
СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ  
З ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

“ЕЛЕКТРОННА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА”  

НА 2020–2022 РОКИ 



Головні переваги запровадження 

технологій е-урядування  

• однакові стандарти обслуговування для всіх; 

 

• низькій рівень відмови від обслуговування; 

 

• висока ступінь доступності; 

 

• висока якість обслуговування. 

Регіональний розвиток - через 

чітку систему реалізації проектів 

• всі проекти – частина стратегії розвитку регіону; 

 

• мають визначений початок та завершення; 

 

• направлені на досягнення певних показників (KPI); 

 

• поширення  пілотних проектів по області. 



Національна Програма 
інформатизації 

Регіональна програма інформатизації 
«Електронна Дніпропетровщина 

на 2017 – 2019 роки» 

Місцеві програми інформатизації 

Державне 
агентство 

е-урядування 
(Державний 
замовник) 

Дніпропетровська 
ОДА 

(Управління 
інформаційних 

технологій) 

РДА, 
Міські ради, 

ОТГ 

Погоджує з 
ОДА 

Погоджує з 
Державним 
агентством 

22 РАЙОННІ ПРОГРАМИ 13 МІСЬКИХ ПРОГРАМ 

34 ПРОГРАМИ ОБ’ЄДНАНИХ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД 

ГОЛОВНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ДОКУМЕНТ ОБЛАСТІ З Е-УРЯДУВАННЯ 



Заплановані обсяги фінансування 

Джерела  

фінансування 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

 За роками виконання 

(тис. грн) 

2017 2018 2019 
Обласний 

бюджет 
156 650,0 53 550,0 54 850,0 48 250,0 

Місцеві бюджети 28 600,0 10 000,0 9 200,0 9 400,0 

Інші джерела 20 700,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 
УСЬОГО 205 950,0 70 450,0 70 950,0 64 550,0 

ГОЛОВНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ДОКУМЕНТ 

ОБЛАСТІ З Е-УРЯДУВАННЯ 

    

Регіональна програма інформатизації 
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Стан фінансування основних заходів РПІ у 2017-2019 роках  

Розвиток е-урядування Канали звязку  та КСЗІ 

Обладнання  для ТКЦ області Підтримка існуючих систем  

Усього 29955,16 

Усього 14684,96 

Усього 21613,4 



ОДА Облрада КП ГІКНВЦ ДОР РДА Райради 

Система інформаційно-аналітичного забезпечення 
Створена комплексна система захисту інформації   (атестат  на КСЗІ від 12.08.2016) 

Телекомунікаційний 
центр 

Вузол зв’язку інтернет Вузол зв’язку в 

Обл. центрі 

400 Mb/s 2 Gb/s 

Вузол зв’язку 

в районах 

Райдержадміністрації,  

райради, об’єднані територіальні 

громади 

Районні 

фін. органи 

Районні установи 

соц. захисту 

VPN 

60м2 
площа серверних 

приміщень 

10 серверних шаф 

43 серверів 

2020 
користувачів 

мережі 

п
о

н
ад

 

2020 
абонентів 

електронної пошти 

Сільські ради, ОТГ 

2.7млн 
документів 

п
о

н
ад

 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ 
945 
користувачів 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«Головний інформаційно-комунікаційний та науково-виробничий центр»  

Дніпропетровської обласної ради 

ISO 9001:2015 

- підвищення задоволеності замовників послуг; 

- вдосконалення процесів надання послуг; 

- потреба у нових ресурсах; 

- поліпшення діяльності з управління 

підприємством; 

- підвищення компетентності персоналу; 

- поліпшення відносин з постачальниками; 

- інфраструктура (будівлі, технологічне 

обладнання, оргтехніка, засоби зв’язку та 

телекомунікацій); 

- компетентний персонал; 

- матеріальне та фінансове забезпечення. 

ЯКІСТЬ 

- захист від несанкціонованого доступу, 

модифікації та знищення інформації, яка 

обробляється засобами СІАЗ; 

- реалізація політики розмежування повноважень 

доступу користувачів до інформаційних ресурсів 

СІАЗ; 

- забезпечення керування інформаційними 

ресурсами СІАЗ та стійкості їх до відмов; 

- забезпечення резервування та відновлення 

компонентів СІАЗ; 

- реєстрація та моніторинг подій в СІАЗ; 

ЗАХИСТ 

- 50 спеціалістів підприемства; 

- понад 2020 користувачів мережі; 

- 2020 абонентів електронної пошти; 

- 60м2 площа серверних приміщень; 

- 10 серверних шаф; 

- 43 серверів 

ПОТУЖНІСТЬ 



Телекомунікаційний  

центр області  
 

розміщений за адресую: 
 

 м. Дніпро,  

проспект Олександра Поля, 2  

 в будівлі комунального  

підприємства  

«Головний інформаційно-комунікаційний та науково-

виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради»  

 на 2 поверсі у спеціалізованому серверному приміщенні 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«Головний інформаційно-комунікаційний та науково-виробничий центр»  

Дніпропетровської обласної ради 

ISO 9001:2015 



Атестат 

Відповідності 
   

від 12.08.2016 

на комплексну систему 

захисту інформації 

Сертифікат на 

систему управління 

якістю 
   

від 17.12.2018 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«Головний інформаційно-комунікаційний та науково-виробничий центр»  

Дніпропетровської обласної ради 

ISO 9001:2015 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ 

ПОСЛУГ: 
 Система електронного документообігу; 

 Корпоративна електронна пошта; 

 Антивірусне забезпечення; 

 Комплексне обслуговування та ремонт засобів 

інформатизації; 

 Створення та адміністрування  

WEB-сайтів; 

 Створення та обслуговування локальних мереж; 

 Хостинг інформаційних систем та сервісів; 

 Послуги з розміщення технологічного 

обладнання (Co-location); 

 Технічне супроводження заходів; 

 Організація відео-конференцій та онлйн-

трансляцій Укладено договорів з 57 ОТГ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«Головний інформаційно-комунікаційний та науково-виробничий центр»  

Дніпропетровської обласної ради 

ISO 9001:2015 



ДИНАМІКА ЗМІНИ ПОКРИТТЯ  

МОБІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

2016 рік 2019 рік 



КЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ 





 

 

 Дніпропетровський відокремлений підрозділ   

Стратегія децентралізації Дніпропетровщини  

- соціальний  захист населення,  
- освіта,  
- охорона здоров’я,  
- ефективний економічний розвиток, 
- місцеві  фінанси,  
- спорт та фізична культура,   
- розвиток кадрового потенціалу, 
- цивільний захист населення та безпека життя,  
- захист дітей,  
- розвиток культури,  
- електронне урядування та публічні послуги,  
- формування спроможності громад та їх просторовий 

розвиток 



СИСТЕМА  

Е-ДОКУМЕНТООБІГУ 

Система електронного документообігу області 

базується на комп’ютерній програмі 

«Автоматизована система діловодства  

„ДОК ПРОФ 3”:  

 
 ● автоматизація процесів загального 

діловодства, контролю виконання доручень 

керівництва, поточної роботи з документами, 

обробки й узгодження проектів документів, ведення 

електронного архіву, обміну документами із 

зовнішніми системами документообігу 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ТЕРГРОМАДОЮ 

Система управління територіальною 

громадою - це запровадження понад 40 

реєстрів, таких як: 
 

●  Реєстр вулиць; 

●  Реєстр будинків; 

●  Об'єктів нерухомості; 

●  Реєстр територіальної громади; 

●  Реєстр отримувачів соціальної допомоги; 

●  Реєстр державних актів на землю тощо 

КОНТАКТ-ЦЕНТР 

ОДА 

Звернення громадян 

Портал e-contact.dp.gov.ua 

Гаряча лінія 0 800 505-600 

Портал e-petition.dp.gov.ua 

 
7629 користувачів 

226.2 тис. тел. Звернень 

12.3 тис. через портал 

231 пропозиція 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС 

ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ 

Віртуальний офіс – це система веб-порталів – 

внутрішнього (для працівників органів влади, 

тобто ЦНАП та суб’єктів надання 

адміністративних послуг) та зовнішнього (для 

заявників – e-services.dp.gov.ua): 
 

● опис бізнес-процесів надання послуг, 

автоматизоване формування шаблонів документів, 

формування повідомлень заявникам щодо стану 

виконання справи, консультування, формування 

журналів реєстрації справ; 

● наявність підсистеми контролю, звітності, 

аналітики, формування звітності тощо 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

Системою забезпечуються наступні сервіси: 
 

● внесення та аналіз введеної інформації по 

бюджетним запитам; 

● внесення та аналіз тимчасових розписів по 

доходам, видаткам та джерелам фінансування; 

● формування юридичних, фінансових 

зобов’язань та платіжних доручень; 

● аналіз виконання дохідної та видаткової частини 

бюджету на базі інформації, яка отримана з 

Державного казначейства України 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА 

ПОРТАЛІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОВВ 

Гнучкий, самодостатній конструктор сайтів, 

який відповідає вимогам дизайну державних 

ресурсів та сервісів в рамках оновлених 

порталів Уряду та ОДА: 

 
 ● фахівцями  Дніпропетровської 

облдержадміністрації та Дніпропетровської обласної 

ради проводиться робота з впровадження офіційних 

WEB-сайтів  місцевих органів влади на захищеному 

спеціалізованому обладнанні Телекомунікаційного 

центру області  

КЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ 



НА ЦЕЙ ЧАС У СИСТЕМІ АКТИВНО ПРАЦЮЮТЬ 

62 офіси ЦНАП 

351 адміністраторів 

546 суб’єктів надання 

адміністративних послуг 

451ТИС. 
SMS-повідомлень 

з початку 2017 року 

НАПРАВЛЕНО ПОНАД 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС 

ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

e-services.dp.gov.ua 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПОСЛУГ  

2017 рік 2018 рік  

2019 рік 

I квартал 

Всього:  598 082   1 214 415 296 781 

Консультацій: 
 

939 125 

 
1 026 473 

 
283 540 

 



ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС 

ФРОНТ-ОФІС БЕК-ОФІС 

Зовнішній сайт це частина ЦНАП, 

у якій відбувається контакт 

споживачів послуг (заявників) з 

працівниками адміністрації 

Внутрішній сайт до якого входять 

тематичні (фахові) струк- 

турні підрозділи / органи з 

опрацювання справ по суті. 

ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС Є СИСТЕМОЮ ВЕБ-ПОРТАЛІВ: ВНУТРІШНЬОГО – ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ЗОВНІШНЬОГО – ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ 



На цей час на території 

області вже активно 

використовуються  

17 таких мобільних 

кейсів, як у містах, так і 

сільських територіях.  

МОБІЛЬНЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ 

АДМІНІСТРАТОРА ЦНАП 

4 з них – надані ЦНАП – партнерам у рамках програми EGAP  



Ідея мобільного офісу народилася в м. Кам’янське  Мобільний офіс м. Кривий ріг 
МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ 



Система електронного документообігу, що базується на принципово новому рівні: з використанням 

технології штрих-кодування, можливостей спеціального комп’ютерного обладнання,  застосуванні 

електронного цифрового підпису. 

75 баз даних 

1189 
картотеки та 

довідників системи 

945 місць користувачів  

2.7млн. електронних документів 

ЯДРО 
СИСТЕМИ 

СИСТЕМНІ 
АДМІНІСТРАТОРИ 

КП ГІКНВЦ ДОР 

ОДА 

та структурні підрозділи 

Обласна 

рада 
22 

Райдержадміністрації 

22 
Районі ради 

47 
ОТГ 

4 
Міста 

СЕВ КМУ та ОВВ 

Док-Проф 



РЕЄСТР ВУЛИЦЬ 

РЕЄСТР 
БУДИНКІВ 

РЕЄСТР 
МЕШКАНЦІВ 

ОТГ 

РЕЄСТР 
ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК 

РЕЄСТР 
ПЛАТНИКІВ ЗА 

ОРЕНДУ МАЙНА 

РЕЄСТР ПЛАТНИКІВ 
ЗА ЗЕМЕЛЬНІ 

ДІЛЯНКИ 

РЕЄСТР ОБ’ЄКТІВ 
КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСТНОСТІ 

ПЕРШОЧЕРГОВІ  РЕЄСТРИ ОТГ 

Реєстри, які допоможуть мешканцям 

отримати якісні адміністративні 

послуги 

Реєстри, які допоможуть вести облік, 

аналіз та керування майном, 

земельними ділянками тощо. 

СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРГРОМАДОЮ 



КОНТАКТ-ЦЕНТР 

Портал електронних звернень 

до голови облдержадміністрації 

7.6тис. користувачів  

17578 виконаних звернень  

Е-CONTACT.DP.GOV.UA Е-PETITION.DP.GOV.UA 

Портал електронних 

колективних звернень 

231 
пропозиція від громадян області  

з початку роботи 

226тис. телефонних звернень  п
о

н
ад

  



 Організація роботи Контакт центру 

Отримання 
звернення ЄДС 

Call-центр 

Диспетчер  

Переведення до  аварійних  служб 

Службы ЖКХ 

(диспетчер)
Залучення служб ЖКХ 

Залучення служб міста/району 

ШТАТ: 
Кількість операторів      – 10  
  аналітиків – 4 
 

Звернень  щомісяця : 
 дзвінків               –  3014 

 на портал            –  420 
 на моб. додаток  –  30 

Середньомісячний  показник 
звернень до контакт-центру ОДА 
по містах: 
 
Дніпро – 1573, 
Кривий Ріг – 632, 
Кам’янське – 374,  
Нікополь – 63, 
Павлоград – 58, 
Новомосковськ – 50,  
Жовті Води – 37, 
Марганець – 37 
Вільногірськ – 26, 
Покров – 20, 
Тернівка – 18  
Синельникове – 14,  
Першотравенськ – 4. 



Портал електронних звернень: 
Особистий кабінет 
інтерактивна карта звернень 
(понад 40 шарів за видами 
звернень) 
Статистика 
Контроль виконання  

 

e-contact.dp.gov.ua 



МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

Системою забезпечуються наступні сервіси: 

o внесення та аналіз введеної інформації по бюджетним запитам; 

o внесення та аналіз тимчасових розписів по доходам, видаткам та джерелам 

фінансування; 

o формування юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень; 

o аналіз виконання дохідної та видаткової частини бюджету на базі інформації, яка 

отримана з Державного казначейства України 



WEB-САЙТИ 

o впровадження уніфікованих офіційних WEB-сайтів, які забезпечують інформування 

населення та сприяють прозорості роботи органів самоврядування в громадах. 

Створюються за єдиним шаблоном та розміщуються на захищеному Дата-Центрі. 

При цьому їх ведення, наповнення актуальним контентом проводиться на місцях 

ВЖЕ СТВОРЕНО  

51  

ВЕБ-САЙТІВ 



НАВЧАННЯ 

o навчання працівників роботи системи електронного документообігу «ДокПроф»; 

o навчання адміністраторів вмінню супроводжувати офіційні WEB-сайти  місцевих 

органів влади; 

o навчання працівників місцевих органів влади  іншим навичкам в сфері ІТ-технологій 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАЧАЛЬНИЙ КЛАС НА 26 РОБОЧИХ МІСЦЬ 

НА БАЗІ ДРІДУ НАДУ  



Перша в Україні регіональна програма  

 

«Розвитку й підтримки сфери надання адміністративних 

послуг у дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки»  

 

Заплановано фінансування на 3 роки 

159.850 млн. грн. з різних джерел 

фінансування 



СПІЛЬНА КОМАНДНА РОБОТА  −  

ЗАПОРУКА НАШОГО УСПІХУ   

КП ГІКНВЦ 

ДОР 

Дніпропетровська 

обласна рада 

Об’єднані 

територіальні 

громади 

Дніпропетровська 

обласна державна 

адміністрація 


