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Постійна комісія Київської
міської ради з питань цифрової
трансформації та
адміністративних послуг
Постійна комісія Київської
міської ради з питань транспорту,
зв’язку та реклами
Постійна
комісія
Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку
Департамент
економіки
та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департамент
фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Про надання інформації
На виконання пункту 3.2 рішення Київської міської ради від 18.12.2018
№ 461/6512 (зі змінами) надає інформацію про виконання Комплексної
міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки за 2021
рік.
.

Додаток: 1. Інформація про виконання Комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки за 2021 рік на 12 арк. в 1
прим.
2. Пояснювальна записка до інформації про виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022
роки за 2021 рік на 17 арк. в 1 прим.

Директор

Олег ПОЛОВИНКО

Наталія Мирошниченко
Гапій Олександр 366 76 13

.

Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві

Інформація про виконання програми "Електронна столиця
за 2021 рік

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)

1.

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)

2.

(найменування відповідального виконавця програми)

3.

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №
461/6512, зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 24.06.2021 № 1570/1611

4.

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

Планові обсяги фінансування на 2021 рік, грн.
N з/п

Захід

1.1.

Модернізація інформаційної он-лайн системи «Kyiv
Business City»

2.1.

3.1.

4.1.

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Фактичні обсяги фінансування за звітний період, грн.

у тому числі:
Усього

державний
бюджет

бюджет м. Києва

у тому числі:
кошти
небюджетних
джерел

Усього

державний
бюджет

бюджет м. Києва

КП "ГІОЦ"

2019-2022

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків
(терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та
маршрутах міста Києва

КП "Інформатика"

2019-2022

1 800 000,00

1 800 000,00

1 781 720,00

1 781 720,00

Створення, впровадження, супровід та модернізація
автоматизованої системи управління єдиною міською
абонентською службою та роботою з дебіторською
заборгованістю

КП "ГІОЦ"

2019-2022

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

Створення та супроводження програмно-апаратного
комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу
роботи транспорту та збору інформації

КП "Інформатика"

2019-2022

50 000 000,00

50 000 000,00

27 085 911,14

27 085 911,14

кошти
небюджетних
джерел

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.
Виконано договір на суму 1 781 720,0 грн та надано послуги з демонтажу, діагностики та
ремонту 104 інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних
маршрутах міста Києва.

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

Для автоматизації процесу централізованого контролю транспортними засобами та
забезпечення диспетчерського керування міським транспортом протягом 2021 року надано
послуги щодо:
забезпечення доступу бортових комп’ютерів до мережі інтернет комунальних транспортних
засобів. Сплачено 30 009,82 грн.
супроводження та технічного обслуговування апаратних компонентів програмно-апаратного
комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору
інформації». Сплачено 1 166 130,12 грн.
Проведено монтаж та налаштування існуючого апаратного обладнання програмно-апаратного
комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору
інформації» - 235 бортових комп'ютерів транспортних засобів та 144 терміналів водія.
Сплачено 2 471 171,2 грн.
Придбано 120 комплектів бортового відеообладнання на муніципальний транспорт. Сплачено
21 060 000,0 грн.

Придбано та встановлено програмний модуль метеомоніторингу єдиного диспетчерського
центру для збору параметрів щодо отримання даних з сенсорів дорожніх метеостанцій.
Відповідно до укладеного договору сплачено 2 358 600,0 грн.

5.1.

Створення, впровадження, модернізація та супроводження
автоматизованої системи контролю оплати паркування

6.1.

Створення, розвиток та супроводження програмноапаратного комплексу управління та контролю мереж
зовнішнього освітлення міста Києва

КП "ГІОЦ"

2020-2022

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

КП "Інформатика"

2019-2022

400 000 000,00

400 000 000,00

392 630 488,93

392 630 488,93

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

Протягом 2021 року проведено дооснащення програмно-апаратного комплексу управління та
контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва: придбано та встановлено 361 щит
керування зовнішнім освітленням та 1663 демодулятори керування зовнішніми
світильниками. Відповідно до укладеного договору сплачено 392 630 488,93 грн

Забезпечено виконання договорів щодо закупівлі:
невиключної ліцензії на програмне забезпечення для приймання оплати проїзду із
застосуванням банківських карток в рухомому складі міського пасажирського транспорту
(наземний транспорт) та автоматизованих контрольних пунктах (турнікетах) через технічні
засоби АСОП на суму 3 999 990 грн для розширення можливості оплати проїзду в
пасажирському транспорті за допомогою банківської картки;
- невиключної ліцензії на програмне забезпечення для розширення можливості оплати
проїзду в пасажирському транспорті приватних перевізників за допомогою банківської картки
на суму 969 000 грн;
невиключної ліцензії на програмне забезпечення для розширення можливості оплати проїзду
в пасажирському транспорті за допомогою мобільного застосунку на суму 671 000 грн;
- невиключної ліцензії на програмне забезпечення» для розширення можливості оплати
проїзду в пасажирському транспорті за допомогою SMS-повідомлень на суму 779 000 грн;

7.1.

Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів
самообслуговування, придбання програмного забезпечення
для впровадження автоматизованої системи обліку оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва
незалежно від форм власності, забезпечення
розповсюдження та поповнення єдиного елетронного квитка

КП "ГІОЦ"

2019-2022

40 000 000,00

40 000 000,00

18 947 552,50

18 947 552,50
програмного забезпечення для обробки замовлень для виготовлення електронних
учнівських квитків з функцією транспортної картки учням закладів загальної середньої освіти
м. Києва на суму 2 403 000 грн;
програмного забезпечення для підключення приватних перевізників до АСОП з його
подальшим встановленням та налаштуванням на суму
2 838 000 грн;
програмного забезпечення «Програмні модулі АСОП» для розширення функціональності
системи АСОП на суму 6 976 525 грн;
монтажу 16 програмно-технічних комплексів самообслуговування (автоматів) з продажу та
поповнення pecypcy засобів оплати проїзду в місті Києві на суму 311 037,50 грн.

7.2.

Створення, впровадження, розвиток та супровід
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
приймання та обробки звернень користувачів пасажирського
транспорту міста Києва

8.1.

Створення та супроводження платформи "Електронна
медицина"

9.1.

Створення, розвиток та супроводження міської системи
програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про
стан довкілля міста Києва

10.1.

Створення, впровадження, супровід та модернізація
інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем,
сервісів єдиного освітнього простору м. Києва

КП "ГІОЦ"

2019-2022

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

КП "ГІОЦ"

2019-2022

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

Було зібрано пропозиції та побажання від структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих
організацій щодо створення платформи «Електронна медицина» (далі – Платформа) для
формування відповідного проєкту технічних вимог.
Протягом 2021 року КП ГІОЦ опрацьовувалися зауваження Департаменту охорони здоров’я
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до проєкту технічних
вимог на створення Платформи, а також можливість реалізації додаткових побажань від
Комунального некомерційного підприємства «Київський міський інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики» щодо автоматичного формування звітів в межах функціонування
Платформи.

КП "Інформатика"

2019-2022

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

КП "ГІОЦ"

2019-2022

30 000 000,00

30 000 000,00

11 061 000,00

11 061 000,00

Виконано договір «Послуги з модернізації та супроводу Системи електронного запису дітей
до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО»
на суму 3 770 000 грн.
Виконано договір «Створення Системи автоматизації взаємозв’язків між учасниками
спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку» на суму 3 841
000 грн.
Виконано договір «Створення інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб»
на суму 3 450 000 грн. для автоматизації процесів обліку та управління даними, зберігання
даних щодо матеріально-технічного стану будівель закладів освіти для подальшої обробки
отриманих даних та їх аналізу.

11.1.

Розвиток комплексної системи відеоспостереження та
систем забезпечення безпеки

КП "Інформатика"

2019-2022

100 000 000,00

100 000 000,00

84 480 150,69

84 480 150,69

Протягом 2021 року придбано та встановлено 1048 камер відеоспостереження на суму 66
607 349,5 грн, з них:
694 камери відеоспостереження;
343 камер із супутнім обладнанням для встановлення на вулицях міста Києва у 2022 році;
10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху «КАСКАД 3»;
один комплект засобів відеофіксації для встановлення на окремих маршрутах міста Києва в
2022 році.
Крім того, відповідно до укладених договорів на суму 10 670 146,0 грн встановлено 380 камер
відеоспостереження, закуплених у 2019-2020 роках, а саме:
305 камер у Київському метрополітені;
44 камери на дорогах міста Києва з інтелектуальною аналітикою дорожнього руху;
31 камера на вулицях міста Києва.
Також, на суму 4 307 850,19 грн здійснено придбання 17 комплектів обладнання для
встановлення камер відеоспостереження в Київському метрополітені.
Придбано один комплект обладнання для встановлення камер відеоспостереження на
автошляхах міста Києва на суму 1 395 930,0 грн.
На суму 1 498 875,0 грн придбано 362 одиниці обладнання для забезпечення сталої роботи
комплексної системи відеоспостереження міста Києва, яке буде використовуватися як
підмінний фонд.
Виконано договори із:
супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження на суму 18 880
000 грн;
супроводу та технічної підтримки 20 комплексів «КАСКАД» на суму
1 105 699,24 грн;
обслуговування електрообладнання яке розташоване на станціях метрополітену на суму 29
953,19 грн;
демонтажу та тестування, відновлення працездатності, монтажу та юстування шести
комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху
«КАСКАД» на суму 139 728,1 грн.
метрологічної повірки комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері
безпеки дорожнього руху «КАСКАД» на суму
82 454,4 грн.
Укладено договори з установами, підприємствами, організаціями на відшкодування витрат
спожитої електричної енергії, відповідно до актів наданих послуг сплачено 856 076,48 грн

11.2.

Супровід та технічна підтримка комплексної системи
відеоспостереження

КП "Інформатика"

2019-2022

22 000 000,00

22 000 000,00

21 093 911,41

21 093 911,41

12.1.

Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення
в разі виникнення надзвичайних ситуацій

КП "Інформатика"

2019-2022

30 000 000,00

30 000 000,00

29 274 061,50

29 274 061,50

Виконано договір на придбання одного комплекту програмно-апаратного комплексу для
прогнозування потенційних проблем та інформування на основі аналізу зібраних з датчиків
даних на суму 29 274 061,50 грн.

12.2.

Побудова опорної безпроводової мережі для створення
системи раннього оповіщення від техногенних загроз,
екологічного моніторингу

Виконано договір на закупівлю та монтаж обладнання (базові станції, АРМ диспетчера, АРМ
оператора, вимірювальне устаткування) в кількості 118 комплектів обладнання для створення
опорної безпроводової мережі LoRaWan (системи раннього оповіщення від техногенних
загроз, екологічного моніторингу) на суму 59 868 000,00 грн. Побудова мережі відбувається
відповідно до ескізного проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності на
дахах яких встановлено базові станції.

13.1.

Створення, розвиток та супроводження Платформи
електронної демократії

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

60 084 000,00

60 084 000,00

59 868 000,00

59 868 000,00

КП "ГІОЦ"

2019-2022

10 000 000,00

10 000 000,00

8 921 537,87

8 921 537,87
В межах розвитку Платформи електронної демократії виконано:
- перший етап (1-3 підпункти) на модернізацію, функціональне розширення та впровадження
інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста
Києва» на суму 3 830 000 грн: розробка адаптивної структури «Єдиного веб-порталу
територіальної громади міста Києва» (далі – Єдиний веб-портал) з інформаційною
архітектурою та графічним дизайном, що забезпечує цілісне та комфортне сприйняття
текстової і графічної інформації усіма користувачами, зокрема людьми з порушеннями зору, в
розрізі окремих веб-сайтів, модернізації системи обліку публічної інформації, побудови та
налаштування зручного керування Єдиним веб-порталом у розрізі окремих веб-сайтів та
гнучкого надання доступу, реалізації інтеграції із зовнішніми інформаційними системами;
- договір на створення системи електронного проходження проєктів рішень Київської міської
ради на суму 2 116 666,67 грн;
- договір на розвиток «Сервісу електронних петицій» на суму 1 074 871,20 грн;

договір на розвиток (модернізація) електронної системи «Громадський проєкт» (сервіс
«Громадський бюджет»)» на суму 1 900 000 грн. для приведення її у відповідність до змін до
Положення про громадський бюджет міста Києва, затверджених рішенням Київської міської
ради від 11.02.2021 № 6/47, та із врахуванням пропозицій Громадської бюджетної комісії.

13.2.

Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо
реалізації міських проектів із створення інформаційнокомунікаційних технологій та е-сервісів, популяризація та
навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних
форумів Київ Смарт Сіті

13.3.

13.4.

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.
Департамент ІКТ

2019-2022

9 000 000,00

9 000 000,00

0,00

0,00

Модернізація інформаційно-довідкової система «ОСНи
столиці»

КП "ГІОЦ"

2019-2022

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Створення програмно-апаратного комплексу по
обслуговуванню антикорупційної гарячої лінії

КП "ГІОЦ"

2019-2022

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.
Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

14.1.

Розвиток та впровадження міської
платформи управління даними та
сервісами

КП "ГІОЦ"

2019-2022

59 000 000,00

59 000 000,00

29 136 785,00

29 136 785,00

В межах розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
виконано:
- договір на модернізаціюмодернізації «Програмна платформа для надання електронних
послуг, у тому числі адміністративних» на суму 3 955 000 грн для створення нових і
модернізації наявних бізнес-процесів: модулів «Електронний кабінет», авторизації, ведення
реєстрів, повідомлень, зберігання файлів, обробки бізнес-процесів та створено модуль
аналітики, інтеграції, морфологічну систему пошуку;
- договір на закупівлю ліцензії та послуги з впровадження спеціалізованих програмних засобів
з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії з державними реєстрами України
на суму 6 999 985 грн;
- договір на
модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина міська платформа
електронної взаємодії, управління даними та сервісами» на суму
10 998 800 грн в
частині розширення функціональності Модуля електронної взаємодії програмних рішень
міста Києва з державними електронними інформаційними ресурсами;
- договір на супровід та налаштування інформаційно-телекомунікаційної системи
«Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» на суму 348 000
грн для забезпечення працездатності функції автоматичного приймання фінансової та окремої
статистичної звітності від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій та
підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва та
консолідації отриманої звітності для проведення аналізу діяльності цих організацій;
- договір на закупівлю закупівлі послуг з оцифрування об’єктів культурної інфраструктури
міста Києва на суму 2 590 000 грн з їх подальшою публікацією для накопичення та
систематизації матеріалів згідно із сучасними стандартами якості й форматами подачі даних,
доступного відображення інформації за напрямками: туризм, культура, спорт. Створено «3Dтури» Київського зоопарку, станції метрополітену «Золоті Ворота», печер Києво-Печерської
лаври, музею «Золоті Ворота» та інших музеїв, вело-пішохідного скляного мосту, парку
«Наталка», пейзажної алеї тощо та «Street View» (об’єднання та відокремлення туристичних
локацій в міські маршрути на електронній мапі геоінформаційної системи);

- договір на придбання невиключної ліцензії на використання об’єкта авторського права –
програмного забезпечення на суму 395 000 грн для своєчасного оновлення версій ГІС-ядра
інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної
громади міста Києва» (далі – ІАС Майно) та розширення функціональних параметрів;
- договір на модернізацію та функціональне розширення інформаційно-аналітичної системи
«Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» на суму 3 850 000
грн в частині створення модулів (підсистеми): «Публічний простір комунальної власності
територіальної громади міста Києва» та інтернет-портали: «Екологія» – для інформування
населення про стан навколишнього природного середовища, зокрема акумулювання
інформації, яка дозволяє суб’єктам владних повноважень проводити аналітику та приймати
управлінські рішення, спрямовані на зменшення антропогенного навантаження; «Об’єкти
культурної спадщини» – для оприлюднення інформації про об’єкти культурної спадщини і
заходи, які проводяться на об’єктах культурної спадщини для їх збереження; для можливості
розширення переліку послуг, які надаються в електронному вигляді (отримання інформації
щодо об’єктів культурної спадщини, оформлення документів щодо їх відчуження, оренди
тощо).

14.2.

15.1.

Створення та впровадження комплексної інформаційноаналітичної системи управління фінансово-господарською
діяльністю в м. Києві (КІАС «УФГД»)

Супровід, впровадження та підтримка створених
інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів

КП "ГІОЦ"

КП "ГІОЦ"

2019-2022

2019-2022

6 000 000,00

68 000 000,00

6 000 000,00

68 000 000,00

6 000 000,00

64 166 413,51

6 000 000,00

64 166 413,51

Виконано договір на модернізацію комплексної інформаційно-аналітичної системи
управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві на підставі розробленої
методології (КІАС УФГД) на загальну суму 6 000 000 грн.
Виконано договір надання послуг з супроводу, впровадження та підтримки 34 створених
інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів на суму 15 353
397,79 грн.
Виконано договір на придбання програмного забезпечення «Автоматизована система
оперативного моніторингу функціонування АСОП» на суму 2 450 000 грн для постійного
контролю стану всіх елементів АСОП.
Виконано договір на надання надання послуг із модернізації та впровадження програмного
забезпечення «Система керування спеціальними перепустками «Карантин» на суму 2 462 000
грн для забезпечення розширення функціональних можливостей автоматизації процесу
оформлення спеціальних перепусток на користування громадським транспортом під час дії
обмежувальних протиепідемічних заходів.
Виконано договір на надання послуг з налаштування інфраструктури засобами платформи
Kubernetes» на суму 1 399 000 грн для стабільного функціонування інформаційнокомунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, враховуючи стійкість до катастроф
(відмовостійкість).
Витрати
на
заробітну плату працівникам комунального підприємства «Головний інформаційнообчислювальний центр» склали 42 502 015,72 грн.

16.1.

Створення, впровадження та модернізація міських реєстрів

КП "ГІОЦ"

2019-2022

22 000 000,00

22 000 000,00

15 156 000,00

15 156 000,00

Виконано договори на:
- модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційна система
«Муніципальний реєстр» на суму 8 116 000 грн для доповнення та розвитку її
функціональності;
- модернізацію автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» в частині
функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів нерухомості міста Києва»
на суму 905 000 грн;
- модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів
багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» на суму 2
294 000 грн для вдосконалення та розширення функціональних можливостей Системи для
підвищення ефективності роботи в соціальній сфері міста Києва;
- модернізацію інформаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва»» на суму 3
841 000 грн. для створення програмних компонентів для реалізації послуг реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання дітей віком до 14 років та осіб віком від 14 років, актуалізації
інформації реєстраційних дій у відомчій

інформаційній системі Державної міграційної служби України та інформаційнотелекомунікаційній системі «Муніципальний реєстр», створення механізму взаємодії з
програмним забезпеченням центру надання адміністративних послуг міста Києва щодо
отримання довідки про реєстрацію міста проживання та з інформаційно-телекомунікаційною
системою «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами»,
створення додаткових сервісів для прискорення обслуговування громадян тощо.

16.2.

16.3.

16.4.

Створення, впровадження, модернізація та супровід Реєстру
інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно телекомунікаційних систем структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Обслуговування центру обробки даних (міського датацентру)

Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу
комплексної системи відеоспостереження міста Києва

КП "ГІОЦ"

КП "Інформатика"

КП "Інформатика"

2019-2022

2019-2022

2019-2022

2 000 000,00

31 200 000,00

45 000 000,00

2 000 000,00

31 200 000,00

45 000 000,00

0,00

31 178 192,72

34 089 533,00

0,00

31 178 192,72

34 089 533,00

16.5.

Модернізація та функціональне розширення апаратних
комплексів для поточних та перспективних завдань

КП "Інформатика"

2019-2022

50 000 000,00

50 000 000,00

49 221 932,00

49 221 932,00

16.6.

Оренда промислового дата-центру

КП "Інформатика"

2019-2022

12 000 000,00

12 000 000,00

3 999 999,84

3 999 999,84

16.7.

Створення резервного дата-центру

16.8.

Створення та супроводження платформи інтернету речей

16.9.

Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої
інфраструктури

КП "ГІОЦ"

2019-2022

25 000 000,00

25 000 000,00

24 893 459,42

24 893 459,42

КП "Інформатика"

2019-2022

30 000 000,00

30 000 000,00

5 415 892,37

5 415 892,37

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

190 284 500,00

190 284 500,00

174 527 553,05

174 527 553,05

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

Протягом 2021 року надано послуги з:
технічного обслуговування системи пожежної сигналізації міського центру обробки даних
(ЦОД), розташованого за адресою: вул. Дегтярівська, 37 на суму 49 500 грн;
технічного обслуговування системи кондиціювання та вентиляції центру обробки даних на
суму 49 800 грн;
ремонту і технічного обслуговування системи контролю доступу та відеонагляду в міському
центрі обробки даних (ЦОД) на суму 49 302,00 грн;
технічного обслуговування дизель – генераторної установки на суму 31 417,20 грн.
Виконано договір на придбання обладнання для відновлення працездатності прецизійного
кондиціонера у міському центрі обробки даних (ЦОД) на суму
19 980,00 грн.
Здійснювалася виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального
підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у сумі 30 978 193,52 грн.

Для дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи
відеоспостереження міста Києва придбано та встановлено:
17 серверів cloud-платформи та супутнє програмне забезпечення. Відповідно до укладеного
договору сплачено 14 897 399,0 грн.
170 одиниць ліцензій для комплексної системи відеоспостереження на суму
19 192
134,0 грн.

Протягом 2021 року виконано договори щодо:
- придбання чотирьох апаратних комплексів для розширення серверно-апаратної платформи
оперативної обробки інформації. Відповідно до укладених договорів сплачено 40 358 360,0
грн.
- одного комплекту обладнання для розширення апаратного комплексу міського центру
обробки даних обладнанням для забезпечення безперебійного живлення. Відповідно до
укладеного договору сплачено 6 367 456,0 грн.
Виконано договір на надання послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних
комплексів на суму 2 496 116,0 грн.

Виконано договір з надання послуг з використання серверних потужностей дата-центру та
каналів передачі даних для потреб міста Києва на суму 3 999 999,84 грн.
Виконано договори щодо придбання :
- апаратного ресурсу (серверного обладнання) для резервного дата-центру на суму 23 403
459,42 грн;
- чотирьох апаратних мережевих криптографічних модулів (апаратного ресурсу та системного
програмного забезпечення) на суму 1 490 000 грн для забезпечення високошвидкісної
інформаційної взаємодії систем територіальної громади міста Києва з державними реєстрами
України

Виконано договори на придбання:
одного примірника програмного забезпечення для роботи з даними, що надходять з
кінцевих пристроїв до платформи інтернету речей та іншими даними завантаженими у
ручному режимі або внаслідок інтеграції (взаємодії) зі сторонніми системами через доступні
інтерфейси на суму 152 284,57 грн;
двох примірників програмної продукції системи отримання вимірюваних параметрів про
стан навколишнього та внутрішнього середовища у межах концепції «Інтернет речей» (ІОТ)
на суму 5 263 607,80 грн

Виконано договір на суму 172 839 724,14 грн на закупівлю 364 комплектів мережевого
обладнання) для підключення 416 об"єктів ( освітні заклади, медичні заклади, агрегуючі
майданчики системи міського відеоспостереження) до міської мережевої інфраструктури.
Виконано договір на суму 1 687 828,91 грн на закупівлю 5 комплектів обладнання для
передачі данних та 1 комплекту програмної продукції.

16.10.

Створення та розвиток мережі доступу

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

5 628 800,00

5 628 800,00

4 718 388,24

4 718 388,24

Виконано договір на суму 4 718 388,24 грн на придбання та встановлення 400 комплектів
мережевого обладнання для підключення 388 закладів загальної середньої освіти до
муніципальної мережевої інфраструктури

16.11.

Модернізація локальних обчислювальних мереж
структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

4 528 800,00

4 528 800,00

4 524 616,00

4 524 616,00

Виконано договір на суму 4 524 616,00 грн на закупівлю 100 одиниць обладнання із
супутніми послугами встановлення та пусконалагодження; 318 ліцензій для повноцінного
функціонування мережевого обладнання безпроводового доступу до мережі Wi Fi в
адміністративній будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик 36).

16.12.

Створення та супроводження системи міського телефонного
електрозв`язку

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

9 745 100,00

9 745 100,00

1 884 302,60

1 884 302,60

16.13.

Створення системи HelpDesk Придбання програмного
забезпечення для систематизації та обслуговування звернень
абонентів, організації технічної підтримки, обліку та
контролю опрацювання інцидентів, його налаштування та
супровід.

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

16.14.

Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури

16.15.

Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій системою відеоконференцзв'язку

СКП "Киїтелесервіс"

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

2019-2021

68 147 600,00

12 150 000,00

68 147 600,00

12 150 000,00

68 146 877,36

5 176 200,00

68 146 877,36

5 176 200,00

16.16.

Модернізація та розвиток кабельного телебачення

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

3 300 000,00

3 300 000,00

0,00

0,00

16.17.

Побудова системи керування універсальним та
безпроводовим доступом

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

18 807 100,00

18 807 100,00

0,00

0,00

16.18.

Придбання ліцензійного програмного забезпечення

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

20 000 000,00

20 000 000,00

14 300 209,00

14 300 209,00

16.19.

Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

105 640 800,00

105 640 800,00

0,00

0,00

Виконано договори щодо закупівлі:
500 комплектів телефонного обладнання на суму 858 900,00 грн;
трьох комплектів обладнання та розробку 1 проєкту для розширення функціональних
можливостей міської телефонної станції та розширення ліній міського телефонного зв’язку на
базі програмно-апаратного комплексу «Iskratel SI3000» на суму 796 400,10грн;
352 ліцензій для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції та
розширення ліній міського телефонного зв’язку на суму 229 002,50 грн.

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

Виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованого комунального
підприємства «Київтелесервіс», які здійснювали супровід та підтримку мережевої
інфраструктури у сумі
18 318 742,47 грн.
Для супроводу і підтримки мережевої інфраструктури в межах поточної діяльності
виконано договір на надання послуг, пов’язаних із системами і підтримкою. Договір виконано
в повному обсязі, сплачено за надані послуги відповідно до актів 48 468 740,00 грн.
Виконано договір надання послуг з технічного обслуговування електрообладнання
об’єктів СКП «Київтелесервіс» на суму 101 706,95 грн.
Виконано договір з комунальним підприємством «Київський метрополітен» на
відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі електричної енергії,
послуг з розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення
електроживлення, послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо на
суму 1 257 687,94 грн.

Виконано договори на придбання обладнання для розширення системи
відеоконференцзв’язку:
- 366 одиниць ліцензійного програмного забезпечення на суму 1 615 000,00 грн;
- трьох
комплектів серверного обладнання на суму 2 747 600,00 грн;
- чотирьох комплектів обладнання для користувача відеоконферензв’язку на суму 813 600,00
грн.

В процесі виконання заходу проведено процедуру закупівлі обладнання, за результатами
якої відхилені всі тендерні пропозиції згідно з «Законом України «Про публічні закупівлі».
По договору на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення сторони дійшли згоди
розірвати ліцензійний договір № 25568 про передачу прав (простої (невиключної) ліцензії)
на використання програмного забезпечення від 30 листопада 2021 року, керуючись статтею
631 Цивільного кодексу України.

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.
Виконано договори щодо:
закупівлі 553 одиниць ліцензій на право використання програмного забезпечення
інформаційно-аналітичної системи «Ліга» структурними підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на суму 14 124 500,00
грн;
продовження права користування для двох одиниць програмної продукції Citrix для
оптимізації процесу надання адміністративних послуг на суму
175 709,00 грн

Договір було розірвано у зв’язку з неотриманням погодження від Міністерства цифрової
трансформації України

16.20.

Закупівля антивірусного програмного забезпечення

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

7 003 700,00

7 003 700,00

3 329 939,20

3 329 939,20

Виконано договір на суму 3 329 939,20 на закупівлю 12440 одиниць антивірусного
програмного забезпечення.

16.21.

Побудова системи управління підключеннями та гнучкий
контроль доступу для безпроводових та кабельних пристроїв

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2021

6 683 000,00

6 683 000,00

6 677 258,40

6 677 258,40

Виконано договір на закупівлю програмно-апаратного комплексу для контролю доступу
безпроводових підключень до мережевої інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на суму 6 677 258,4 грн.

16.22.

Створення та впровадження операційного центру
кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна
підтримка, розширення та дооснащення

СКП "Киїтелесервіс"

2019-2022

50 824 000,00

50 824 000,00

49 779 432,99

49 779 432,99

Виконано договори на закупівлю:
- 16 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для систем захисту міської мережевої
інфраструктури на суму 22 969 432,99 грн;
- 10 комплектів ліцензійного програмного забезпечення з наданням супутніх послуг з
інтеграції, розгортання та впровадження для функціонування операційного центру
кібербезпеки на суму 26 810 000,00 грн.

16.23.

Створення та проведення державних експертиз
комплексних систем захисту інформації автоматизованих
систем Київської міської ради, структурних підрозділів
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 місті Києва

КП "ГІОЦ"

3 300 000,00

3 300 000,00

3 118 849,00

3 118 849,00

2019-2022

Виконано договір на суму 3 118 849 грн, в результаті якого закуплено послуги на створення
комплексних систем захисту інформації (разом із проведенням державних експертиз
комплексних систем захисту інформації) для «Система менеджменту навчального процесу
закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system)» та «Програмнотехнічний комплекс електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти міста Києва», а
також проведено додаткові державні експертизи комплексних систем захисту інформації
систем: «Інформаційно-аналітична система «Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва», «Єдиний інформаційний простір територіальної
громади міста Києва», «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва»,
«Автоматизована система «Нормативно-довідкова інформація» функціональний компонент
«Модуль консолідації адрес об’єктів нерухомості м. Києва», «Інформаційна система «Реєстр
домашніх тварин», «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки
«Муніципальна картка «Картка киянина», «Автоматизована система обліку оплати проїзду в
міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності», «Єдина
міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами», модуль
(підсистема) «Комісія власності» (програмний комплекс VlasCom), «Інформаційна система
«Реєстр територіальної громади міста Києва» (10 од.).

Отримано 12 атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації, зареєстрованих
в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, та
експертні висновки до них.
КП "Інформатика

0,00

СКП "Київтелесервіс"

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.
16.24.

Розвиток та впровадження системи дистанційного навчання

КП "ГІОЦ"

2019-2022

10 000 000,00

10 000 000,00

Створено єдину електронну бібліотеку. Система розгорнута і налаштована на тестовому
середовищі. Отримано вихідний код в повному обсязі з описом та документація згідно з
договором на «Створення та впровадження єдиної електронної бібліотеки» на суму 1 350 000
грн.

Створення, впровадження, супровід та модернізація
бібліотечної системи міста Києва

КП "ГІОЦ"

2019-2022

2 000 000,00

2 000 000,00

1 350 000,00

1 350 000,00

17.1.

Створення, розвиток та супроводження єдиної системи
обліку платежів м.Києва

КП "ГІОЦ"

2019-2022

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

17.2.

Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання
співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою

Департамент ІКТ

2019-2022

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

17.3.

Стимулювання розвитку інноваційного середовища: створення хабів та інкубаторів міських проектів; підтримка обраних перспективних галузей і бізнес-районів,
важливих с точки зору розвитку міста; стимулювання
співпраці університетів, дослідницьких структур, ІТіндустрії, міської влади, громадського сектора

Департамент ІКТ

2019-2022

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

17.4.

Розвиток та технічна підтримка тематичного веб-агрегатора
заходів і подій міста Києва на основі служб Google

Департамент ІКТ

2019-2022

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

18.1.

Модернізація та супроводження інформаційнотелекомунікаційних систем єдиного інформаційного
простору територіальної громади міста Києва та системи
"Електронний архів міста Києва"

КП "ГІОЦ"

2019-2022

5 500 000,00

5 500 000,00

4 499 999,96

4 499 999,96

18.2.

Модернізація та супроводження внутрішнього
корпоративного інформаційного порталу та системи
управління проектами

КП "ГІОЦ"

2019-2022

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

19.1.

Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації
в житлово-комунальному господарстві

КП "ГІОЦ"

2019-2022

27 000 000,0

27 000 000,00

0,00

0,00

16.25.

Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

Виконано договір на надання послуг з модернізації та супроводу інформаційнотелекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста
Києва» на суму 4 499 999,96 грн, а саме: оновлено новими версіями програмне забезпечення
АСКОД відповідно до загального розвитку операційних систем, інтернет-браузерів, змін
законодавства України тощо.
Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.
Виконання заходу не проводилося за відсутності бюджетних призначень.

19.2.

Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті
Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі

КП "Інформатика"

2019-2021

150 000 000,0

150 000 000,00

92 697 690,00

92 697 690,00

Департамент
внутрішнього
фінансового контролю
та аудиту

2019-2022

300 000,0

300 000,00

255 900,00

255 900,00

КП "ГІОЦ"

2019-2022

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

20.1

Модернізація, розвиток та супроводження інформаційнотелекомунікаційної системи "Портал внутрішнього
контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")

21.1.

Створення, впровадження та модернізація платформи
великих даних

22.1.

Створення комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу "1" для оброблення
інформації, що становить державну таємницю, в режимносекретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій та комунальних підприємств

22.2.

Проведення державної експертизи створених комплексних
систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1"
для оброблення інформації, що становить державну
таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської
Апарат ВО КМР КМДА 2019-2022
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій та комунальних
підприємств

Апарат ВО КМР КМДА 2019-2022

893 700,00

893 700,00

330 671,52

330 671,52

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Протягом 2021 року виконано договори щодо:
- розробки проєктного рішення для впровадження програмно-апаратного комплексу міської
інтеграційної платформи на суму
3 979 526,0 грн;
- придбання програмно-апаратного комплексу міської інтеграційної платформи та програмноапаратного комплексу для створення системи оперативно-диспетчерського управління
дорожнім рухом. Відповідно до укладених договорів сплачено 88 718 164,0 грн
.

Виконано договір від 01.10.2021 № 29/2021 з ТОВ "Віадук-Інформ" на суму 76 500,00 грн на
надання послуг консультування з питань розробки технічного завдання на доопрацювання
функціоналу модулю Інформаційно-аналітичної системи КМДА «СИСТЕМА
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ» на базі web-порталу «Київаудит» (IBM
DOMINO/LotusNotes).
Виконано договір
від 19.11.2021 № 32/2021 з ТОВ "Віадук-Інформ" на суму
179 400,00 грн на надання
послуг із доопрацювання Інформаційно-аналітичної системи КМДА "СИСТЕМА
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ" та впровадження функцій розширеного пошуку для модулів
існуючої інформаційно-аналітичної системи "Київаудит" в ІТ-середовищі Замовника (IBM
Notes/Domino 9).
Укладено договір на придбання невиключної ліцензії модуля звітності і дашбордів для
інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа великих даних», проте у зв’язку із
невиконанням умов договору Виконавцем, КП ГІОЦ розірвало договір в односторонньому
порядку у зв’язку з неналежним наданням послуг

Виконано договори від 20.04.2021 № 16, від 18.10.2021 № 56 з ТОВ
«УКРІНФОРМСИСТЕМИ», у межах яких створено комплексні системи захисту інформації
автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну
таємницю, у режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств.

Захід не виконувався.

240 000,00

240 000,00

231 012,00

231 012,00

Виконано договір № 7 від 18.02.2021 з ТОВ «УКРІНФОРМСИСТЕМИ» на обслуговування
створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для
оброблення інформації, що становить державну таємницю, у режимно-секретних підрозділах
Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районних в місті
Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств.

Апарат ВО КМР КМДА 2019-2022

1 166 200,00

1 166 200,00

980 458,87

980 458,87

Виконано договори № 17 від 20.04.2021, № 31 від 29.06.2021, № 55 ві 18.10.2021, № 66 від
02.11.2021 з ТОВ "УКРІНФОРМСИСТЕМИ", згідно умов яких здійснюється створення та
атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності
Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районних в місті
Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

Обслуговування створених комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій

Апарат ВО КМР КМДА 2019-2022

1 950 000,00

1 950 000,00

1 949 609,20

1 949 609,20

Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за
захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в
інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)
системах

Апарат ВО КМР КМДА 2019-2022

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

22.3.

Обслуговування створених комплексних систем захисту
інформації автоматизованих систем класу "1" для
оброблення інформації, що становить державну таємницю, в
режимно-секретних підрозділах Київської міської ради,
Апарат ВО КМР КМДА 2019-2022
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій та комунальних підприємств

22.4.

Створення та атестація комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює
інформація з обмеженим доступом

22.5.

22.6.

Всього

1 927 722 300,00

Директор

Олександр Гапій 366 76 13

0,00

1 927 722 300,00

0,00

1 356 881 509,29

0,00

1 356 881 509,29

О. ПОЛОВИНКО

Виконано договір № 6 від 18.02.2021 з ТОВ «УКРІНФОРМСИСТЕМИ», у межах якого
проведено планове обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на
об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій

Захід не виконувався.

0,00

1 353 133 857,7

Пояснювальна записка
до інформації про виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512» за 2021 рік
Оцінка ефективності виконання
Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022
роки (далі – Програма), затверджена рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512, зі змінами внесеними рішенням Київської міської
ради від 24.06.2021 № 1570/1611 «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022
роки», із орієнтовним обсягом фінансування (вартістю) у 2021 році у сумі
1 927 722,2 тис. грн.
Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 15.12.2011 № 824/7060. Для успішного виконання завдань, визначених
Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, та забезпечення розвитку Києва
як сучасного міста здійснюється впровадження інновацій, інформаційнокомунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності столиці з метою
підвищення рівня життя киян, надання якісних послуг населенню та бізнесу,
зменшення вартості та споживання ресурсів, забезпечення взаємної комунікації
влади та громадян тощо.
Основні напрями діяльності Програми визначалися з урахуванням
першочерговості вирішення проблемних питань у сфері інформатизації,
розвитку електронного урядування, захисту інформації, а також забезпечення
розвитку усіх секторів міського господарства через створення та впровадження
інноваційних технологій та електронних сервісів.
При формуванні переліку заходів Програми враховувалися результати
реалізації завдань попередніх міських цільових програм у сфері інформатизації,
розвитку електронного урядування, захисту інформації, інших проєктів з
впровадження міських інформаційно-телекомунікаційних систем (бази даних,
реєстри, е-сервіси тощо) та створення міської інформаційно-комунікаційної
інфраструктури (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо),
забезпечення їх функціонування та розвитку.
Відповідно до рішень Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік» для виконання заходів (завдань) Програми
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено
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кошти у сумі 1 427 024,486 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 4 334,900 тис. грн,
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
300,0 тис. грн, що загалом складає 1 431 659,386 тис. грн (74% від
запланованого).
Всього освоєно коштів протягом 2021 року по Програмі –
1 356 881,509 тис. грн.
Фінансування Програми по Департаменту інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розпочато у січні 2021 року.
На виконання заходів Програми протягом 2021 року Департаментом
інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) здійснено оплату по
загальному фонду – 331 604,132 тис. грн, по спеціальному фонду –
1 021 529,725 тис. грн, відповідно апаратом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) – по загальному
фонду – 3 408,905 тис. грн, по спеціальному фонду – 82,847 тис. грн,
Департаменту внутрішнього контролю та аудиту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 255,900 тис. грн.
У межах виконання заходів Програми реалізується ряд міських проєктів,
спрямованих на розбудову у місті Києві надійної ІТ-інфраструктури та
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій
та
систем,
співвиконавцями яких є підпорядковані комунальні підприємства.
1) Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у рамках
виділеного бюджетного фінансування забезпечило виконання таких заходів
Програми:
Пункт 2.1 «Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів),
встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва».
Виконано договір на суму 1 781 720,0 грн та надано послуги демонтажу,
діагностики та ремонту 104 інформаційно-довідкових кіосків (терміналів),
встановлених на туристичних маршрутах міста Києва.
Пункт 4.1 «Створення та супроводження програмно-апаратного
комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту
та збору інформації»:
Протягом 2021 року надано послуги із:
забезпечення доступу бортових комп’ютерів до мережі Інтернет
комунальних транспортних засобів. Сплачено 30 009,82 грн;
супроводження та технічного обслуговування апаратних компонентів
програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу
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роботи транспорту та збору інформації». Відповідно до укладеного договору
сплачено 1 166 130,12 грн.
Проведено монтаж та налаштування існуючого апаратного обладнання
програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу
роботи транспорту та збору інформації»: 235 бортових комп’ютерів для
транспортних засобів, 144 терміналів водія. Відповідно до укладеного договору
сплачено 2 471 171,2 грн.
Придбано 120 комплектів бортового відеообладнання на муніципальний
транспорт, сплачено 21 060 000,0 грн.
Придбано та встановлено програмний модуль метеомоніторингу єдиного
диспетчерського центру для збору параметрів для отримання даних з сенсорів
дорожніх метеостанцій. Сплачено 2 358 600,0 грн.
Пункт 6.1 «Створення, розвиток та супроводження програмноапаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення
міста Києва». Протягом 2021 року проведено дооснащення програмноапаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення
міста Києва: придбано та встановлено 361 щит керування зовнішнім
освітленням та 1663 демодулятори керування зовнішніми світильниками.
Відповідно до укладеного договору сплачено 392 630 488,93 грн.
Пункт 11.1 «Розвиток комплексної системи відеоспостереження та
систем забезпечення безпеки».
Протягом 2021 року придбано та встановлено 1048 камер
відеоспостереження на суму 66 607 349,5 грн, з них:
694 камери відеоспостереження;
343 камер із супутнім обладнанням для встановлення на вулицях міста
Києва у 2022 році;
10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД 3»;
один комплект засобів відеофіксації для встановлення на окремих
маршрутах міста Києва в 2022 році.
Відповідно до укладених договорів на суму 10 670 146,0 грн встановлено
380 камер відеоспостереження, закуплених у 2019-2020 роках, а саме:
305 камер у Київському метрополітені;
44 камери на дорогах міста Києва з інтелектуальною аналітикою
дорожнього руху;
31 камера на вулицях міста Києва.
Також, на суму 4 307 850,19 грн здійснено придбання 17 комплектів
обладнання для встановлення камер відеоспостереження в Київському
метрополітені.
Придбано один комплект обладнання для встановлення камер
відеоспостереження на автошляхах міста Києва на суму 1 395 930,0 грн.
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На суму 1 498 875,0 грн придбано 362 одиниці обладнання для
забезпечення сталої роботи комплексної системи відеоспостереження міста
Києва, яке буде використовуватися як підмінний фонд.
Пункт 11.2 «Супровід та технічна підтримка комплексної системи
відеоспостереження». Виконано договори із:
супроводу
та
технічної
підтримки
комплексної
системи
відеоспостереження на суму 18 880 000 грн;
супроводу та технічної підтримки 20 комплексів «КАСКАД» на суму
1 105 699,24 грн;
обслуговування електрообладнання яке розташоване на станціях
метрополітену на суму 29 953,19 грн;
демонтажу та тестування, відновлення працездатності, монтажу та
юстування шести комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень в
сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД» на суму 139 728,1 грн.
метрологічної повірки комплексів автоматичної фото/відеофіксації
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД» на суму
82 454,4 грн.
Укладено договори з установами, підприємствами, організаціями на
відшкодування витрат спожитої електричної енергії, відповідно до актів
наданих послуг сплачено 856 076,48 грн.
Пункт 12.1 «Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення
в разі виникнення надзвичайних ситуацій». Виконано договір на придбання
одного комплекту програмно-апаратного комплексу для прогнозування
потенційних проблем та інформування на основі аналізу зібраних з датчиків
даних на суму 29 274 061,50 грн.
Пункт 16.3 «Обслуговування центру обробки даних (міського дата
центру)».
Протягом 2021 року надано послуги із:
технічного обслуговування системи пожежної сигналізації міського центру
обробки даних (ЦОД), розташованого за адресою: вул. Дегтярівська, 37 на суму
49 500 грн;
технічного обслуговування системи кондиціювання та вентиляції центру
обробки даних на суму 49 800 грн;
ремонту і технічного обслуговування системи контролю доступу та
відеонагляду у міському центрі обробки даних (ЦОД) на суму 49 302,00 грн;
технічного обслуговування дизель – генераторної установки на суму
31 417,20 грн.
Виконано договір на придбання обладнання для відновлення
працездатності прецизійного кондиціонера у міському центрі обробки даних
(ЦОД) на суму 19 980,00 грн.
Здійснювалася виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам
комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської
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міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сумі
30 978 193,52 грн.
Пункт 16.4 «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу
комплексної системи відеоспостереження міста Києва».
Для дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної
системи відеоспостереження міста Києва придбано та встановлено:
17 серверів cloud-платформи та супутнє програмне забезпечення.
Відповідно до укладеного договору сплачено 14 897 399,0 грн.
170 одиниць ліцензій для комплексної системи відеоспостереження на
суму 19 192 134,0 грн.
Пункт 16.5 «Модернізація та функціональне розширення апаратних
комплексів для поточних та перспективних завдань».
Протягом 2021 року виконано договори щодо придбання:
чотирьох апаратних комплексів для розширення серверно-апаратної
платформи оперативної обробки інформації. Відповідно до укладених
договорів сплачено 40 358 360,0 грн.
одного комплекту обладнання для розширення апаратного комплексу
міського центру обробки даних обладнанням для забезпечення безперебійного
живлення. Відповідно до укладеного договору сплачено 6 367 456,0 грн.
Виконано договір на надання послуг з налаштування та технічного
супроводу апаратних комплексів на суму 2 496 116,0 грн.
Пункт 16.6 «Оренда промислового дата-центру». Виконано договір з
надання послуг з використання серверних потужностей дата-центру та каналів
передачі даних для потреб міста Києва на суму 3 999 999,84 грн.
Пункт 16.8 «Створення та супроводження платформи інтернету речей».
Виконано договори на придбання:
одного примірника програмного забезпечення для роботи з даними, що
надходять з кінцевих пристроїв до платформи інтернету речей та іншими
даними завантаженими у ручному режимі або внаслідок інтеграції (взаємодії) зі
сторонніми системами через доступні інтерфейси на суму 152 284,57 грн;
двох примірників програмної продукції системи отримання вимірюваних
параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища у межах
концепції «Інтернет речей» (ІОТ) на суму 5 263 607,80 грн.
Пункт 19.2 «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті
Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі».
Виконано договори щодо:
розробки проєктного рішення для впровадження програмно-апаратного
комплексу
міської
інтеграційної
платформи
на
суму
3 979 526,0 грн;
придбання програмно-апаратного комплексу міської інтеграційної
платформи та програмно-апаратного комплексу для створення системи
оперативно-диспетчерського управління дорожнім рухом. Відповідно до
укладених договорів сплачено 88 718 164,0 грн.
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2) Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс»:
Пункт 12.2 «Побудова опорної безпроводової мережі для створення
системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного
моніторингу».
Виконано договір на суму 59 868 000,00 грн щодо закупівлі та монтажу
обладнання та придбано 118 комплектів обладнання для створення опорної
бездротової мережі LoRaWan (системи раннього оповіщення від техногенних
загроз, екологічного моніторингу). Побудова мережі відбувається відповідно до
ескізного проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності,
на дахах яких встановлено базові станції.
Пункт 16.9 «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої
інфраструктури».
Виконано договори щодо закупівлі:
364 комплектів мережевого обладнання для підключення 416 об’єктів
(освітні заклади, медичні заклади, агрегуючі майданчики системи міського
відеоспостереження) до міської мережевої інфраструктури на суму 172 839
724,14 грн.
п’яти комплектів обладнання для передачі даних та одного комплекту
програмної продукції на суму 1 687 828,91 грн.
Пункт 16.10 «Створення та розвиток мережі доступу».
Виконано договір на суму 4 718 388,24 грн на придбання та встановлення
400 комплектів мережевого обладнання для підключення 388 закладів загальної
середньої освіти до муніципальної мережевої інфраструктури.
Пункт 16.11 «Модернізація локальних обчислювальних мереж
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)».
Виконано договір на суму 4 524 616,00 грн на закупівлю 100 одиниць
обладнання із супутніми послугами встановлення та пусконалагодження; 318
ліцензій для повноцінного функціонування мережевого обладнання
безпроводового доступу до мережі Wi Fi в адміністративній будівлі Київської
міської ради (вул. Хрещатик 36).
Пункт 16.12 «Створення та супроводження
системи міського
телефонного електрозв`язку».
Виконано договори на закупівлю:
500 комплектів телефонного обладнання на суму 858 900,00 грн;
трьох комплектів обладнання та розробку проєкту для розширення
функціональних можливостей міської телефонної станції та розширення ліній
міського телефонного зв’язку на базі програмно-апаратного комплексу «Iskratel
SI3000» на суму 796 400,10 грн;
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352 ліцензій для розширення функціональних можливостей міської
телефонної станції та розширення ліній міського телефонного зв’язку на суму
229 002,50 грн.
Пункт
16.14
«Супровід
та
підтримка
міської
мережевої
інфраструктури».
Виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованого
комунального підприємства «Київтелесервіс» у сумі 18 318 742,47 грн.
Для супроводу і підтримки мережевої інфраструктури у межах поточної
діяльності виконано договір на закупівлю послуг, пов’язаних із системами і їх
підтримкою. Сплачено за надані послуги відповідно до актів 48 468 740,00 грн.
Виконано договір на технічне обслуговування електрообладнання об’єктів
СКП «Київтелесервіс» на суму 101 706,95 грн.
Виконано
договір
з
комунальним підприємством
«Київський
метрополітен» на відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг
з передачі електричної енергії, послуг з розподілу електричної енергії,
використання електричних мереж для забезпечення електроживлення, послуг з
компенсації перетікань реактивної електричної енергії на суму
1 257 687,94 грн.
Пункт 16.15 «Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних
в
місті
Києві
державних
адміністрацій
системою
відеоконференцзв'язку».
Для розширення системи відеоконференцзв’язку виконано договори на
придбання обладнання:
366 одиниць ліцензійного програмного забезпечення на суму 1 615 000,00
грн;
трьох комплектів серверного обладнання на суму 2 747 600,00 грн;
чотирьох комплектів обладнання для користувача відеоконферензв’язку на
суму 813 600,00 грн.
Пункт 16.16 «Модернізація та розвиток кабельного телебачення».
Проведено процедуру закупівлі обладнання, за результатами якої
відхилено всі тендерні пропозиції.
Пункт 16.18 «Придбання ліцензійного програмного забезпечення».
Виконано договори щодо:
закупівлі 553 одиниць ліцензій на право використання програмного
забезпечення інформаційно-аналітичної системи «Ліга» структурними
підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на суму 14 124 500,00 грн;
продовження права користування для двох одиниць програмної продукції
Citrix для оптимізації процесу надання адміністративних послуг на суму
175 709,00 грн.
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Пункт 16.19 «Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки». Договір
було розірвано у зв’язку з неотриманням погодження від Міністерства
цифрової трансформації України.
Пункт 16.20 «Закупівля антивірусного програмного забезпечення».
Виконано договір на суму 3 329 939,20 грн на закупівлю 12440 одиниць
антивірусного програмного забезпечення.
Пункт 16.21 «Побудова системи управління підключеннями та гнучкий
контроль доступу для безпроводових та кабельних пристроїв».
Придбано програмно-апаратний комплекс для контролю доступу
безпроводових підключень до мережевої інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на суму
6 677 258,4 грн.
Пункт 16.22 «Створення та впровадження операційного центру
кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення
та дооснащення».
Виконано договори на закупівлю:
16 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для систем захисту
міської мережевої інфраструктури на суму 22 969 432,99 грн;
10 комплектів ліцензійного програмного забезпечення з наданням супутніх
послуг з інтеграції, розгортання та впровадження для функціонування
операційного центру кібербезпеки на суму 26 810 000,00 грн.
3) Комунальним
підприємством
«Головний
інформаційнообчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) забезпечено виконання таких
заходів Програми:
Пункт 7.1 «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів
самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському
транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення
розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка».
Забезпечено виконання договорів щодо закупівлі:
невиключної ліцензії на програмне забезпечення для приймання оплати
проїзду із застосуванням банківських карток в рухомому складі міського
пасажирського транспорту (наземний транспорт) та автоматизованих
контрольних пунктах (турнікетах) через технічні засоби АСОП на суму
3 999 990 грн;
невиключної ліцензії на програмне забезпечення для розширення
можливості оплати проїзду в пасажирському транспорті приватних
перевізників за допомогою банківської картки на суму 969 000 грн;
невиключної ліцензії на програмне забезпечення для розширення
можливості оплати проїзду в пасажирському транспорті за допомогою
мобільного застосунку на суму 671 000 грн;
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невиключної ліцензії на програмне забезпечення» для розширення
можливості оплати проїзду в пасажирському транспорті за допомогою SMSповідомлень на суму 779 000 грн;
програмного забезпечення для обробки замовлень для виготовлення
електронних учнівських квитків з функцією транспортної картки учням
закладів загальної середньої освіти м. Києва на суму 2 403 000 грн;
програмного забезпечення для підключення приватних перевізників до
АСОП з його подальшим встановленням та налаштуванням на суму
2 838 000 грн;
програмного забезпечення «Програмні модулі АСОП» для розширення
функціональності системи АСОП на суму 6 976 525 грн;
монтажу 16 програмно-технічних комплексів самообслуговування
(автоматів) з продажу та поповнення pecypcy засобів оплати проїзду в місті
Києві на суму 311 037,50 грн.
Пункт 8.1 «Створення та супроводження платформи "Електронна
медицина». Зібрано пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
створення платформи «Електронна медицина» (далі – Платформа) для
формування відповідного проєкту технічних вимог.
Опрацьовувалися зауваження Департаменту охорони здоров’я Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до проєкту технічних
вимог на створення Платформи, а також пропозиції комунального
некомерційного підприємства «Київський міський інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики» щодо автоматичного формування звітів у межах
функціонування Платформи
Пункт 10.1 «Створення, впровадження, супровід та модернізація
інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів
єдиного
освітнього простору м. Києва».
Виконано договори щодо надання послуг із:
модернізації та супроводу системи електронного запису дітей до
комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва –
«СЕЗ ЗДО» на суму 3 770 000 грн.
створення системи автоматизації взаємозв’язків між учасниками
спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі мобільного застосунку на
суму 3 841 000 грн.
створення інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб» на
суму 3 450 000 грн. для автоматизації процесів обліку та управління даними,
зберігання даних щодо матеріально-технічного стану будівель закладів освіти
для подальшої обробки отриманих даних та їх аналізу.
Пункт 13.1 «Створення, розвиток та супроводження Платформи
електронної демократії»
Для розвитку Платформи електронної демократії виконано договори з:
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модернізації,
функціонального
розширення
та
впровадження
інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної
громади міста Києва» (далі – ЄВП) на суму 3 830 000 грн: розробка адаптивної
структури ЄВП з інформаційною архітектурою та графічним дизайном, що
забезпечує цілісне та комфортне сприйняття текстової і графічної інформації
усіма користувачами, зокрема людьми з порушеннями зору, в розрізі окремих
вебсайтів, модернізації системи обліку публічної інформації, побудови та
налаштування зручного керування ЄВП у розрізі окремих вебсайтів та гнучкого
надання доступу, реалізації інтеграції із зовнішніми інформаційними
системами;
створення системи електронного проходження проєктів рішень Київської
міської ради на суму 2 116 666,67 грн;
розвитку «Сервісу електронних петицій» на суму 1 074 871,20 грн;
розвитку (модернізація) електронної системи «Громадський проєкт»
(сервіс «Громадський бюджет»)» на суму 1 900 000 грн для приведення її у
відповідність до змін до Положення про громадський бюджет міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 11.02.2021 № 6/47, та із
врахуванням пропозицій Громадської бюджетної комісії.
Пункт 14.1 «Розвиток та впровадження міської платформи управління
даними та сервісами».
Для розвитку міської платформи управління даними та сервісами виконано
договори щодо:
модернізації «Програмна платформа для надання електронних послуг, у
тому числі адміністративних» на суму 3 955 000 грн для створення нових і
модернізації наявних бізнес-процесів: модулів «Електронний кабінет»,
авторизації, ведення реєстрів, повідомлень, зберігання файлів, обробки бізнеспроцесів та створено модуль аналітики, інтеграції, морфологічну систему
пошуку;
закупівлі ліцензії та послуги з впровадження спеціалізованих програмних
засобів з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії з
державними реєстрами України на суму 6 999 985 грн для забезпечення
здійснення високошвидкісного інформаційного обміну інформаційнотелекомунікаційних систем територіальної громади міста Києва з державними
електронними інформаційними ресурсами України з дотриманням вимог
законодавства України, а також для забезпечення можливості надання
мешканцям міста Києва муніципальних сервісів з інтегрованими електронними
довірчими послугами відповідно до Закону України «Про електронні довірчі
послуги»
за
допомогою
інформаційно-телекомунікаційних
систем
територіальної громади міста Києва;
модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина міська
платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами» на суму
10 998 800 грн у частині розширення функціональності модуля електронної
взаємодії програмних рішень міста Києва з державними електронними
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інформаційними ресурсами шляхом створення та модернізації сервісів
електронної взаємодії з державними електронними інформаційними ресурсами;
створення сервісів електронної взаємодії з програмними рішеннями міста
Києва; створення компонента обліку, управління користувачами та
інформаційними системами для надання програмним рішенням міста Києва
(автоматизованим,
інформаційним,
інформаційно-телекомунікаційним
системам, реєстрам та базам даних) можливості використання механізмів
технологічної та інформаційної взаємодії за рахунок автоматизації бізнеспроцесів обміну даними між програмними рішеннями міста Києва або між
програмними рішеннями міста Києва та державними електронними
інформаційними ресурсами;
супроводу та налаштування інформаційно-телекомунікаційної системи
«Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» на
суму 348 000 грн для забезпечення працездатності функції автоматичного
приймання фінансової та окремої статистичної звітності від структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій та
підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної
громади м. Києва та консолідації отриманої звітності для проведення аналізу
діяльності цих організацій;
закупівлі послуг з оцифрування об’єктів культурної інфраструктури міста
Києва на суму 2 590 000 грн з їх подальшою публікацією для накопичення та
систематизації матеріалів згідно із сучасними стандартами якості й форматами
подачі даних, доступного відображення інформації за напрямками: туризм,
культура, спорт. Створено «3D-тури» Київського зоопарку, станції
метрополітену «Золоті Ворота», печер Києво-Печерської лаври, музею «Золоті
Ворота» та інших музеїв, вело-пішохідного скляного мосту, парку «Наталка»,
пейзажної алеї тощо та «Street View» (об’єднання та відокремлення
туристичних локацій в міські маршрути на електронній мапі геоінформаційної
системи);
придбання невиключної ліцензії на використання об’єкта авторського
права – програмного забезпечення на суму 395 000 грн для своєчасного
оновлення версій ГІС-ядра інформаційно-аналітичної системи «Управління
майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (далі – ІАС
«Майно») та розширення функціональних параметрів;
модернізації та функціонального розширення інформаційно-аналітичної
системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста
Києва» на суму 3 850 000 грн в частині створення модулів (підсистеми):
«Публічний простір комунальної власності територіальної громади міста
Києва» та інтернет-портали: «Екологія» – для інформування населення про стан
навколишнього природного середовища, зокрема акумулювання інформації, яка
дозволяє суб’єктам владних повноважень проводити аналітику та приймати
управлінські рішення, спрямовані на зменшення антропогенного навантаження;
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«Об’єкти культурної спадщини» – для оприлюднення інформації про об’єкти
культурної спадщини і заходи, які проводяться на об’єктах культурної
спадщини для їх збереження; для можливості розширення переліку послуг, які
надаються в електронному вигляді (отримання інформації щодо об’єктів
культурної спадщини, оформлення документів щодо їх відчуження, оренди
тощо).
Пункт 14.2 «Створення та впровадження комплексної інформаційноаналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.
Києві (КІАС «УФГД»)». Виконано договір на модернізацію комплексної
інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською
діяльністю в м. Києві на підставі розробленої методології (КІАС УФГД) на
загальну суму 6 000 000 грн.
Пункт 15.1 «Супровід, впровадження та підтримка створених
інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів».
Виконано договори щодо:
супроводу, впровадження та підтримки 34 створених інформаційнокомунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів на суму
15 353 397,79 грн;
придбання програмного забезпечення «Автоматизована система
оперативного моніторингу функціонування АСОП» на суму 2 450 000 грн для
постійного контролю стану всіх елементів АСОП (оперативна оцінка
технічного стану технічних засобів АСОП; оперативного моніторингу змін в
конфігурації турнікетних груп, виконання маршрутних рейсів та наявність
валідацій, технічних засобів АСОП щодо працездатності носіїв електронного
квитка, візуалізація консолідованих даних з інших систем моніторингу тощо);
надання послуг із модернізації та впровадження програмного забезпечення
«Система керування спеціальними перепустками «Карантин» на суму
2 462 000 грн для забезпечення розширення функціональних можливостей
автоматизації процесу оформлення спеціальних перепусток на користування
громадським транспортом під час дії обмежувальних протиепідемічних заходів;
надання послуг з налаштування інфраструктури засобами платформи
Kubernetes» на суму 1 399 000 грн для стабільного функціонування
інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів,
враховуючи стійкість до катастроф (відмовостійкість), а також для
забезпечення підтримки та безперервності оновлень.
Витрати на заробітну плату працівникам комунального підприємства
«Головний інформаційно-обчислювальний центр» склали 42 502 015,72 грн.
Пункт 16.1 «Створення, впровадження та модернізація міських
реєстрів». Виконано договори щодо модернізації:
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Інформаційна
система
«Муніципальний реєстр» на суму 8 116 000 грн для доповнення та розвитку її
функціональності;
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автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» в частині
функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів нерухомості
міста Києва» на суму 905 000 грн;
інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Реєстр
утримувачів
багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка
киянина» на суму 2 294 000 грн для вдосконалення та розширення
функціональних можливостей Системи для підвищення ефективності роботи в
соціальній сфері міста Києва;
інформаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва»» на суму
3 841 000 грн. для створення програмних компонентів для реалізації послуг
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання дітей віком до 14 років та осіб
віком від 14 років, актуалізації інформації реєстраційних дій у відомчій
інформаційній системі Державної міграційної служби України та
інформаційно-телекомунікаційній системі «Муніципальний реєстр», створення
механізму взаємодії з програмним забезпеченням центру надання
адміністративних послуг міста Києва щодо отримання довідки про реєстрацію
міста проживання та з інформаційно-телекомунікаційною системою «Єдина
міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами»,
створення додаткових сервісів для прискорення обслуговування громадян
тощо.
Пункт 16.7 «Створення резервного дата-центру».
Виконано договори щодо придбання :
апаратного ресурсу (серверного обладнання) для резервного дата-центру
на суму 23 403 459,42 грн;
чотирьох апаратних мережевих криптографічних модулів (апаратного
ресурсу та системного програмного забезпечення) на суму 1 490 000 грн для
забезпечення високошвидкісної інформаційної взаємодії систем територіальної
громади міста Києва з державними реєстрами України.
Пункт 16.23 «Створення та проведення державних експертиз
комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської
міської ради, структурних підрозділів 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 місті Києва».
Виконано договір на суму 3 118 849 грн, в результаті якого закуплено
послуги на створення комплексних систем захисту інформації (разом із
проведенням державних експертиз комплексних систем захисту інформації) для
«Система менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої
освіти (EMS – educational management system)» та «Програмно-технічний
комплекс електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти міста
Києва», а також проведено додаткові державні експертизи комплексних систем
захисту інформації систем: «Інформаційно-аналітична система «Управління
майновим комплексом територіальної громади міста Києва», «Єдиний
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інформаційний простір територіальної громади міста Києва», «Єдиний вебпортал територіальної громади міста Києва», «Автоматизована система
«Нормативно-довідкова інформація» функціональний компонент «Модуль
консолідації адрес об’єктів нерухомості м. Києва», «Інформаційна система
«Реєстр домашніх тварин», «Реєстр утримувачів багатофункціональної
електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», «Автоматизована
система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста
Києва незалежно від форм власності», «Єдина міська платформа електронної
взаємодії, управління даними та сервісами», модуль (підсистема) «Комісія
власності» (програмний комплекс VlasCom), «Інформаційна система «Реєстр
територіальної громади міста Києва» (10 од.). Отримано 12 атестатів
відповідності комплексних систем захисту інформації, зареєстрованих в
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, та експертні висновки до них.
Пункт 16.25 «Створення, впровадження, супровід та модернізація
бібліотечної системи міста Києва».
Створено «Єдину електронну бібліотеку» для автоматизації всіх
бібліотечних процесів: комплектування літератури, створення і ведення
електронного каталогу, формування та друку вихідних форм, систематизації,
обробки видань, що надходять, обліку бібліотечних фондів, ведення
статистичної та управлінської звітності, аналізу книгозабезпеченості,
формування міжбібліотечного абонемента і міжнародного бібліотечного
абонемента тощо. Система розгорнута і налаштована на тестовому середовищі,
отримано вихідний код в повному обсязі з описом, отримано документацію
відповідно договору на «Створення та впровадження єдиної електронної
бібліотеки» на суму 1 350 000 грн.
Пункт 18.1
«Модернізація
та
супроводження
інформаційнотелекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної
громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва».
Виконано договір на надання послуг з модернізації та супроводу
інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір
територіальної громади міста Києва» на суму 4 499 999,96 грн, а саме: оновлено
програмне забезпечення АСКОД відповідно до загального розвитку
операційних систем, інтернет-браузерів, змін законодавства України тощо.
Здійснювався супровід програмного забезпечення АСКОД. Модернізовано
модуль погодження закупівель, розроблено API для зовнішніх інформаційних
систем, проведено інтеграцію з функціональним компонентом «Модуль
консолідації адрес об’єктів нерухомості міста Києва» автоматизованої системи
«Нормативно-довідкова інформація» тощо.
Пункт 21.1 «Створення, впровадження та модернізація платформи
великих даних»
Укладено договір на придбання невиключної ліцензії модуля звітності і
дашбордів для інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа великих
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даних», проте у зв’язку із невиконанням умов договору Виконавцем, КП ГІОЦ
розірвало договір в односторонньому порядку у зв’язку з неналежним наданням
послуг.
4) Департамент внутрішнього контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Пункт 20.1 «Модернізація, розвиток та супроводження інформаційнотелекомунікаційної системи «Портал внутрішнього контролю «Київаудит»
(WEB-портал «Київаудит»)».
Виконано договір від 01.10.2021 № 29/2021 з ТОВ «Віадук-Інформ» на
суму 76 500,00 грн щодо надання консультаційних послуг з питань розробки
технічного завдання на доопрацювання функціоналу модуля інформаційноаналітичної системи КМДА «СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ» на
базі web-порталу «Київаудит» (IBM DOMINO/LotusNotes).
Виконано договір від 19.11.2021 № 32/2021 з ТОВ "Віадук-Інформ" на
суму 179 400,00 грн щодо надання послуг із доопрацювання інформаційноаналітичної системи КМДА «СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ» та
впровадження функцій розширеного пошуку для модулів існуючої
інформаційно-аналітичної системи «Київаудит» в ІТ-середовищі Замовника
(IBM Notes/Domino 9).
5) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Пункт 22.1 «Створення комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить
державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств».
Виконано договори від 20.04.2021 № 16, від 18.10.2021 № 56 з ТОВ
«УКРІНФОРМСИСТЕМИ», у межах яких створено комплексні системи захисту
інформації автоматизованих систем класу «1» для оброблення інформації, що
становить державну таємницю, у режимно-секретних підрозділах Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств. Оплата на суму 330 671,52 грн.
Пункт 22.3 «Обслуговування створених комплексних систем захисту
інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що
становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств».
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Виконано договір № 7 від 18.02.2021 з ТОВ «УКРІНФОРМСИСТЕМИ» на
суму 231 012,00 грн на обслуговування створених комплексних систем захисту
інформації автоматизованих систем класу «1» для оброблення інформації, що
становить державну таємницю, у режимно-секретних підрозділах Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств.
Пункт 22.4 «Створення та атестація комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких
циркулює інформація з обмеженим доступом».
Виконано договори № 17 від 20.04.2021, № 31 від 29.06.2021, № 55 від
18.10.2021, № 66 від 02.11.2021 з ТОВ "УКРІНФОРМСИСТЕМИ" для
створення та атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах
інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
Оплату на суму 980 458,87 грн.
Пункт 22.5 «Обслуговування створених комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій».
Виконано договір № 6 від 18.02.2021 з ТОВ «УКРІНФОРМСИСТЕМИ» на
суму 1 949 609,20 грн, у межах якого проведено планове обслуговування
створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної
діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій.
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