», виникла необхідність заміни назви проєкту «е-малятко» на «єМалятко», реалізація якого передбачена в рамках Програми.
Очікуваний результат: забезпечення прозорості діяльності Одеської міської ради та її виконавчих органів при реалізації проєктів громадського бюджету міста Одеси.
Можливі ризики: відсутні.
Фінансовий результат: фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми - 9 555,8 тис.грн, з них на реалізацію проєкту-переможця громадського бюджету №2020-2756 «Odessadvor» - 1032,0 тис.грн.

Директор департаменту  				                      А. Сиваш

