Інформація
про стан виконання Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки за 1-ше півріччя 2021 року:
Строк
№
Перелік заходів програми
виконання
Виконавці
Інформація за 1-ше півріччя 2021 року
з/п
заходів
Підтримка та забезпечення розвитку
В 1-шому півріччі 2021 року забезпечено
офіційного сайту Хмельницької міської ради
висвітлення діяльності міської ради та її
http://khm.gov.ua/, цифрових сервісів
виконавчих
органів,
економічного,
1.1. електронного урядування та електронної
господарського, культурного, соціального життя
демократії для формування постійного діалогу
територіальної громади на офіційному веб-сайті
міської ради з громадянами та бізнесом.
міської
ради
http://khm.gov.ua/.
Постійно
Впровадження та підтримка, галузевих сайтів.
створюються нові розділи та сторінки, в тому
числі враховуються потреби мешканців та вимоги
Формування відкритих даних:
законодавства.
 впровадження та функціонування
В рамках реалізації програми «Електронне
порталу відкритих даних міської ради
врядування задля підзвітності влади та участі
1.2.
https://mycity.khm.gov.ua/OpenData;
громади»
(EGAP),
що
фінансується
 оприлюднення наборів даних на
ХМКП
Швейцарською
Конфедерацією
та
виконується
Єдиному державному порталі
2021-2025
«Хмельницьк- Фондом Східна Європа та Innovabrige Foundation,
відкритих даних https://data.gov.ua/ .
інфоцентр»
Хмельницька міська територіальна громада
Впровадження єдиної інформаційної системи
приєднана до сервісів на веб-платформі «Єдина
громади (портал https://mycity.khm.gov.ua/),
платформа місцевої електронної демократії» (eрозвиток електронних публічних послуг
1.3.
DEM):
(сервісів), в тому числі через «Кабінет
 е-петиції до міської ради;
мешканця». Розвиток інвестиційного порталу
 е-консультації з громадськістю;
https://invest.khm.gov.ua/ .
 «Відкрите місто»;
Підключення інформаційних ресурсів громади
 «Громадський
бюджет»
в
стадії
до системи електронної взаємодії державних
підключення
(до
2021
року
1.4. електронних інформаційних ресурсів.
впроваджувався на іншому веб-порталі).
(комплексна послуга «єМалятко», державний
Забезпечено
онлайн
комунікації
для
портал «Дія», інші реєстри та системи).
мешканців:

 Електронні звернення
 Електронні запити на отримання публічної
інформації
 Запис на секції та гуртки.
Забезпечено
функціонування
веб-порталу
відкритих
даних
міської
ради
https://mycity.khm.gov.ua/OpenData.
Створено нові реєстри:
 Публічні закупівлі.
 Інформація
про
вільні
нежитлові
приміщення комунальної власності станом
на 01.02.2020, які вважаються такими,
щодо яких прийнято рішення про передачу
в оренду на аукціоні (Перелік І типу).
 Перелік
відомостей
про
договори
безоплатного користування та постійного
користування, укладені до введення в дію
Закону України «Про оренду державного
та комунального майна», станом на
31.01.2020.
Частина реєстрів відкритих даних (об’єкти, які
можна прив’язати до геопросторових даних)
переносяться та ведуться в геоінформаційній
системі міської ради.
Забезпечено оприлюднення наборів даних міської
ради на Єдиному державному порталі відкритих
даних https://data.gov.ua/organization/khmelnytskamiska-rada .
Впровадження єдиної інформаційної системи
громади (портал https://mycity.khm.gov.ua/):
 з січня ц.р. 26 адміністративних послуг
управління архітектури та містобудування
стали доступними для мешканців та
бізнесу онлайн.;
 інтеграція
з
системою
«Е-квиток»

(https://www.gerc.ua/ua/asop-khmelnytskyi/)
для оплати проїзду в міському транспорті
через «КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ».
Через «КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ» в електронному
вигляді можна отримати майже 50 послуг,
здійснити швидкий перехід на державні
електронні послуги та сервіси.
В «КАБІНЕТІ МЕШКАНЦЯ» зареєстровано 13,5
тисяч користувачів, за шість місяців надано 2285
електронних послуг, значна частина з яких для
бізнесу.
Забезпечено
функціонування
та
розвиток
інвестиційного порталу https://invest.khm.gov.ua/
(розділ «Об’єкти» інтегровано з геопорталом
міської ради).
26.12.2020 підписано заяву з державним
підприємством
«ДІЯ»
про
підключення
інформаційних
систем
міської
ради
до
інформаційної системи Порталу Дія для
запровадження публічних електронних послуг.
В 1-шому півріччі 2021 року Хмельницький став
учасником наступних пілотних проєктів щодо
запуску електронних послуг, що впроваджуються
Міністерством цифрової трансформації України:
 Комплексна послуга єМалятко;
 Реєстрація місця проживання дитини
(віком до 14 років)
 Шеринг копій цифрових документів (через
додаток «ДІЯ»)
В процесі реалізація наступних пілотних проєктів:
 реєстрація
та
декларування
місця
проживання в Україні;
 інтеграція Реєстру територіальної громади
з відомчою інформаційною системою
Державної
міграційної
служби
з

1.5.

Впровадження цифровізації бізнес-процесів
виконавчих органів (внутрішній портал,
електронний документообіг, електронний
обмін документами, реєстр територіальної
громади, електронний документообіг ЦНАП,
2021-2025
електронна черга, система обліку та
управління комунальним майном, електронний
архів, система відомостей про комунальні
послуги для нарахування субсидій та
соціальних допомог тощо).

подальшою її передачею до Єдиного
державного демографічного реєстру.
У
виконавчих
органах
міської
ради
впроваджується
система
електронного
документообігу на базі програмного забезпечення
«IT-Enterprise» (далі – СЕД). До СЕД підключено
більше 500 користувачів виконавчих оргнів,
відповідальні працівники старостатів, керівники
комунальних підприємств, керівники закладів, що
підпорядковані управлінню правці та соціального
захисту населення.
На базі цього програмного забезпечення у дев’яти
виконавчих органах міської ради впроваджується
єдина
система
обліку
(кадровий
та
бухгалтерський облік). Ведуться підготовчі
роботи по підключенню до цієї системи
управління правці та соціального захисту
населення,
централізованої
бухгалтерії
ХМКП
Департаменту освіти та науки міської ради. Усі
«Хмельницьквиконавчі органи міської ради об'єднані в єдину
інфоцентр»,
корпоративну мережу, галузеві інформаційні
виконавчі органи
системи поступово інтегруються в єдину
інформаційну-телекомунікаційну
систему
та
розміщені на централізованих серверах міської
ради.
В ЦНАП та філії №1 забезпечено функціонування
системи «Електронна черга» та системи
електронного документообігу
«СТРАТЕГ.
ДОКУМЕНТ» (далі – СЕД ЦНАП).
Для роботи з СЕД ЦНАП підключені віддалені
робочі місця працівників відділу реєстрації місця
проживання управління з питань реєстрації (8 в
приміщеннях УМК та у всіх старостинських
округах) для надання адміністративних послуг з
питань реєстрації місця проживання, надання
довідок та внесення змін в Реєстр територіальної
громади міста Хмельницького.

1.6.

1.7.

Впровадження геоінформаційної системи та
забезпечення відкритого доступу до
геопорталу Хмельницької міської ради

2021-2025

Внесення змін у в існуючі та прийняття нових
необхідних методичних та нормативних
2021-2025
документів, які необхідні будуть для реалізації
Програми.

СЕД ЦНАП забезпечує автоматизацію обліку
адміністративних послуг, створення реєстру
територіальної громади міста, створення єдиної
системи довідників та каталогів.
Забезпечено
функціонування
та
розвиток
геоінформаційної системи міської ради, в тому
числі оприлюднення даних, документів, карт,
іншої інформації на геопорталі міської ради
https://gis.khm.gov.ua/ .
ХМКП
Детальна інформація про стан виконання заходів
«Хмельницьк- Програми розвитку геоінформаційної системи
інфоцентр»,
Хмельницької міської ради на 2021-2025 роки у 1виконавчі органи шому півріччі 2021 року подано окремо за
посиланням:
https://khm.gov.ua/sites/default/files/CityProgramms/
informaciya_pro_vykonannya_programy_za_ie_pivrichchya_2021_roku_1_8.pdf
Розроблено та прийнято нові нормативні
документи:
 Положення про громадський простір в
Хмельницькій
міській
територіальній
громаді та участь жителів громади в його
плануванні, затверджено рішенням сесії
міської ради від 21.04.2021 №116 (в
рамках провадження проєкту Ради Європи
ХМКП
«Сприяння
участі
громадян
у
«Хмельницькдемократичному процесі прийняття рішень
інфоцентр»,
в Україні» у Хмельницькій міській раді).
виконавчі органи
 Концепція
розвитку
цифрових
компетентностей жителів Хмельницької
міської
територіальної
громади,
затверджена рішенням сесії міської ради
від 14.07.2021 №7.
 План дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» на 20212022 роки, затверджений рішенням

виконавчого комітету міської ради від
12.08.2021 №784 (у рамках міжнародної
Ініціативи
“Партнерство
“Відкритий
Уряд”).
 Розпорядження міського голови від
17.02.2021 № 42-р «Про перехід на
електронний
документообіг
у
Хмельницькій міській раді».
 Розпорядження міського голови від
30.04.2021 № 110-р
«Про затвердження
заходів щодо публікації наборів даних
Хмельницької міської ради, її виконавчих
органів, комунальних підприємств та
установ, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних, на 2021 рік».
 Розпорядження міського голови від
05.08.2021 №208-р. «Про затвердження
переліку пріоритетних наборів даних
Хмельницької міської ради, її виконавчих
органів, комунальних підприємств та
установ, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних та внесення змін у
посадові інструкції».
Внесені зміни в нормативні документи:
 Порядок розгляду електронної петиції,
адресованої Хмельницькій міській раді,
рішення сесії міської ради від 14.07.2021
№8 (для забезпечення участі у пілотному
проєкті щодо створення, підписання та
модерування електронних петицій до
органів місцевого самоврядування на
Єдиному
державного
веб-порталі
електронних послуг «Портал Дія» та
мобільному додатку Порталу Дія (Дія),
який реалізується Міністерством цифрової
трансформації України спільно з Фондом
Східна
Європа
та
фінансується

1.8.

Організація хакатонів, конкурсів,
інформаційно-освітніх проєктів (в тому числі
2021-2025
цифрової грамотності), підтримка та реалізація
інноваційних ІТ-ініціатив.

Швейцарією).
 Відповідно до розпорядження міського
голови від 03.03.2021 № 58-р «Про
внесення змін до розпорядження від
16.12.2020 року № 302-р» керуючий
справами Ю. Сабій «координує питання
цифрового
розвитку,
цифрових
трансформацій і цифровізації виконавчих
органів Хмельницької міської ради».
04.03.2021 - Хмельницький, як місто-лідер, яке
успішно розвиває відкриті дані, долучився до
відзначення міжнародного Дня відкритих даних
(Open Data Day). Захід проводився в Україні за
підтримки Міністерства цифрової трансформації.
Організатори заходу: USAID/UKaid проєкт
«Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах / TAPAS», 1991 Open Data
Incubator і Фонд Східна Європа.
В
рамках
реалізації
проєкту
TAPAS
Project/Прозорість
та
підзвітність
у
держуправлінні та послугах, що фінансується
Урядом США через Агентство США з
ХМКП
«Хмельницьк- міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID
Україна та Департаментом із міжнародного
інфоцентр»,
виконавчі органи розвитку уряду Великої Британії (UK aid) British
Embassy Kyiv, виконавцем якого є Eurasia
Foundation
впродовж
травня-червня
для
відповідальних за оприлюднення наборів даних
міської ради проведено тренінги "Відкриті дані:
наступний рівень".
Для студентів місцевих вузів організовано та
проведено «OPEN DATA CAMPUS: ЯК
ПРАЦЮВАТИ З ОНЛАЙН СЕРВІСАМИ ДЛЯ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВІДКРИТИХ ДАНИХ?»
 26.05.2021 – тренінг за участі консультанта
із впровадження політики відкритих даних,
аналітик видання Texty.org.ua, м. Київ

(https://cutt.ly/yQ9e65E,
https://cutt.ly/VQ9rd1Q)
 8.06.2021 - Презентація проєктів та
нагородження переможців.
Хмельницький
є
активним
учасником
національних заходів та ІТ-ініціатив. В тому
числі по обміну досвідом. (Досвід Хмельницького
презентовано на онлайн-марафоні «Цифрова
громада: досвід України», який транслюватися на
Facebook-сторінках Ради реформ Рівного та
Громадянської мережі ОПОРА/Рівне).

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Придбання обладнання для забезпечення
діяльності міської ради та її виконавчих
органів, в тому для функціонування центру
надання адміністративних послуг, включаючи
філії та віддалені робочі місця.

2021-2025

Розвиток та підтримка серверної та мережевої
інфраструктури інформаційнотелекомунікаційних систем.
Функціонування волоконно-оптичної лінії
зв’язку для забезпечення безперебійного,
швидкісного та захищеного зв’язку між
2021-2025
виконавчими органами міської ради, центром
надання адміністративних послуг,
бюджетними установами та комунальними
підприємствами (придбання обладнання та
послуги інтернет).
Забезпечення належного рівня інформаційної
безпеки та створення кіберфізичного простору
по захисту інформаційно-телекомунікаційних 2021-2025
систем. Створення комплексних систем
захисту інформації (КСЗІ).
Придбання серверного обладнання та
2021-2025
комплектів обладнання системи

Заплановано у 1-ому півріччі 2021 р. придбання
на суму 716,500 тис.грн., фактично – 716,493
тис.грн.
Виконавчі органи
Придбано: 6 ноутбуків, 47 планшетів (для сесій
міської ради
міської ради та засідань депутатських комісій), 14
багатофункціональних пристроїв, 2 комплекти
фотообладнання (для ЦНАП), 1 фотоапарат.
Забезпечено функціонування волоконно-оптичної
лінії зв’язку між виконавчими органами міської
ХМКП
ради, центром надання адміністративних послуг
«Хмельницьк- та корпоративної мережі передачі даних
інфоцентр»,
виконавчих органів міської ради, що розташовані
виконавчі органи у 21 приміщенні.
міської ради
Виконавчий комітетом міської ради проведено
процедури закупівель послуг інтернет.
Придбано 4 мережевих комутатори.
ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»,
Кошти на заходи не передбачено.
виконавчі органи
міської ради
ХМКП
Відбулась процедура закупівлі придбання
«Хмельницьк- обладнання для системи відеоспостереження за

відеоспостереження для забезпечення
відеоконтролю та відеоспостереження
(пріоритетними є встановлення
відеоспостереження у всіх ключових
публічних місцях (приміщення, перехрестя,
вулиці, об’єкти благоустрою, об’єкти
соціально-культурної сфери, тощо).

інфоцентр»

2021-2025

ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»,
виконавчі органи
міської ради

2021-2025

ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»

громадськими місцями, дорожнім рухом,
проводяться роботи по підключенню обладнання
до системи відеоспостереження (укладено договір
на 1478,0 тис. грн.)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-16005843-c
Постійно надається допомога Хмельницькому
міському відділу поліції у формуванні витягів з
бази даних системи.
Кошти на заходи щодо придбання обладнання для
створення
робочих
місць
за
контролем
ситуаційного стану у режимі реального часу не
передбачено

3.2.

Придбання обладнання для моніторингу
відображення інформаційного контенту
системи відеоспостереження.

3.3

Забезпечення функціонування та
обслуговування системи відеоспостереження
(послуги інтернет, придбання товарів і послуг
для поточного утримання та ремонту)

3.4

Створення систем інформування для
поліпшення безпеки та якості життя
Хмельницької міської територіальної громади

2021-2025

ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»,
Кошти на заходи не передбачено.
виконавчі органи
міської ради

3.5

Розвиток цифрової інфраструктури
Хмельницької міської територіальної громади
(підключення та забезпечення функціонування
2021-2025
«розумних зупинок», використання цифрових
технологій для підтримки та покращення
екологічного стану тощо)

ХМКП
«Хмельницьк
інфоцентр»,
Кошти на заходи не передбачено.
виконавчі органи
міської ради

Директор

Забезпечено функціонування системи
відеоспостереження міста Хмельницького
(230 відеокамер)

Сергій МАТВІЙЧУК

