Інформація
про стан виконання Програми впровадження електронного урядування у
Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки за 2018 рік
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЯКІ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ХМКП “ХМЕЛЬНИЦЬКІНФОЦЕНТР”
ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ
№
Завдання
Виконання заходів
Примітка
з/п
1. Подальше створення До корпоративної мережі виконавчих органів
Наступний
локальних кабельних міської ради через волоконно-оптичну лінію
етап
мереж передачі
зв’язку та орендовані у провайдерів точки дотику підключення
даних в будівлях
підключені усі управління та відділи.
комунальних
міської ради.
підприємств та
бюджетних
установ
2. Придбання
Придбано маршрутизатор та 3 комутатори
телекомунікаційного (проведено заміну аварійних в приміщенні
обладнання для
виконкому, ЦНАП)
міської ради.
3. Придбання
2 комплекти обладнання для оформлення та Загальна
комп'ютерної та
видачі біометричних паспортів встановлені та потреба
оргтехніки,
підключенні.
оновлення
периферійного
Придбане та підключене обладнання для персональних
обладнання та
організації спецзв’язку.
комп’ютерів
технічних засобів.
Придбано: 32 багатофункціональних пристрої, 27 станом на
персональних комп’ютерів, 2 монітори, 1
01.01.2018 р.
ноутбук, 1 міні-сервер, 15 планшетів
становила 118
(використовуються на засіданнях депутатських
комісіях та виконкому).
4. Придбання
При
закупівлі
персональних
комп'ютерів
програмного
передбачено
придбання
ліцензійного
забезпечення (без
програмного забезпечення
передачі майнових
прав замовнику).
ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»
закуплено 2000,0 тис.
програмне забезпечення для впровадження єдиної грн.
системи обліку у виконавчих органах міської
ради
5. Придбання техніки Робочі місця реєстраторів забезпечено ПК.
Створено
для обладнання
попередній
робочих місць
перелік ПК та
реєстраторів системи
іншого
електронного
обладнання
документообігу.
для нового
ЦНАП по вул.
Кам’янецькій,
38
6. Створення
Забезпечено
функціонування
внутрішньої Необхідно

комплексної системи системи відеонагляду в приміщенні міської ради, встановлення
відеоспостереження в ЦНАП, філії ЦНАП №1 (вул. Грушевського, 87), відеонагляду в
Хмельницькій
управління ЖКГ (вул. Проскурівська, 1) всього приміщеннях
міській раді та її
33 відеокамери.
УМК, в яких
виконавчих органах.
розташовані
представники
відділу
реєстрації
місця
проживання
Управління з
питань
реєстрації,
зеленій залі, в
сесійній залі
7. Придбання системи У відділі управління міським господарством Необхідно
та обладнання для IP підключено цифрову АТС.
провести
телефонії.
Підключенню
ІР-телефонію. (підключено роботи по
цифровий канал через ПАТ «Укртелеком»).
налаштуванню
8. Модернізація
Забезпечено повний супровід та адміністрування
системи голосування системи голосування «Віче» з використанням
«Віче»,
звукового обладнання.
(автоматизованої
системи голосування
з використанням
звукового та відео
обладнання).
Супровід та
адміністрування
системи.
9. Створення вебНа офіційному сайті забезпечено формування Створення
порталу нормативних електронної бази рішень сесій та виконавчого окремого
документів,
комітету,
інших
необхідних
документів. порталу
Хмельницької
Забезпечено пошук за відповідними параметрами. можливе після
міської ради,
запуску усіх
виконавчих органів
модулів СЕД.
міської, ради,
Планується на
міського голови" та
2019 рік
інформаційно консультаційні
послуги
користувачам.
Послуги з надання
доступу до системи
електронного
документообігу
Хмельницької
міської ради.
Створення системи
"Електронне робоче
місце депутата" та
"Електронне робоче
місце члена
виконкому".

10. Впровадження
елементів
автоматизованої
системи управління
міським
господарством.
Формування баз
даних звернень
громадян та
впровадження
електронних сервісів
для диспетчерської
служби "15-80".

Після
проведеного
ремонту
приміщення
здійснено
роботи
по
налаштуванню
та
перенесенню обладнання.
Забезпечено:

функціонування бази даних звернень
громадян
у відділі
управління міським
господарством;

координацію роботи з порталом «Відкрите
місто».
Підприємством
спільно
з
управліннями
проводяться роботи по підготовці реєстрів баз
даних:
Управління
господарства

житлово-комунального


реєстр житлових будинків, що знаходяться
на обслуговувані управляючих компаній;

реєстр управляючих компаній;

реєстр дитячих майданчиків;

реєстр доріг;

реєстр світлофорів;

реєстр
транспорту
комунальних
підприємств;

реєстр ремонтів.
11. Продовження
Постійно проводиться впорядкування адресного Необхідне
формування баз
господарства міста та оприлюднення оновленого проведення
даних муніципальної списку вулиць міста. Створена база даних
аерофототопог
геоінформаційної
об’єктів системи зливової каналізації, дитячих
рафічної
системи (МГІС) міста майданчиків та об’єктів ХКП «Міськсвітло».
зйомки
Хмельницького.
Забезпечено роботу з електронною картою:
території міста

управліннях
архітектури
та Хмельницьког
о.
містобудування;

управління
житлово-комунального
господарства.
Створено реєстр містобудівних умов та обмежень
http://registers.khm.gov.ua/.
12. Продовжити
Побудова власної волоконно-оптичної лінії Побудова не
будівництво та
зв’язку, яка була здійснена управлінням відбулась
налагодження роботи капітального будівництва у 2016 році дала змогу через
волоконно-оптичної створити єдину корпоративну мережу передачі проблеми із
лінії зв’язку для
даних міської ради.
необхідністю
забезпечення
Впродовж двох років до неї під’єднано виконавчі проведення
безперебійного,
органи міської ради, які розташовані у 17 геодезичних
швидкісного та
віддалених приміщеннях. Для забезпечення робіт, що
захищеного зв’язку безперебійної
роботи
мережі
закуплено пов’язано із
між виконавчими
спеціальне комутаційне обладнання.
новими
органами міської
Наступний етап розширення мережі (біля 22 км), змінами у
ради та Центром
що дозволить в першу чергу приєднати законодавстві.
надання
комунальні підприємства (УМКи) та найбільш (вартість цих
адміністративних
наближені бюджетні установи.
робіт
послуг.
виявилась
дуже високою,
окрім того
виникли

проблеми з
пошуком
підрядників.)
13. Розширити спектр
адміністративних
послуг, які можуть
надаватись через
Центр надання
адміністративних
послуг.

Сформовано електронний реєстр територіальної
громади міста Хмельницького (наповнено 90 тис.
адрес та 209,5 тис. мешканців). Реєстр повністю
формується в СЕД.
Підготовлено та прийнято рішення сесії міської
ради від 11.04.2018 р. № 21 «Про створення
Реєстру територіальної громади міста
Хмельницького та затвердження Положення про
нього»
Підключені до спецзв’язку 2 комплекти робочих
місць для надання послуг видачі/обробки
біометричних паспортів (заплановано до 1
вересня запуск, проводиться підготовка та підбір
кадрів).
В разі підключення нових послуг забезпечується
їх автоматизацію в СЕД.

14. Супровід офіційного
сайту Хмельницької
міської ради.
Створення та
супровід додаткових
галузевих сайтів.

Введено новий сайт міської ради та її виконавчих
органів http://khm.gov.ua/. Налаштовано усі
основні розділи, передбачені його структурою
(рішення виконавчого комітету від 14.09.2017
року № 668 «Про організацію роботи офіційного
веб-сайту Хмельницької міської ради та
виконавчого комітету та втрату чинності рішення
виконавчого комітету»). Кількість відвідувань
веб-сайту міської ради становить 473,1 тис.
од./рік (збільшилась у порівняні з 2017 роком на
54 %).
Спільно з КУ «Агенція розвитку Хмельницького»
створено
інвестиційний
портал
https://invest.khm.gov.ua/
Створено
портал
http://energy.khm.gov.ua/.

енергозбереження

Розроблено новий сайт газети «Проскурів» https://proskuriv.khm.gov.ua/.
На домені khm.gov.ua розміщено та забезпечено
адміністрування 40 сайтів та порталів, з них :

управління праці та соціального захисту
населення - https://soczahist.khm.gov.ua/,

управління
охорони
здоров'я
http://uoz.khm.gov.ua/,

управління молоді та спорту - http://molodsport.khm.gov.ua/;

департаменту освіти – основний сайт
http://osvita.khm.gov.ua/, сайт Електронна черга у
дошкільні
навчальні
заклади
http://dnz.khm.gov.ua/, Електронний журнал та
сайти дошкільних закладів;


сайт http://3d.khm.gov.ua/ та інші.
15. Забезпечення
Забезпечено онлайн-комунікації та участь
прозорості та
мешканців:
відкритості міської 
Електронні
звернення
влади, доступ до
https://khm.gov.ua/uk/content/elektronniпублічних
zvernennya;
документів,

Електронні петиції до Хмельницької
забезпечення
міської ради - https://e-dem.in.ua/khmelnytsky;
можливостей

Відкрите
місто
надання електронних http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA68101;
звернень громадян. 
Бюджет участі – платформа Громадський
проект https://gp.khm.gov.ua/;

Електронні консультації та опитування портал
https://e-consultation.rubycon.tk/
(нова
платформа, яка запускається з грудня місяця та
створена в рамках швейцарсько-української
програми
«Електронне
врядування
задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що
виконується Фондом Східна Європа та
Innovabridge
Foundation
і
фінансується
Швейцарським бюро співробітництва).
Місто підключено до сервісів:

Відкритий
бюджет
–
https://openbudget.in.ua/public/towns/559cec946b61
7307ad010000?locale=uk.

Єдиний
веб-портал
використання
публічних коштів - https://spending.gov.ua/
(зареєстровані усі розпорядники бюджетних
коштів).
Створено та підключено до офіційного сайту
міської ради нові сервіси та електронні
інструменти:

інтерактивна карта виборчих округів та
інформації
про
депутатів
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17Eb7
NPmBSMFPcymxgjs4AmNt_jnr1g4b&ll=49.422083
14240862%2C26.994687999999996&z=12.;

карта
захисних
споруд
міста
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=15NSL
cOIYzWeSf46DD_Sd8iJJcKM&ll=49.42789231719
533%2C26.971533104905802&z=13;

запис до секцій та гуртків (онлайн-форма):
https://khm.gov.ua/uk/content/zapys-na-sekciyi-tagurtky;

інформаційний запит на отримання
публічної
інформації
(онлайн-форма)
https://khm.gov.ua/uk/content/zapyt-na-otrymannyapublichnoyi-informaciyi.
Впорядковано адміністрування та перенесено на
домен khm.gov.ua наступні сервіси:

система "Електронна черга" (загальна
міська
електронна
реєстрація
дітей
до
дошкільних
навчальних
закладів)

https://dnz.khm.gov.ua/;

он-лайн система «Електронний шкільний
журнал».
Прийнято Положення про відкриті дані
Хмельницької міської ради, яке затверджено
рішенням сесії міської ради №20 від 11.04.2018р.
На сайті міської ради створено розділ «Відкриті
дані». Забезпечено оприлюднення відкритих
даних комунальних підприємств. В рамках
реалізації проекту MyCity (веб-сервіс, що
дозволить
жителям
міста
отримувати
інформаційні та адміністративні послуги в
особистому кабінеті мешканця та мати швидкий
доступ до відкритих даних ) та створення порталу
відкритих даних міської ради оприлюднено перші
14
відкритих
реєстрів
(http://mycity.khm.gov.ua/OpenData):

реєстр містобудівних умов та обмежень

реєстр житлових будинків, що знаходяться
на обслуговувані управляючих компаній;

реєстр управляючих компаній;

реєстр дитячих майданчиків;

реєстр ремонтів доріг.

реєстр комунального майна.

реєстр тимчасових споруд - кіоски та
павільйони;

реєстр
дрібнороздрібної торговельної мережі (пересувні
об'єкти);

реєстр тимчасових споруд - відкриті
майданчики для харчування;

реєстр - титульні списки (2018 р.);

реєстр - вулиці Хмельницького;

3 реєстри - списків громадян, які
перебувають на квартирному облiку .
Проект MyCity став фіналістом найбільшого
національного конкурсу інноваційних ІТ-проектів
Open Data Challenge на основі відкритих даних.
Конкурс проводиться в Україні вдруге й
організований
проектом
TAPAS
Project/Прозорість
та
підзвітність
у
держуправлінні та послугах за сприяння
Державного агентства з питань електронного
урядування України у партнерстві з Фондом
Східна Європа та 1991 Open Data Incubator.
Фахівці ХМКП «Хмельницькінфоцентр» виграли
участь у навчанні за програмою Open Data
Challenge, взяли участь у міжнародному Саміті
Open Government Partnership Global в місті Тбілісі
(Грузія), стали учасниками програми Open Data
Leaders Network.
Проведено аудит відкритих даних у виконавчих
органах та комунальних підприємствах.

Прийнято рішення про приєднання Хмельницької
міської ради та її виконавчих органів до
Міжнародної Хартії відкритих даних (рішення
сесії міської ради №73 від 14.12.2018р.).
Сформовано план дій Хмельницької міської ради
та її виконавчих органів з реалізації принципів
Міжнародної Хартії відкритих даних.
16. Розміщення
Проведено перший відкритий архітектурний
інформації про місто конкурс через новий сайт: "Всеукраїнський
Хмельницький, його відкритий конкурс на оновлення громадського
ресурси,
простору
Майдану
Незалежності
у
інвестиційний
м.Хмельницькому» http://prostir.khm.gov.ua/.
клімат, перспективи Спільно з КУ «Агенція розвитку Хмельницького»
розвитку провідних створено інвестиційний портал
галузей міського
https://invest.khm.gov.ua/
господарства для
залучення інвестицій
на офіційному сайті
міської ради.
17. Формування бази
На новому сайті забезпечено розширений пошук
документів міської документів https://khm.gov.ua/uk/docs_search
ради, виконавчого
та можливість формування бази даних рішень
комітету,
міської ради та виконавчого комітету.
розпоряджень
міського голови та
забезпечення
безперешкодного
доступу до них
шляхом
оприлюднення на
офіційному сайті
міської ради.
18. Інформатизація
Придбано СЕД. Налаштовано та підключено усі
процесів роботи
робочі місця управління адміністративних послуг
міських посадовців та управління реєстрації.
та оснащення їх
СЕД забезпечує повну автоматизацію послуг
робочих місць
даних управлінь.
сучасними
СЕД забезпечує автоматизацію створення реєстру
програмнотериторіальної громади міста та створення єдиної
технічними засобами. системи довідників та каталогів, необхідних для
роботи посадовців.
19. Вдосконалення
Щомісяця формується база даних відомостей для
єдиної інформаційної надання субсидій та соціальних допомог.
системи комунальних За звітний період використано понад 175 тис.
платежів міста та
електронних довідок.
формування бази
даних відомостей про
забезпеченість
житловою площею та
комунальними
послугами населення
для спрощення
процедури надання
субсидій.

20. Побудова міської
До вуличної системи відеонагляду підключено 69 Проводяться
системи відеонагляду відеокамер (відеокамери побудовані управлінням роботи по
ЖКГ та Стадіону Поділля). До системи надано узгодженню
доступ:
місць
 відділу управління міським господарством – встановлення
відеокаиер з
служба 15-80;
 черговій частині міської поліції в приміщенні основними
правоохоронн
по вул. Пушкіна,15.
 патрульній поліції по вул. Кобилянської 35/2. ими службами
міста.
 Південно-Західне відділення поліції,
Є проблеми із
роботою
 оперативній службі поліції,
відеокамер
 ситуаційному центр ГУНП в Хмельницькій побудованих
області.
УЖГК.
Підключено відеокамери ТОВ «ЦУМ».
Постійно надається допомога Хмельницькому
міському відділу поліції у формуванні витягів з
бази даних системи.
21. Створення міської
У 2017 році для створення міської системи У 2018 році
системи оповіщення оповіщення - придбано трьохканальну систему придбання не
автоматичного оповіщення.
планувались
22. Створення
На придбання
автоматизованого
обладнання
центру управління
кошти на 2018
міським
рік не
господарством
передбачені
23. Запровадження нових Придбано
додаткове
телекомунікаційне
технологій
обладнання та програмне забезпечення для
обслуговування
системи «Електронна черга». На робочих місцях
громадян, методів та реєстраторів встановлено настільні мікрофони
програм, які
для здійснення аудіозапису обслуговування.
полегшують надання До електронної черги підключено відділ
послуг в місті
реєстрації місця проживання управління з питань
Хмельницькому
реєстрації.
З вересня проводиться використання запису на
електронну чергу онлайн (закордонні паспорти).
24. Придбання
програмного
забезпечення, в тому
числі вітчизняних
виробників для
обліку та контролю
використання майна
територіальної
громади міста

Придбано програмне забезпечення для заміни
бухгалтерського програмного забезпечення у
виконавчих органах міської ради (1 етап, 2,0
млн.грн.)
Проводяться роботи по налаштуванню даного
програмного забезпечення.
Підготовлено проект розпорядження «Про
затвердження заходів з впровадження єдиної
системи обліку у виконавчих органах міської
ради та створення робочої групи»

Директор ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

С.Матвійчук

