
Зміни до комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на

2015-2018 роки



Передумови до внесення змін

1. Зміна виконавців. Переглянуто розподіл заходів між виконавцями з
урахуванням того, що створено Департамент інформаційно-комунікаційних
технологій та підпорядковано йому профільні комунальні підприємства
(КП «ГІОЦ», КП «Інформатика», СКП «Київтелесервіс»).

2. Збільшення в ході виконання Програми.
3. Зауваження та пропозиції постійних комісій Київської міської ради.
4. Запити від структурних підрозділів та громадськості (Громадський бюджет, 

електронні петиції).



За напрямком «Створення нових інформаційно-телекомунікаційних систем/ підсистем та апаратних платформ» 20 заходів:
1.1. Модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної
громади міста Києва" 
1.2. Створення програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних
1.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата - центру)
1.4. Розвиток веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних
1.5. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в
м. Києві
1.6. Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"
1.7. Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"
1.8. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу"
1.9. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний архів міста Києва"
1.10. Модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва"
1.11. Створення платформи Єдиний освітній простір м. Києва"
1.12. Впровадження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
1.13. Впровадження системи нормативно-довідкової інформації
1.14.Створення та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу
1.15. Створення, впровадження та супровід автоматизованої системи управління проектами
1.16.Створення інформаційної системи "Муніципальний Реєстр міста Києва" та його розвиток
1.17.Реконструкція частини антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під ситуаційний центр із протидії загрозам у
місті Києві
1.18. Закупівля та розгортання програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві
1.19. Реконструкція частини антресоль-ного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних по
вул. Дегтярівська, 37 в Шевченківському районі м. Києва"
1.20. Закупівля інформаційно-довідкових кіосків для встановлення їх на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва

Перерозподіл заходів між
виконавцями

У зв'язку із створенням Департаменту ІКТ зроблено перерозподіл заходів діючої програми за
виконавцями/співвиконавцями за напрямками:



Перерозподіл заходів між
виконавцями

За напрямком «Супроводження існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем», 7 заходів:
2.1. Створення мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста

2.2. Модернізація та функціональне розширення програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, 
супроводження програмно-апаратного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, забезпечення безперервного доступу
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві
державних адміністрацій та комунальних підприємств до інформаційно-довідкової служби Call-центр

2.3. Оренда ДАТА-Центру для потреб міста Києва
2.5. Супроводження та технічне обслуговування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір
територіальної громади міста Києва"
2.6. Оновлення парку комп'ютерів в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
2.7. Проведення процедури легалізації програмного забезпечення
2.8. Функціональне розширення інформаційно-комунікаційної системи "Портал «Київаудит» та модернізація інформаційно-аналітичної
системи внутрішнього контролю та аудиту
За напрямком «Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації», 4 заходи:
3.7. Закупівля антивірусного програмного забезпечення

3.9. Створення автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

3.10. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих систем класу "3" структурних підрозділів Київської міської
ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрації, їх супроводження та підтримання в актуалізованому стані

3.11. Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "3" структурних
підрозділів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій



Оновлено заходи Програми
1.1. Модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал
територіальної громади міста Києва" 
Сума збільшення: 2,4 млн. грн.

1.11.«Створення веб-порталу «Єдиний освітній простір м. Києва» в контексті створення ІТ-платформи для галузі освіти
Сума збільшення: 500 тис. грн.

1.18. Закупівля та розгортання програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві
Сума збільшення: 25 млн. грн.

1.19. Реконструкція частини антресоль-ного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних
по вул. Дегтярівська, 37 в Шевченківському районі м. Києва" 
Сума зменшення: 21 млн. грн.

1.20. Закупівля інформаційно-довідкових кіосків для встановлення їх на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва
Сума збільшення: 2,5 млн. грн.

2.1. Створення мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста
Сума збільшення: 75,2 млн. грн.

2.4. «Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань»
Сума збільшення: 50 млн. грн.

Загальна сума збільшення: 136,6 млн. грн.



Нові заходи програми
Створення інформаційних систем:
1.21. Створення та супроводження порталу "Відкриті дані" – 1,3 млн. грн;
1.22. Створення та супроводження порталу "Видатні Кияни" – 600 тис. грн;
1.23. Створення та супроводження "Реєстру домашніх тварин"- 600 тис. грн;
1.24. Створення корпоративної шини для взаємодії електронних сервісів КМДА – 3,0 млн. грн.
Сума: 5,5 млн. грн.

Інфраструктурні проекти:
1.25. Створення та супроводження системи корпоративного міського зв`язку – 35,0 млн. грн;
2.13. Створення сервісної мережевої інфраструктури – 63,5 млн. грн;
3.13. Створення комплексних систем управління захисту та безпеки міської мережевої інфраструктури – 31,5 млн. грн;
Сума: 130 млн. грн.

Розвиток та модернізація систем:
2.10. Розвиток сервісу "Громадський бюджет" – 1,6 млн. грн;
2.11. Розвиток та модернізація сервісу електронних петицій – 1,6 млн. грн;
2.12. Розвиток комплексної системи відеоспостереження – 182,7 млн. грн;
2.17. Модернізація технічних та програмних засобів, серверного обладнання основних технологічних процесів в інформаційно-
телекомунікаційних системах – 18,0 млн. грн;
Сума: 203,9 млн. грн.

Супровід та технічна підтримка створених систем:
2.14. Супровід та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем,  веб-порталів та сервісів – 18,0 млн. грн;
2.15. Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження – 14,0 млн. грн;
2.16. Супровід та підтримка мережевої інфраструктури – 9,0 млн. грн
Сума: 41 млн. грн.

Загальна сума: 380,4 млн. грн.



Основні заходи



Інфраструктурні проекти

Опорна мережева інфраструктура (п. 2.1) Сервісна мережа (п. 2.13)
Заплановано:
•До 62 точок контролю на в’їздах/виїздах з міста Києва;
•150 світлофорних об'єктів;
•100 точок встановлення відеодетекторів моніторингу
транспорту та збору аналітичних даних;
•52 станції метрополітену – відеоспостереження;
•34 потенційно-небезпечних об'єкти;
•близько 250 км. оптоволоконної мережі.

• Побудовано: ядро опорної мережі, 5 адрес (2016 рік, 23,4 
млн.);

• Будується: 39 адрес (більше 50 департаментів КМДА та
РДА), >60 км. оптоволоконної мережі, правобережна
частина Київа (22,8 млн. грн.);

• Заплановано: 27 адрес (департаменти КМДА та РДА), >40 
км. оптоволоконної мережі, доукомплектація обладнання
ядра та споживачів, підключених на 2 етапі + лівобережна
частина Києва (88 млн. грн.). Сума: 138 661 тис. грн.



Створення системи відеоспостереження. 
Плани

НАЗВА ПРОГРАМИ ПРОГНОЗ.
БЮДЖЕТ

Програма "Метро" зовнішня 20 688 772   

Відеоспостереження на в’їздах та виїздах з
м.Київ 22 458 980   

Дооснащення систем відеоспостереження на
соц.об’єктах 24 000 000   

Труханів острів 4 361 844   

Відеоспостереження на світлофорних
перехрестях м.Київа 20 326 000   

Відеоспостереження в 10 районах м.Києва 73 164 480

Євробачення 17 700 000

ЗАГАЛЬНА СУММА ФІНАНСУВАННЯ 182 700 000

Фінансування на 2017 рік



Захист інформації

Сума: 31,5 млн. грн.
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Позицію 9 Паспорту (загальна характеристика програми) Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на
2015 – 2018 роки викласти у такій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми

Всього у тому числі, за роками

2015 2016 2017 2018

всього 975491,2 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5

Абзац 2 Розділу 5 викласти у наступній редакції:

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на

виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на виконання
Програми2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5 975491,2

Ресурсне забезпечення Програми тис. грн

Пункт 1 «Показники витрат» по роках Додаток 2 до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки
«Очікувані результативні показники Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки визначити на рівні:

Показники
Роки

2015 2016 2017 2018

Витрат

Обсяг ресурсів, усього 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5

Коригування сум



Враховуючи використання коштів Апаратом ВО на виконання діючої редакції програми визначити такі
орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік по виконавцях за вказаними напрямками (без збільшення
загальної суми по напрямку):

Захід 1.3. «Обслуговування центру обробки даних (міського дата - центру)»
Апарат ВО - 2,4 млн. грн;
Департамент ІКТ - 7,1 млн. грн;

Захід 1.12 «Впровадження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій»:
Апарат ВО - 900 тис. грн;
Департамент ІКТ - 0 грн;

Захід 2.3 «Оренда Дата-центру для потреб міста Києва»:
Апарат ВО - 2,7 млн. грн;
Департамент ІКТ - 1,8 млн. грн.

Врахувати технічну правку: у графі 7 позиції 2 заходу 2.4.Додатку 1 до Комплексної міської
цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки «Напрями діяльності та заходи
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки: цифру 9 000,0 
перед цифрами 2016 змінити на 59 000,0 (загальна сума по вказаному напрямку, що не впливає на
суму по програмі).

Коригування сум



Фінансові показники (тис. грн.)

Попередня редакція
Всього: 460 526,2

2015 - 24750,4
2016 - 154064,5
2017 - 176677,8
2018 - 105033,5

Роки
Сума

2015 2016 2017 2018

Попередня редакція 24 750,4 154 064,5 176 677,8 105 033,5 460 526,2 

Проект Рішення 24 750,4 139 764,5 679 642,8 131 333,5 975 491,2 

Приріст 0,0 -14 300,0 502 965,0 26 300,0 529 265,0

Проект Рішення
Всього: 975 491,2

2015 - 24750,4
2016 - 139764,5
2017 - 679642,8
2018 - 131333,5


