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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 звіту за 2022 рік 

 

На виконання пункту 3.2 рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 

«Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-

2022 роки» (із змінами) з урахуванням Порядку розроблення, затвердження та виконання 

міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

29.10.2009 № 520/2589, надаємо інформацію про виконання програми за 2022 рік. 

 

Додаток: 1. Інформація про виконання програми за 2022 рік. 

2. Звіт про виконання результативних показників за 2022 рік. 

3. Звіт про досягнення індикаторів за 2022 рік. 

4. Пояснювальна записка про оцінку ефективності виконання програми за 2022 рік. 

 

 

Директор                                                                 Олег ПОЛОВИНКО 
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4.1 Створення та супроводження програмно-апаратного 

комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу 

роботи транспорту та збору інформації

КП 

"Інформатика"
2019-2022 60 000,00 60 000,00 1 991,06 1 991,06

Протягом 2022 року виконано договори на надання послуг: 

- зі змін технічного проєкту «Програмно-апаратний комплекс Єдиного диспетчерського центру моніторингу 

роботи транспорту та збору інформації»;

- з ремонту бортового обладнання, що використовується на муніципальному транспорті (за результатами 

проведеного огляду обладнання та складеного дефектного акту пошкодженого бортового обладнання.                                                                                                                                                                                                             

Протягом звітного періоду КП "Інформатика" забезпечила  підтримку та налаштування програмно-апаратного 

комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації.

6.1 Створення, розвиток та супроводження програмно-

апаратного комплексу управління  та контролю мереж 

зовнішнього  освітлення міста Києва

КП 

"Інформатика"
2019-2022 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг та підтримка роботи програмно-апаратного комплексу 

управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва.                                                    

Закупівля не відбулась у 

зв'язку з відхиленням 

пропозиції Учасника, як 

такої, що не відповідає 

умовам технічної 

специфікації та іншим 

вимогам щодо предмета 

тендерної документації.

7.1 Закупівля та встановлення програмно-технічних 

комплексів самообслуговування, придбання програмного 

забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, 

підтримки та модернізації автоматизованої системи 

обліку  оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті міста Києва незалежно від форм власності 

(далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи приймання та обробки звернень 

користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та 

поповнення єдиного електронного квитка.

КП "ГІОЦ" 2019-2022 60 000,00 60 000,00 3 650,00 3 650,00

Забезпечено виконання договорів щодо закупівлі:                                                                                                                                                                                             

- монтажу 48 програмно-технічних комплексів самообслуговування (автоматів) з продажу та поповнення pecypcy 

засобів оплати проїзду в місті Києві.                                                                                                                                                                      

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                       2 

592 874,57 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року; 

- невиключної ліцензії на програмне забезпечення для розширення функціональних можливостей автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті  міста Києва незалежно від форм власності (дал - 

АСОП).                                                                                                                                                                        

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                                  

3 650 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року;                                                                                                                                                                                                  

-  програмного забезпечення  «Програмні модулі АСОП» для розширення процесів прийому оплати проїзду пасажирами 

в міському пасажирському транспорті, підвищення надійності роботи АСОП вцілому та її окремих елементів зокрема.                                                                                                                                                                 

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                            

4 614 800,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

Виконання заходу не 

проводилося, за відсутності 

бюджетних призначень

Виконавці 

заходу

бюджет м. Києва

50 000,00

держав

ний 

бюджет

Обсяги фінансування на 2022 рік, тис. грн.

50 000,00

державний 

бюджет

Додаток

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

2. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)

1. 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, від 13.03.2022 № 4547/4588, від 14.05.2022 № 4576/4617 

інші 

джерела

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві

Додаток 4

Інформація про виконання програми

за січень-грудень 2022 року

у тому числі за джерелами:у тому числі за джерелами:

Усього
бюджет м. Києва

(найменування відповідального виконавця програми)

Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн.

0,00

Причина невиконання

У 2022 році проводилися роботи щодо підготовки проєкту технічних вимог до створення платформи 

«Електронна медицина».

Інформація про виконання заходу

0,00
8.1. Створення та супроводження платформи 

"Електронна медицина"

інші 

джерела

Найменування заходу

КП "ГІОЦ"

Усього

Термін 

виконання 

(план/факт)

2019-2022



10.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація 

інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем 

освітнього та наукового простору м. Києва

КП "ГІОЦ" 2020-2022 50 000,00 50 000,00 392,62 392,62

Забезпечено виконання договорів щодо закупівлі:                                                                                                           - послуг із 

супроводу Системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – 

«СЕЗ ЗДО» в межах якого надавалися консультації користувачам та здійснювалася підтримка роботи системи;    

- послуг модернізації Системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади 

міста Києва – «СЕЗ ЗДО» для розширення функціональності системи.                                                            Управлінням Державної 

казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      4 100 000,0 грн не оплачений. 

Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року;

- послуг з модернізації інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб» для створення нових та розширення існуючих 

компонентів системи.                                                                                                            Управлінням Державної казначейської 

служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                            3 279 000,0 грн не оплачений. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

      Робочою групою щодо опрацювання та координації питань розвитку єдиного цифрового освітнього простору Києва у 2022-

2023 роках сформовано проєкт технічних вимог щодо створення системи цифрового управління освітнім процесом в закладах 

загальної середньої освіти м. Києва. Створення електронного продукту перенесено на 2023 рік.                                                                                                                                                                                    

Здійснювався супровід та технічна підтримка Системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти 

(EMS – educational management system), Системи автоматизації взаємозв’язків між учасниками спортивного освітнього процесу в 

місті Києві у формі мобільного застосунку, інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб».

2019-2022 150 000,00 150 000,00 38 432,30

Виконано договір на надання послуг із супроводу та технічної підтримки комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва.                                                                                                                                  

Протягом 2022 року придбано 182 камери відеоспостереження, з них: 

- 15 роботизованих камер для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення 

безпеки;

- 167 засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення 

безпеки.                                                                                                                                                                               

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму                      

1 994 310,0 грн та 7 991 640,0 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.                                                                                                                                                          

Крім того, відповідно до укладених договорів надано послуги з:                                                                                          

- пусконалагодження 182 комплектів відеокамер на перехідних станціях Київського метрополітену, встановлених 

у 2021 році;                                                                                                                                                              - 

встановлення засобів відеофіксації (одного комплекту у складі 395 засобів відеофіксації та 198 засобів 

відеофіксації).                                                                                                                                                                    

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 12 

614 750,0 грн (9 799 000,0 грн, 2 472 000,0 грн, 343 750,0 грн) не оплачені. Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

Також виконано договори на:

- придбання 1 180 одиниць обладнання для технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження міста 

Києва (ЗІП комутаційне);                                                                                                                                                   

- придбання 858 одиниць обладнання для встановлення засобів відеофіксації  на окремих вулицях та маршрутах 

міста Києва;                                                                                                                                                       - на 

послуги з обслуговування електрообладнання;                                                                                                                                                                           

- придбання  2 282 одиниць обладнання для встановлення одного комплекту у складі 395 засобів відеофіксації  на 

окремих вулицях та маршрутах міста Києва.                                                                                                   

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму 111 

435,15 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року;

- на відшкодування витрат за спожиту електроенергію (29 договорів укладених з установами, підприємствами, 

організаціями).                                                                                                                              Управлінням 

Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму   1 102,69 грн не 

оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.                                                                                                                                                                                                    

14 000,00 3 915,14КП "ГІОЦ"

КП 

"Інформатика"

14 000,00 3 915,14

Здійснювалося супроводження та підтримка користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний 

веб-портал територіальної громади міста Києва», Сервісу електронних петицій тощо.

Виконано договір із впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал 

територіальної громади міста Києва», в межах якого було перенесено контент з існуючих вебсайтів КМР, ВО 

КМР (КМДА), підрозділів КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій та організацій на 

модернізовані вебсайти, Офіційний портал Києва тощо; налаштовано експорт даних нормативно-правових актів; 

проведено навчання користувачів.

Виконано договір на закупівлю послуг із впровадження Системи електронного проходження проєктів рішень 

Київської міської ради, в межах якого була здійснена міграція наявної бази даних проєктів рішень КМР до 

програмного засобу «Проєкти рішень КМР»; налаштовано програмний засіб «Проєкти рішень КМР»; проведено 

навчання користувачів.

38 432,30

13.1 Створення, розвиток та супроводження Платформи 

електронної демократії
2019-2022

11.1 Розвиток, супровід та технічна підтримка 

комплексної системи відеоспостереження та систем 

забезпечення безпеки ум. Київ із розширенням зони 

функціонування на території Київської області



70 000,00

Виконано договори щодо модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа цифрових 

мобільних сервісів «Київ цифровий» (далі – ІТС ПЦМС КЦ), а саме:                                                                                                               

-   створення нового компонента відображення забруднення повітря;

-   створення модуля «Опитування»;

- створення модуля відображення електронних перепусток «Електронна перепустка» для модернізації системи  

перепусток до адміністративної будівлі Київської міської ради шляхом віртуалізації цих перепусток та побудови 

гнучкої системи контролю доступу, реалізації можливості зберігання віртуальних перепусток у власних 

мобільних пристроях відвідувачів Київської міської ради, необхідності у вільному пересування містом, в тому 

числі під час дії обмежувальних заходів, працівниками підприємств, які забезпечують роботу важливих об’єктів 

інфраструктури міста Києва, зокрема, у період комендантської години та/або воєнного стану;

-  модернізації програмного забезпечення «Система керування спеціальними перепустками «Карантин» для 

розширення функціональних можливостей автоматизації процесу користування, налаштування та оформлення 

спеціальних перепусток під час дії обмежувальних заходів у період дії комендантської години та воєнного стану 

працівникам КМР, КМДА, РДА, підприємств, установ і організацій міста,  налаштовано інтеграцію ІТС ПЦМС 

КЦ тощо;                                                                                                                                                               - 

створення наскрізної авторизації з додатком КБУ «Контактний центр міста Києва», впроваджено нові та                                                                                                                                                               

 доопрацювано існуючі електронні сервіси ІТС ПЦМС КЦ.                                                                             

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

4 480 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року;                                                                                                                                                                                                

- реалізовано електронну взаємодію з Порталом ДІЯ, реалізовано можливість отримання електронних копій 

документів з єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Порталу ДІЯ», реалізовано можливість 

інформування населення щодо розкладу руху поїздів метрополітену, радіаційної небезпеки тощо.                                                                                                                                                                                  

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

2 475 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року;                                                                                                                                                                                                  

- виконано перший етап договору та здійснено закупівлю Технічного завдання для розробки програмного 

забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем для обробки та надання 

зовнішнім інформаційно-комунікаційним системам даних щодо громадського транспорту міста Києва.                                                                                                                                            

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

283 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Виконано договори:                                                                                                                                                                                         

- на закупівлю послуг з формування інтерактивного контенту для туристично-культурного хабу в 

інформаційному просторі міста Києва для актуалізації процесів, пов’язаних із цифровізацією туристично-

культурної галузі, об’єктів, локацій, сервісів та інфраструктури м. Києва, збереження та відтворення за 

допомогою новітніх технологій локацій, що були зруйновані чи знищені під час військових дій або зазнали 

інших пошкоджень;                                                                                                                                                                      

- на надання послуг із супроводу та налаштування інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-

аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» для забезпечення безперебійного функціонування 

системи та надання технічних консультацій користувачам та адміністраторам системи;

- на закупівлю послуг з налаштування інфраструктури засобами платформи Kubernetes, а саме: перенесення 

програмного забезпечення (або сервісів) на інфраструктуру Kubernetes для забезпечення стабільності 

функціонування інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, враховуючи стійкість 

до катастроф (відмовостійкість), а також для забезпечення підтримки та безперервності оновлень;

.- на придбання програмного забезпечення «ArcGIS Pro» для інформаційно-аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (придбання невиключної ліцензії на використання 

об’єктів авторського права – програмного забезпечення ArcGIS Enterprise) для забезпечення своєчасного 

оновлення версій ядра ІАС «Майно», розширення функціональних можливостей системи та її адміністрування.

70 000,00 17 544,50КП "ГІОЦ"

17 544,50

14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської 

платформи управління даними та сервісами, 

інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва

2019-2022



14.2 Створення, впровадження, модернізація 

комплексної інформаційно-аналітичної системи 

управління фінансово-господарською діяльності, єдиної 

системи обліку платежів, системи управління єдиної 

міської абонентської служби та роботи з дебіторською 

заборгованістю  та платежами в м. Києві

КП "ГІОЦ" 2019-2022 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00

Виконано договір на закупівлю послуг «Модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи 

управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві для підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і діють у галузі охорони здоров’я».  

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

5 990 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.                                                                                                                                                                                  

Оновлено робоче середовище програмного забезпечення комплексної інформаційно-аналітичної системи 

управління фінансово-господарською діяльністю у відповідності до змін законодавства в частині обчислення 

заробітної плати в умовах воєнного стану.

Впроваджувалася модернізована комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-

господарською діяльністю в установах, що працюють в галузі освіти.

15.1 Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-

комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та 

сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних 

порталів та систем управління проектами

КП "ГІОЦ" 2019-2022 106 935,00 106 935,00 52 988,20 52 988,20

Здійснено оплату за надані послуги з супроводу, впровадження та підтримки 34 функціонуючих інформаційно-

комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів згідно із умовами додаткової угоди до договору, 

укладеного у 2021 році.                                                                                                                                                                          

Виконано договір, укладений в 2022 році, щодо надання послуг супроводу, впровадження та підтримки          32 

функціонуючих  інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів.                                                                                       

Витрати на заробітну плату працівникам комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний 

центр» склали 37 105 877,78 грн.

16.1 Створення, впровадження, супровід та модернізація 

міських реєстрів даних та систем
КП "ГІОЦ" 2019-2022 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Забезпечено супровід та підтримку користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр 

територіальної громади м. Києва», функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів 

нерухомості міста Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація», інформаційно-

телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна 

картка «Картка киянина».

Виконано договори  на надання послуг з модернізації:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» в частині функціонального компонента «Модуль 

консолідації адрес об’єктів нерухомості міста Києва» для удосконалення єдиного інтегрованого модуля, 

розширення функціональних можливостей модуля, створення нових прикладних програмних компонентів.                                                                                                                                                                   

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

1 881 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року;                                                                                                                                                                                                 

- щодо надання послуг з модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади 

м. Києва» для розширення функціональності системи шляхом створення додаткового комплексу програмних 

засобів та сервісів.                                                                                                                                   Управлінням 

Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      3 861 

000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

16.3 Обслуговування центру обробки даних (міського 

дата-центру)

КП 

"Інформатика"
2019-2022 61 200,00 61 200,00 28 941,97 28 941,97

Виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам КП "Інформатика" ВО КМР (КМДА) у сумі 27 685

048,49 грн. Протягом

звітного періоду відповідно до укладених договорів для забезпечення сталої роботи центру обробки даних

(міського дата-центру) надавалися послуги з підтримки:

- систем вентиляції, кондиціонування ;

- системи пожежогасіння ;

- системи забезпечення електроенергією. Для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-

центру)  придбано дизельне паливо для дизель-генераторної установки.

16.4 Дооснащення інтелектуально-аналітичного 

комплексу міського дата-центру міста Києва

КП 

"Інформатика"
2019-2022 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Протягом звітного періоду придбано програмно-апаратний комплекс для розширення елементів відеоаналітики

комплексної системи відеоспостереження з розпізнаванням номерів та збільшення обсягу місця для зберігання

медіа файлів. Управлінням Державної

казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму 19 789 422,0 грн не

оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.



16.5 Модернізація та функціональне розширення 

апаратних комплексів для поточних та перспективних 

завдань

КП 

"Інформатика"
2019-2022 50 000,00 50 000,00 11 802,48 11 802,48

Протягом 2022 року виконано договори щодо:  

- придбання та заміни батарейних модулів системи безперебійного електроживлення з метою забезпечення 

центру обробки даних (міського дата-центру) безперебійним електричним живленням на весь час роботи всього 

серверного обладнання та кондиціювання;  

- придбання комплектуючих для модернізації та розширення апаратного комплексу в кількості 215 одиниць;

- придбання 45 одиниць обладнання для підтримки апаратного комплексу з метою забезпечення відмовостійкості 

обладнання, формування складу запасних комплектуючих до обладнання та комплектуючих для оперативної 

заміни;

- надання послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів;

- придбання програмно-апаратного комплексу резервного копіювання відеоархіву комплексної системи 

відеоспостереження.                                                                                                                                                         

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

27 600 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 

року.

16.6 Оренда промислового дата-центру
КП 

"Інформатика"
2019-2022 13 500,00 13 500,00 136,09 136,09

Виконано договір на надання послуг з оренди промислового дата-центру, розміщення обладнання в дата-центрі 

та каналів передачі даних для потреб міста Києва.                                                                                      

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

1 892 916,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

16.7 Створення резервного дата-центру КП "ГІОЦ" 2019-2022 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

Здійснювався збір інформації від структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) щодо  розміщення систем та 

зберігання їх резервних копій. 

Згідно із наданою інформацією щодо потреби у серверних ресурсах проводився аналіз вимог до апаратного 

ресурсу для розміщення та зберігання резерних копій інформаційно-комунікаційних систем\ інформаційних 

систем\сервісів та зберігання іншої службової документації на майданчику резервного дата-центру.

Виконання заходу не 

проводилося, за відсутності 

бюджетних призначень

СКП 

Київтелесервіс  
2019-2022 201 064,00 201 064,00 89 369,10

Виконано договори на закупівлю:

- п'яти комплектів мережевого обладнання з послугами встановлення та пусконалагодження;

- восьми комплектів мережевого обладнання з послугами монтажу та пусконалагодження;

-  15 комплектів мережевого обладнання з послугами монтажу та пусконалагодження;

-  двох комплектів засобів зв'язку (мережевий пристрій безпеки з доступом до оновлень сигнатур безпеки);

- одного комплекту програмного забезпечення з послугою встановлення та пусконалагодження для контролю 

доступу безпровідних підключень до мережевої інфраструктури;

-  25 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для запезпечення безпеки сервісної мережевої 

інфраструктури;

-  одного комплекту засобу зв'язку (обладнання для забезпечення контролю доступу безпровідних підключень) з 

послугами монтажу та пусконанлагодження;

-  трьох комплектів засобів зв'язку (2 комплекти активного мережевого обладнання, 1 комплект пасивного 

мережевого обладнання) з послугами монтажу та пусконалагодження;                                                                                                             

- двох комплектів засобів (1 комплект активного  мережевого обладнання, 1 комплект пасивного мережевого 

обладнання) з супутніми послугами монтажу та пусконалагодження;

343 комплектів засобів зв'язку  з послугою налаштування (342 комплекти мережевого обладнання, точки доступу 

WiFi, один комплект матеріалів для монтажу).

16.12 Створення та супроводження системи міського 

телефонного електрозв'язку

СКП 

Київтелесервіс  
2019-2022 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00

Виконання заходу не 

проводилося, за відсутності 

бюджетних призначень

16.9 Створення, розвиток, модернізація та 

супроводження сервісної мережевої інфраструктури та 

мереж доступу

СКП 

Київтелесервіс  

КП Інформатика

89 369,10

Виконано договори на закупівлю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- одного комплекту обладнання (в складі 50 шт) з впровадження системи моніторингу концентрації аміаку в 

атмосферному повітрі;

- одного комплекту обладнання (в складі 30 шт) з впровадження системи моніторингу концентрації хлору в 

атмосферному повітрі;                                                                                                                                                                         

- одного комплекту обладнання  ( в складі 600 шт) для впровадження системи моніторингу доступу до технічних 

приміщень; 

- двох послуг з ремонту та технічного обслуговування програмно-апаратного комплексу для прогнозування 

потенційних проблем та інформування на основі аналізу даних, зібраних з давачів;

- пакету програмного забезпечення (аналітичний модуль) з послугами встановлення.

80 000,00 13 736,79 13 736,7916.8 Створення та супроводження платформи інтернету 

речей

2019-2022 80 000,00



16.14 Супровід та підтримка міської мережевої 

інфраструктури

СКП 

Київтелесервіс  
2019-2022 93 754,80 93 754,80 88 336,90 88 336,90

 Виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованого комунального підприємства 

«Київтелесервіс», які здійснювали супровід та підтримку мережевої інфраструктури у сумі                                                                          

18 939 762,11 грн.                                                                                                                                                                   

Виконано договори 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;

- закупівлю послуг супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури; 

- з КП "Київський метрополітен" на технічне обслуговування електрообладнання об"єктів СКП  

"Київтелесервіс".                                                                                                                                                                                

Виконано додаткову угоду до договору про закупівлю послуг супроводу та підтримки міської мережевої 

інфраструктури.

16.16 Модернізація та розвиток кабельного телебачення
СКП 

Київтелесервіс
2019-2022 1 400,00 1 400,00

Виконання заходу не 

проводилось за відсутності 

бюджетних призначень

16.18 Придбання ліцензійного програмного забезпечення
СКП 

Київтелесервіс
2019-2022 36 000,00 36 000,00 15 237,26 15 237,26

Виконано договори на:

-  закупівлю 503 одиниць ліцензій на право використання комп'ютерної програми LIGA360;

-  закупівлю 2 одиниць ліцензійного програмного забезпечення Citrix.   

 

16.20 Закупівля антивірусного програмного забезпечення 
СКП 

Київтелесервіс
2019-2022 4 200,00 4 200,00 3 830,77 3 830,77

Виконано договір на закупівлю 12 440 одиниць програмного забезпечення для захисту від вірусів . Примірники 

антивірусного програмного забезпечення встановлено та функціонують у структурних підрозділах виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних 

адміністрацій, підприємствах комунальної власності територіальної громади міста Києва.

16.22 Створення та впровадження центру моніторингу та 

кіберпезпеки міських сервісів, його технічне 

обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, 

розширення та дооснащення

СКП 

Київтелесервіс
2019-2022 60 000,00 60 000,00 47 564,65 47 564,65

Працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів СКП "Київтелесервіс" виплачена заробітна 

плата з нарахуваннями у сумі 3 849 651,95 грн.

Виконано договори на закупівлю:

- трьох пакетів підтримки та ліцензування сервісів захисту;

- одного засобу зв’язку з послугами монтажу та пусконалагодження для забезпечення збору та зберігання подій 

кібербезпеки (Програмно-апаратний комплекс із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз);

- трьох комплектів програмної продукції для керування виробничими процесами та забезпечення кібербезпеки 

периметру інфраструктури та внутрішнього простору мережі КМДА, програмно-апаратний комплекс з 

впровадження підсистеми захисту для збору та зберігання подій кібербезпеки.

16.23 створення та проведення державних експертиз 

КСЗІ 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 

"Інформатика", 

КП ГІОЦ, СКП 

Київтелесервіс

2019-2022 15 000,00 15 000,00 2 952,00 2 952,00

КП "ГІОЦ" виконало договір на закупівлю послуг зі створення комплексних систем захисту інформації для 

систем: «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних, у частині 

програмного модуля «Соціальні послуги», Система керування спеціальними перепустками «Карантин» та 

проведення додаткової державної експертизи комплексної системи захисту інформації «Інформаційна система 

«Муніципальний реєстр» для виключення несанкціонованого доступу до інформації та створення умов обробки 

інформації відповідно до законодавства України у сфері захисту інформації.                                                                                                                                                                                            

В результаті отримано два атестати відповідності комплексних систем захисту інформації, зареєстровані в 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та експертні висновки до 

них.

КП "Інформатика" ВО КМР (КМДА) виконало договір на надання послуг з побудови комплексної системи 

захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Міська інтеграційна платформа».                                                

У СКП "Київтелесервіс" відсутні доведені бюджетні призначення.

 

16.26 Створення, розвиток та супроводження системи 

отримання та передачі актуальної інформації на базі 

LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового 

зв'язку

СКП 

Київтелесервіс
2019-2022 105 000,00 105 000,00 22 883,24 22 883,24

Виконано договір на закупівлю 26 комплектів обладнання, комплектуючих (базові станції, обладнання для 

обслуговування засобів зв'язку) та супутніх послуг з побудови опарної безпроводової мережі зв'язку LoRaWan . 

Побудова мережі відбувається відповідно до ескізного проєкту.

285,00

Виконано договір на закупівлю 10 одиниць комп'ютерної техніки (10 ноутбуків)

2 240,3610 800,00

285,00

2 240,36

18 500,00

Виконано договори на:                                                                                                                                                                     

- на закупівлю послуг з післягарантійного обслуговування ліцензійного програмного забезпечення;

- на придбання одного комплекту ліцензійного програмного забезпечення;

- на придбання одного комплекту обладнання для відеоконференцій з ліцензійним програмним забезпеченням та 

супутніми послугами  з монтажу та пусконалагодження.

10 800,00

СКП 

Київтелесервіс
18 500,00

2019-2022

16.15 Оснащення приміщень структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністрацій системою відеоконференц-

зв'язку

СКП 

Київтелесервіс

16.19 Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки 2019-2022



17.3 Стимулювання розвитку інноваційного середовища 

та розробка стандартів смарт сіті

Департамент 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій

2019-2022 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Виконання заходу не 

проводилося через 

неможливість придбання 

послуг з організації 

проведення інкубатора 

міських проєктів, проведення 

досліджень та створення 

смарт-концепцій у зв'язку з 

військовим станом, введеним 

Указом Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 

«Про введення воєнного 

стану в Україні» не 

проводиться у зв'язку з 

військовим станом, введеним 

Указом Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 

"Про введення воєнного 

стану в Україні».

18.1 Модернізація та супроводження інформаційно- 

телекомунікаційних систем єдиного інформаційного 

простору територіальної громади міста Києва та системи 

"Електронний архів міста Києва"

КП "ГІОЦ" 2019-2022 20 000,00 20 000,00 1 404,75 1 404,75

Здійснювався супровід та підтримка роботи користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний 

інформаційний простір територіальної громади міста Києва" (системи електронного документообігу «АСКОД»).

Виконано договір щодо супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний 

простір територіальної громади міста Києва» шляхом оновлення програмного забезпечення «АСКОД», у межах 

якого надано послуги із адміністрування баз даних та програмного забезпечення «АСКОД», послуги із 

консультування користувачів системи, здійснено постачання і налаштування оновлень та нових версій 

програмного забезпечення «АСКОД».

19.2 Створення ситуаційного центру протидії загрозам у 

місті Києві 

КП 

"Інформатика"
2019-2022 150 000,00 150 000,00 6 894,49 6 894,49

У рамках створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві, протягом 2022 року придбано 940 

ліцензій, з безстроковим терміном використання, для проведення аналітики, з них:

	IV-FR Програмне забезпечення VEZHA Face Recognition,

	IV-OD Програмне забезпечення VEZHA Object Detection,

	IV-STS Програмне забезпечення VEZHA Smart Tracking System

 та 7 одиниць програмної продукції (ліцензії Windows Server).

20.1 Модернізація, розвиток та супроводження 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал 

внутрішнього контролю "Київаудит" (WER-портал 

"Київаудит")

Департамент 

внутрішнього 

фінансового 

контролю та 

аудиту

2019-2022 300,00 300,00 0,00 0,00

Виконання заходу не 

проводилось за відсутності 

бюджетних призначень

21.1 Створення, впровадження та модернізація 

платформи великих даних
КП ГІОЦ 2019-2022 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Виконано договір щодо модернізації Платформи великих даних у частині модернізації програмного сервісу 

«Інформаційні панелі» за напрямками: «Освіта», «1551», «Гуманітарна допомога», «Екологія», «Паркування», 

«Фінанси», «Міська мобільність», «ЖКГ», «Функціонування «Київ Цифровий» для створення інформаційних 

панелей за напрямками «1551», «Гуманітарна допомога», «Екологія», «Паркування», «Міська мобільність», 

«Функціонування «Київ Цифровий»»; модернізації інформаційних панелей за напрямком «Освіта», «Фінанси», 

«ЖКГ»; оновлення інформації з джерел даних для відображення актуальних даних на дашбордах.                                                                                                        

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      

4 690 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.

Виконано договір щодо модернізації Платформи великих даних у частині модернізації бази даних програмного 

сервісу «Інформаційні панелі» з метою модернізації авторизації у Системі, рольової моделі Системи, бази даних 

для відображення актуальних даних на інформаційних панелях за напрямками «Освіта»; «1551»; «Гуманітарна 

допомога»; «Екологія»; «Паркування»; «Фінанси»; «Міська мобільність»; «ЖКГ»; «Функціонування «Київ 

Цифровий».                                                                                                      Управлінням Державної казначейської 

служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму                      4 662 900,0 грн не оплачений. 

Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.



22.1 Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих 

систем класу "I" для оброблення інформації, що 

становить державну таємницю, на об'єктах 

інформаційної діяльності, де обробляється інформація з 

обмеженим доступом, що становить державну 

таємницю, Київської 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 893,70 893,70 125,56 125,56

Виконано договір від 07.10.2022 № 40 з ТОВ «УКРІНФОРМСИСТЕМИ», у межах якого 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

Договір укладено на меншу 

суму у з'вязку з введенням 

військового стану (Указ 

Президента України від 

24.02.2022 №64/2022  "Про 

введення воєнного стану в 

Україні", затвердженого 

Законом України "Про 

затвердження Указу 

Президента України "Про 

введення воєнного стану в 

Україні" від 24.02.2022 

№2102-ІХ)

22.2 Проведення державної експертизи створених КЗСІ 

автоматизованих систем класу "I" для оброблення 

інформації, що становить державну таємницю, на 

об'єктах інформаційної діяльності , де обробляється 

інформація з обмеженим доступом, що становить 

державну таємницю,  Київської 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 50,00 50,00 0,00 0,00

Підтвердження відповідності 

КСЗІ вимогам нормативних 

документів із ТЗІ проведення 

державної експертизи не 

потребувало.

22.3 Обслуговування створених  КЗСІ автоматизованих 

систем класу "I" для оброблення інформації, що 

становить державну таємницю, на об'єктах 

інформаційної діяльності , де обробляється інформація з 

обмеженим доступом, що становить державну 

таємницю,  Київської 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 240,00 240,00 231,01 231,01

Виконано договір на планове обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення 

інформації, що становить державну таємницю в режимно-секрктних підрозділах  Київської міської ради, 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій та 

комунальних підприємств

22.4 Створення, модернізація та атестація КСЗІ 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

Апарат ВО КМР 

(КМДА)
2019-2022 1 166,20 1 166,20 0,00 0,00

Відсутність поданих заявок 

від об'єктів інформаційної 

діяльності в з'вязку з 

введенням військового стану              

( Указ Президента України 

від 24.02.2022 №64/2022  

"Про введення воєнного 

стану в Україні", 

затвердженого Законом 

України "Про затвердження 

Указу Президента України 

"Про введення воєнного 

стану в Україні" від 

24.02.2022 №2102-ІХ)

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

Апарат ВО КМР 

(КМДА)
2019-2021 1 950,00 1 950,00 1 772,52 1 772,52

Виконано договір на здійснення планового обслуговування створених КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності 

Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районних в місті Києві державних 

адміністрацій 

22.6 Підвищення кваліфікації працівників, які 

відповідають за захист інформації на об'єктах 

інформаційної діяльності, в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах

Апарат ВО КМР 

(КМДА)
2019-2022 35,00 35,00 0,00 0,00

У зв’язку з карантинними 

обмеженнями та воєнним 

станом навчання не 

проводилось(Указ 

Президента України від 

24.02.2022 №64/2022  "Про 

введення воєнного стану в 

Україні", затвердженого 

Законом України "Про 

затвердження Указу 

Президента України "Про 

введення воєнного стану в 

Україні" від 24.02.2022 

№2102-ІХ)



РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 2 156 988,70 0,00 2 156 988,70 0,00 456 658,75 0,00 456 658,75 0,00

тис. грн

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд загальний фонд спеціальний фонд

652 597 000,00 325 456,79 131 201,96
-345 884 543,21 -306 255 798,04

О. ПОЛОВИНКО

Проведені видатки за звітний період

456 658,75

усього усього

Вик. Олександр Гапій 366 76 13

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:                                                                                                                                           

у тому числі кількість заходів:                                                                                                                                   

- запланованих - 39                                                                                                   - виконаних - 

29

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Відхилення

-652 140 341,25

Директор

306 387 000,00346 210 000,00

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін

загальний фонд спеціальний фонд



план факт

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8

Витрати
показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

60 000,00 1 991,06 -58 008,94 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.

Продукт

показник продукту: кількість обладнання та програмно-

апаратного комплексу, яке планується створити та 

супроводжувати, од. од.

240 71 -169

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

та супроводження програмно-апаратного комплексу, 

тис. грн тис.грн

250,00 28,04 -221,96

Якості показник якості: рівень виконання заходу, % % 100,00 30,00 -70,00

Витрати

показник затрат, тис.грн 400 000,00 0,00 -400 000,00

Захід не виконано у зв'язку з тим, що 

закупівля обладнання не відбулась 

через відхилення пропозиції 

Учасника, як такої, що не відповідає 

умовам технічної специфікації та 

іншим вимогам щодо предмета 

тендерної документації.

Продукт

показник продукту (кількість комплектів обладнання) 2324 65 -2259

Показник виконано. Розроблено 

технічні вимоги на закупівлю шаф 

(щитів) керування зовнішнім 

освітленням, але закупівля не 

відбулась через відхилення пропозиції 

Учасника, як такої, що не відповідає 

умовам технічної специфікації та 

іншим вимогам щодо предмета 

тендерної документації. Виконання 

заходу буде продовжено у 2023 році.

Ефективності

показник ефективності, середні витрати на придбання 

одного комплекту обладнання, тис.грн

172,12 0,00 -172,12

Якості

показник якості, питома вага витрат на придбання 

обладнання у поточному році до запланованих, %

100,00 3,00 -97,00

Додаток 2

Значення показника

Назва заходу

Група 

результативних 

показників

6.1. Створення, розвиток та супроводження 

програмно-апаратного  комплексу управління та 

контролю мереж зовнішнього освітлення міста 

Києва

Назва результативного показника
Одиниц

я виміру

Відхилення 

фактичного 

значення 

від планового 

("+" або "-")

4.1.  Створення та супроводження програмно-

апаратного комплексу Єдиного диспетчерського 

центру моніторингу роботи транспорту та збору 

інформації 

Причини не виконання

Звіт про виконання результативних показників
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки

(назва МЦП)

за 2022 рік
(звітний період)



Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

60 000,00 3 650,00 -56 350,00

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень. Касові 

видатки склали 3 650 000,0 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 7 207 674,57 грн не 

оплачені. Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт

показник продукту: кількість програмно-технічних 

комплексів, які було придбано, модернізовано або 

встановлено (демонтовано)/ліцензій/робочих 

проектів/програмного забезпечення придбаного або 

модернізованого), од. од.

600 50 -550

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.

Продукт

показник продукту: кількість проданих транспортних 

ресурсів за допомогою ПТКС/систем, од

од.

12 000 000 42 737 967 30 737 967

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання, 

модернізацію, монтаж/демонтаж програмно-технічних 

комплексів, ліцензій/робочих проектів/програмного 

забезпеченн, тис.грн

тис.грн

100,00 73,00 -27,00

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів.                                   

У разі повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 217,15 тис.грн.

Середні витрати було перевищено у 

зв'язку із інфляцією та складнощами, 

викликаними воєнним станом в країні 

(ускладнення процедур узгодження 

проєктів, додаткові вимоги щодо 

безпеки, дефіцит персоналу, 

ускладнення умов проведення робіт, 

погіршення логістики тощо).

Якості

показник якості, динаміка росту кількості користувачів 

у порівнянні з попереднім роком, %

%

133 1591 1458 Динаміку росту виконання заходу 

розраховано відповідно до показника 

продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

50 000,00 0,00 -50 000,00 Виконання заходу не проводилося, 

за відсутності бюджетних 

призначень

Продукт

показник продукту: кількість одиниць програмного 

забезпечення, які планується придбати, розробити, 

розвинути, модернізувати, впроваджувати та 

супроводжувати, од. од.

1,00 0,00 -1,00

Продукт показник продукту: кількість користувачів, осіб од. 100,00 0,00 -100,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

та супроводження одного модуля платформи, тис. грн

тис.грн

50000,00 0,00 -50000,00

Якості показник якості: рівень виконання заходу, % % 100,00 0,00 -100,00

8.1. Створення та супроводження платформи 

"Електронна медицина"

7.1. Закупівля та встановлення програмно-технічних 

комплексів самообслуговування, придбання 

програмного забезпечення, ліцензій та послуг для 

впровадження, підтримки та модернізації 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському транспорті міста Києва 

незалежно від форм власності (далі - АСОП), та 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

приймання та обробки звернень користувачів АСОП, 

забезпечення розповсюдження та поповнення 

єдиного електронного квитка



Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

50 000,00 392,62 -49 607,38

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень. Касові 

видатки склали 392 616,36 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 7 379 000 грн не 

оплачені. Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт

показник продукту: кількість одиниць програмного 

забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, 

платформ, які планується придбати, розробити, 

розвинути, модернізувати, впроваджувати, 

супроводжувати, од. од.

5 3 -2

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.

Продукт

показник продукту: кількість користувачів, запитів від 

користувачів, осіб

од.

59 000 27 199 -31 801

Захід виконано частково, згідно 

доведених бюджетних призначень.

У зв’язку із введенням воєнного та 

масовою міграцією громадян 

кількість користувачів освітніх 

сервісів зменшилася.

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на  придбання 

, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та 

супроводження програмного забезпечення, у т.ч. 

ліцензій, систем, модулів, тис. грн

тис.грн

10 000 130,87 -9 869,13

Середні витрати розраховано із 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 2590,5 тис.грн.

Скорочення середніх витрат було 

спричинено відмовою від реалізації 

проєктів розвитку відповідно до 

доведених бюджетних призначень.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 60,00 -40,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту.

Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

150 000,00 38 432,30 -111 567,70
Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                 

Касові видатки склали  38 432 304,28 

грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 22 713 255,84 грн 

не оплачені. Погашення 

заборгованості передбачено у 

паспорті бюджетної програми 2023 

року.

Продукт

показник продукту: кількість засобів 

відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, 

од.
од.

1000 5103 4103

Показник виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

11.1. Розвиток, супровід та технічна підтримка 

комплексної системи відеоспостереження та систем 

забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням 

зони функціонування на території Київської області

10.1. Створення, впровадження, супровід та 

модернізація інформаційно-телекомунікаційних 

систем/підсистем, сервісів  освітнього та наукового 

простору м. Києва



Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання, 

впровадження, супровід та технічної підтримки одного 

засобу відеофіксації, тис. грн тис.грн

150,00 7,53 -142,47

Показник виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100 510 410

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

14 000,00 3 915,14 -10 084,86 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.

Продукт

показник продукту: кількість одиниць програмного 

забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, 

платформ, які планується придбати, розробити, 

розвинути, модернізувати, впроваджувати, 

супроводжувати, од.
од.

4 2 -2

Показник виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.

Продукт показник продукту: кількість користувачів, осіб од. 300 000 6 502 784 6 202 784

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

інтегрування однієї інформаційно - комунікаційної 

системи/модуля/сервісу, тис. грн тис.грн

3 500,00 1 957,57 -1 542,43

Показник виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.     

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 50,00 -50,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

70 000,00 17 544,50 -52 455,50

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали 17 544 500,80 

грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 7 238 000,0 грн не 

оплачені. Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт

показник продукту: кількість одиниць програмного 

забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, 

платформ, які планується придбати, розробити, 

розвинути, модернізувати, впроваджувати, 

супроводжувати, од. од.

10 24 14

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на розвиток, 

впровадження, модернізація , придбання одного 

примірника ліцензійного програмного забезпечення та 

додаткового модуля платформи, тис. грн

тис.грн

7 000,00 731,02 -6 268,98

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 1023,6 тис.грн.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 240,00 140,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

13.1. Створення, розвиток та супроводження 

Платформи електронної демократії

14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської 

платформи управління даними та сервісами, 

інформаційних та довідкових систем/порталів м. 

Києва

11.1. Розвиток, супровід та технічна підтримка 

комплексної системи відеоспостереження та систем 

забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням 

зони функціонування на території Київської області



Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

12 000,00 0,00 -12 000,00

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали 0,00 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 5 990 000,0 грн не 

оплачені. Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт

показник продукту: кількість галузевих модулів 

системи, од.
од.

2 1 -1
Захід виконано згідно із доведеними 

бюджетними призначеннями

Продукт

показник продукту:кількість користувачів, осіб

од.

1800 1407 -393 У зв’язку із введенням воєнного та 

масовою міграцією громадян 

кількість користувачів ІКС 

зменшилася.

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання, 

розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, 

супроводження одиниці програмного забезпечення, 

методології, тис. грн

тис.грн

6 000,00 0,00 -6 000,00

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 5990,0 тис.грн.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 50,00 -50,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

106 935,00 52 988,20 -53 946,80 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень. 

Продукт

показник продукту: кількість інформаційно - 

комунікаційних систем, модулів, сервісів та 

примірників ліцензійного програмного забезпечення, 

од.

од.

34 32 -2

Захід виконано згідно із доведеними 

бюджетними призначеннями.

Кількість систем для супроводження 

було визначено, враховуючи реальні 

потреби.

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

супроводження та підтримку однієї створеної 

інформаційно-комунікаційної системи, платформи, веб-

порталу та сервісу, тис. грн. тис.грн

3145,15 1655,88 -1489,27 Скорочення середніх витрат було 

спричинено зменшенням обсягів 

робіт за проектом відповідно до 

доведених бюджетних асигнувань.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 94,00 -6,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

14.2. Створення, впровадження, модернізація та 

супровід комплексної інформаційно-аналітичної 

системи управління фінансово-господарською 

діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи 

управління єдиної міської абонентської служби та 

роботи з дебіторською заборгованістю та платежами 

в м. Києві

15.1. Супровід, впровадження, модернізація 

інформаційно-комунікаційних систем, платформ, 

вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних 

інформаційних порталів та систем управління 

проектами



Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

30 000,00 0,00 -30 000,00 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали 0,00 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 5 742 000,0 грн не 

оплачені.                            Погашення 

заборгованості передбачено у 

паспорті бюджетної програми 2023 

року.

Продукт

показник продукту: кількість реєстрів/ систем/ 

модулів/ ліцензій, од.

од.

5 2 -3

Захід виконано згідно із доведеними 

бюджетними призначеннями

Продукт

показник продукту: кількість користувачів, осіб

од.

3 500 000 3 183 -3 496 817 Захід виконано частково згідно із 

доведеними бюджетними 

асигнуваннями.

У зв’язку із введенням воєнного та 

масовою міграцією громадян 

кількість користувачів ІКС 

зменшилася.

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення , 

впровадження, супровід та модернізація одного 

реєстру, системи, модуля, ліцензії, тис. грн

тис.грн

6000,00 0,00 -6000,00

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 5742,0 тис.грн.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 40,00 -60,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

61 200,00 28 941,97 -32 258,03 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість об'єктів, од. од. 1 1 0

Ефективності
показник ефективності: середні витрати на 

функіонування одного об'єкта, тис.грн тис.грн

61 200,00 28 941,97 -32 258,03

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 100,00 0,00

Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                 

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту.

Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

100 000,00 0,00 -100 000,00 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали 0,00 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договір на суму 19 789 422,0 грн не 

оплачений.                            

Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт

показник продукту: кількість серверного обладнання / 

програмного забезпечення, ліцензій, модулів, од.

од.

2 1 -1

16.3. Обслуговування центру обробки даних 

(міського дата-центру)

16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного 

комплексу міського дата-центру міста Києва

16.1.  Створення, впровадження, супровід та 

модернізація міських реєстрів даних та систем



Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання 

одиниці серверного обладнання, тис. грн

тис.грн

50 000,00 0,00 -50 000,00

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 19 789,42 тис.грн.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 50,00 -50,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

50 000,00 11 802,48 -38 197,52 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали                     11 

802 477,55 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договір на суму 27 600 000,0 грн не 

оплачений.                            

Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт
показник продукту: кількість серверного обладнання, 

од од.

4 1 -3

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

модернізацію та функціональне розширення одиниці 

серверного обладнання, тис. грн

тис.грн

12500,00 11802,48 -697,52

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 9850,62 тис.грн.

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 79,00 -21,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника витрат з 

урахуванням повновї оплати у 2022 

році Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу

16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного 

комплексу міського дата-центру міста Києва

16.5. Модернізація та функціональне розширення 

апаратних комплексів для поточних та 

перспективних завдань



Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

13 500,00 136,09 -13 363,91 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали                     

136 092,0 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договір на суму 1 892 916,0 грн не 

оплачений.                            

Погашення заборгованості 

передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.

Продукт
показник продукту: кількість серверного обладнання у 

комплекті, од. од.

1 1 0

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на оренду 

одного комплекту серверного обладнання, тис.грн

тис.грн

13 500,00 136,09 -13 363,91 Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплаченого договору 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.     

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 100,00 0,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

80 000,00 0,00 -80 000,00

Виконання заходу не проводилося, за 

відсутності бюджетних призначень

Продукт

показник продукту: кількість об'єктів/ апаратних 

ресурсів/програмного забезпечення, в т.ч. 

ліцензій/проєктів, од. од

3 0 -3

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

одного об'єктів/ апаратних ресурсів/програмного 

забезпечення, в т.ч. ліцензій/проєкту, тис.грн

тис.грн

26 666,67 0,00 -26 666,67

Якості показник якості, рівень виконання заходу, % % 100,00 0,00 -100,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

80000,00 13736,79 -66263,21 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт
показник продукту: кількість пристроїв передачі та 

обміну даних за типами, од. од

3,00 3,00 0,00

Ефективності

показник ефективності, середні витрати на придбання 

одного пристрою передачі та обміну даних за 

типами/обслуговування однієї платформи, тис. грн

тис.грн

26666,67 4578,93 -22087,74

Якості

показник якості, рівень виконання заходу, %

%

100,00 100,00 0,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник витрат: обсяг видатків, тис.грн

тис.грн

201064,00 89369,10 -111694,90 Захід виконано, згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість об'єктів, од од 400,00 20,00 -380,00

Ефективності
показник ефективності: середні витрати на створення 

одного об'єкта, тис.грн тис.грн

502,66 4468,45 3965,79

Якості показник якості: рівень виконання заходу % % 100,00 45,00 -55,00

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

14000,00 0,00 -14000,00

Виконання заходу не проводилося, за 

відсутності бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість об'єктів, од од 11,00 0,00 -11,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

та супроводження системи на одному об'єкті, тис.грн.

тис.грн

1272,73 0,00 -1272,73

Якості показник якості: рівень виконання заходу % % 100,00 0,00 -100,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

93754,80 88336,90 -5417,90 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість послуг, од од 1,00 1,00 0,00

16.7. Створення резервного дата-центру 

16.8. Створення та супроводження платформи 

інтернету речей

16.9. Створення, розвиток, модернізація та 

супроводження сервісної мережевої інфраструктури 

та мереж доступу

16.12. Створення та супроводження  системи 

міського телефонного електрозв`язку

16.6. Оренда промислового дата-центру

16.14. Супровід та підтримка міської мережевої 

інфраструктури 



Ефективності
показник ефективності: середні витрати на супровід та 

підтримку мережевої інфраструктури, тис.грн.
тис.грн

93754,80 88336,90 -5417,90

Якості показник якості: рівень виконання заходу % % 100,00 100,00 0,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

10 800,00 2 240,36 -8 559,64 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість об'єктів, од од 11 1 -10

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на оснащення 

системою відеоконференцзв'язку на одному об'єкті, 

тис.грн тис.грн

981,82 2240,36 1258,54

Якості

показник якості: рівень виконання заходу %

%

100,00 21,00 -79,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника витрат

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

1400,00 -1400,00

Виконання заходу не проводилось, за 

відсутністю бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість об'єктів, од од 1,00 -1,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на розвиток та 

модернізацію кабельного телебачення на одному 

об'єкті, тис.грн тис.грн

1 400,00 -1 400,00

Якості показник якості: рівень виконання заходу % % 100,00 -100,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

36 000,00 15 237,26 -20 762,74 Захід виконано частково, згідно 

доведених бюджетних призначень

Продукт
показник продукту: кількість примірників ліцензійного 

програмного забезпечення, од од

600,00 505,00 -95,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання 

одного примірника програмного забезпечення, тис.грн

тис.грн

60,00 30,17 -29,83

Якості

показник якості: рівень виконання заходу %

%

100,00 84,16 -15,84

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

18 500,00 285,00 -18 215,00 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість одиниць техніки, од од 590,00 10,00 -580,00

Ефективності
показник ефективності: середні витрати на придбання 

однієї одиниці техніки, тис.грн тис.грн

31,36 28,50 -2,86

Якості показник якості: рівень виконання заходу % % 100,00 2,00 -98,00

Витрати показник витрат: обсяг видатків тис.грн тис.грн 4200,00 3830,77 -369,23 Захід виконано

Продукт
показник продукту: кількість примірників 

антивірусного програмного забезпечення, од од

12 500,00 12 440,00 -60,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання 

одного примірника антивірусного програмного 

забезпечення, тис.грн тис.грн

0,34 0,31 -0,03

Якості

показник якості: рівень виконання заходу %

%

100,00 99,52 -0,48

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

60 000,00 47 564,65 -12 435,35 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт
показник продукту: кількість програмно-технічних 

засобів, од од

30,00 7,00 -23,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання 

одного програмно-технічого засобу, тис.грн

тис.грн

2 000,00 6 794,95 4 794,95

Якості

показник якості, рівень виконання заходу, %

%

100,00 79,00 -21,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника витрат

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

15 000,00 2 952,00 -12 048,00 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість атестаів КСЗІ, од од 15,00 3,00 -12,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

та проведення державної експертизи отримання 

атестату однієї КСЗІ, тис.грн тис.грн

1000,00 984,00 -16,00

16.19. Придбання комп'ютерної техніки та 

оргтехніки

16.20. Закупівля антивірусного програмного 

забезпечення

16.22. Створення та впровадження  центру 

моніторингу  та  кібербезпеки міських сервісів, його 

технічного обслуговування, моніторингу та 

підтримці сервісів,  розширення та дооснащення 

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, 

16.15. Оснащення приміщень структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністрацій 

системою відеоконференцзв'язку

16.16. Модернізація та розвиток кабельного 

телебачення

16.18. Придбання ліцензійного програмного 

забезпечення

16.14. Супровід та підтримка міської мережевої 

інфраструктури 



Якості показник якості, рівень виконання заходу, % % 100,00 20,00 -80,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

105 000,00 22 883,24 -82 116,76 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт
показник продукту: кількість комплектів обладнання 

та програмного забезпечення,од од

115,00 26,00 -89,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на придбання 

одного комплекту обладнання та програмного 

забезечення, тис.грн тис.грн

913,04 880,12 -32,92

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 23,00 -77,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

5000,00 0,00 -5000,00

Виконання заходу не проводилося 

через неможливість придбання послуг 

з організації проведення інкубатора 

міських проєктів, проведення 

досліджень та створення смарт-

концепцій у зв'язку з військовим 

станом, введеним Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в 

Україні».

Продукт показник продукту: кількість проектів од 3,00 0,00 -3,00

Ефективності
показник ефективності: середні витрати на один 

проект, тис. грн тис.грн

1666,67 0,00 -1666,67

Якості
показник якості: рівень виконання заходу, %

%
100,00 0,00 -100,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

20 000,00 1 404,75 -18 595,25 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт
показник продукту: кількість примірників ліцензійного 

програмного забезпечення од

2 1 -1

Продукт показник продукту: кількість користувачів, осіб од 11 700 10 868 -832

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

модернізацію та супроводження одного примірника 

ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн

тис.грн

10 000,00 1 404,75 -8 595,25

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 50,00 -50,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати
показник затрат, тис.грн

тис.грн

150000,00 6894,49 -143105,51 Захід виконано, згідно доведених 

бюджетних призначень

Продукт показник продукту (кількість об'єктів) од 3,00 2,00 -1,00

Ефективності
показник ефективності, середні витрати на створення 

одного об'єкта, тис. грн тис.грн

150 000,00 3 447,24 -146 552,76

Якості

показник якості, рівень готовності об'єкта, %

%

100,00 67,00 -33,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

300,00 0,00 -300,00

Виконання заходу не проводилось, за 

відсутністю бюджетних призначень

Продукт показник продукту: кількість модулів од 1,00 0,00 -1,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

модернізацію, розвиток та супроводження одного 

модуля, тис.грн тис.грн

300,00 0,00 -300,00

Якості показник якості: рівень виконання заходу, % % 100,00 0,00 -100,00

17.3. Стимулювання розвитку інноваційного 

середовища та розробка стандартів смарт-сіті

19.2. Створення ситуаційного центру протидії 

загрозам у місті Києві 

20.1. Модернізація, розвиток та супроводження 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал 

внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал 

"Київаудит")

18.1. Модернізація та супроводження інформаційно-

телекомунікаційних систем єдиного інформаційного 

простору територіальної громади міста Києва та 

системи  "Електронний архів міста Києва"

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, 

16.26. Створення, розвитку та супроводження 

системи отримання та передачі актуальної 

інформації на базі LPWAN та інших сучасних 

технологій безпроводового зв'язку



Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

30 000,00 0,00 -30 000,00 Захід виконано згідно доведених 

бюджетних призначень.                

Касові видатки склали 0,00 грн.                                              

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва 

договори на суму 9 352 900,0 грн не 

оплачені.                            Погашення 

заборгованості передбачено у 

паспорті бюджетної програми 2023 

року.

Продукт

показник продукту: кількість ліцензій/ модулів/ 

сервісів платформи, од.

од

2 2 0

Захід виконано згідно із доведеними 

бюджетними призначеннями

Продукт

показник продукту: кількість користувачів, осіб

од

400 0 -400 Модернізацію Платформи великих 

даних було здійснено в кінці 2022 

року. Відбувалося тестування 

системи. Реалізація системи на 

продуктивному середовищі 

запланована в 2023 році.

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення, 

впровадження та модернізацію одного модуля, 

ліцензію, сервіс, пакет даних, тис.грн.

тис.грн

15 000,00 0,00 -15 000,00

Середні витрати розраховано без 

урахуванням неоплачених договорів 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва за 

заходом.                                     У разі 

повновї оплати у 2022 році 

Управлінням Державної 

казначейської служби України у 

Голосіївському районі м.Києва  усіх 

договорів по заходу, середні витрати 

становили б 9352,9,0 тис.грн.

Якості

показник якості: динаміка росту кількості користувачів 

у порівнянні з попереднім роком, %

%

134,00 0,00 -134,00 Показник якості виконано згідно із 

доведеними бюджетними 

призначеннями та без урахування 

заборгованості по неоплачених 

договорах за заходом.

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

893,70 125,56 -768,14

Захід виконано

Продукт

показник продукту: кількість КСЗІ

од

3 3 0

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

однієї КСЗІ, тис.грн
тис.грн

297,90 41,85 -256,05

Якості

показник якості: питома вага витрат на створення 

КСЗІ у поточному році до запланованих, %

%

100,00 100,00 0,00

Рівень виконання заходу розраховано 

відповідно до показника продукту

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

50,00 0,00 -50,00

Виконання заходу не проводилось, за 

відсутністю бюджетних призначень.                       

Підтвердження відповідності КСЗІ 

вимогам нормативних документів із 

ТЗІ проведення державної експертизи 

не потребувало.

Продукт

показник продукту: кількість КСЗІ

од

3,00 0,00 -3,00

21.1. Створення, впровадження та модернізація 

платформи великих даних

22.1. Створення та модернізація КЗСІ 

автоматизованих систем класу "I" для оброблення 

інформації, що становить державну таємницю, на 

об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється 

інформація з обмеженим доступом, що становить 

державну таємницю, 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 

КЗСІ автоматизованих систем класу "I" для 

оброблення інформації, що становить державну 

таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності , де 

обробляється інформація з обмеженим доступом, що 

становить державну таємницю,  Київської міської 

ради виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністрацій та 

комунальних підприємств



Ефективності

показник ефективності: середні витрати на проведення 

державної експертизи КСЗІ, тис.грн
тис.грн

16,67 0,00 -16,67

Якості

показник якості: питома вага витрат на проведення 

державної експертизи КСЗІ у поточному році до 

запланованих, % %

100,00 0,00 -100,00

Витрати
показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

240,00 231,01 -8,99

Захід виконано

Продукт

показник продукту: кількість КСЗІ

од

32,00 32,00 0,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

обслуговування однієї КСЗІ, тис.грн

тис.грн

7,50 7,21 -0,29

Якості

показник якості: рівень виконання заходу, %

%

100,00 96,00 4,00

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

1166,20 0,00 -1166,20

Виконання заходу не проводилось, за 

відсутністю бюджетних призначень та 

відсутністю поданих заявок від 

об'єктів інформаційної діяльності в 

з'вязку з введенням військового стану              

( Указ Президента України від 

24.02.2022 №64/2022  "Про введення 

воєнного стану в Україні", 

затвердженого Законом України "Про 

затвердження Указу Президента 

України "Про введення воєнного 

стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-

ІХ)

Продукт

показник продукту: кількість об'єктів інформаційної 

діяльності, на яких створюється комплекс технічного 

захисту од

2,00 0,00 -2,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на створення 

одного комплексу технічного захисту на одному 

об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн

тис.грн

583,10 0,00 -583,10

Якості показник якості: рівень виконання заходу, % % 100,00 0,00 -100,00

Витрати показник витрат: обсяг видатків тис.грн тис.грн 1950,00 1772,52 -177,48 Захід виконано

Продукт

показник продукту: кількість об'єктів інформаційної 

діяльності, на яких створюється комплекс технічного 

захисту од

24,00 24,00 0,00

Ефективності

показник ефективності: середні витрати на 

обслуговування одного комплексу технічного захисту 

на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн.

тис.грн

81,25 73,85 -7,40

Якості показник якості: рівень виконання заходу, % % 100,00 100,00 0,00

Витрати

показник витрат: обсяг видатків тис.грн

тис.грн

35,00 0,00 -35,00 Захід не виконано у зв’язку з 

карантинними обмеженнями та 

воєнним станом навчання не 

проводилось

Продукт показник продукту: кількість працівників од 10,00 0,00 -10,00

Ефективності
показник ефективності: середні витрати на одного 

працівника, тис.грн. тис.грн

3,50 0,00 -3,50

Якості показник якості: рівень виконання заходу, % % 100,00 0,00 -100,00

22.3. Обслуговування створених  КЗСІ 

автоматизованих систем класу "I" для оброблення 

інформації, що становить державну таємницю, на 

об'єктах інформаційної діяльності , де обробляється 

інформація з обмеженим доступом, що становить 

державну таємницю,  Київської міської ради 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністрацій та 

комунальних підприємств

22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ 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.  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

22.6.  Підвищення кваліфікації працівників, які 

відповідають за захист інформації на об'єктах 

інформаційної діяльності, в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах

22.2. Проведення державної експертизи створених 

КЗСІ автоматизованих систем класу "I" для 

оброблення інформації, що становить державну 

таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності , де 

обробляється інформація з обмеженим доступом, що 

становить державну таємницю,  Київської міської 

ради виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністрацій та 

комунальних підприємств



Кількість виконаних результативних показників -107

Кількість невиконаних результативних показників -53

Відсоток виконання результативних показників- 67%



Звіт про досягнення індикаторів програми 

за 2022 рік 

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця»  

на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради  

від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами) 

 

Назва індикатора 

програми 

Одиниця 

виміру 

Значення 

індикатора 

програми 

Відхилення 

фактичного  

значення від 

планового 

(«+» або «-») 

Причини недосягнення 

індикаторів програми 

план факт 

Кількість 

унікальних 

користувачів 

електронних 

сервісів КМДА 

тис. 

відвідувачів / 

рік 

690 6 503 

 

+5 813  

Створення єдиної 

інформаційно-

аналітичної 

системи обліку 

громадян, які 

отримують пільги, 

виплати, соціальні 

послуги або 

потрапили в 

складні життєві 

обставини 

так/ні так ні - Виконано частково, в 

програмному модулі 

«Соціальні послуги» 

програмної платформи для 

надання електронних послуг, 

у тому числі 

адміністративних, ведеться 

облік громадян, які потрапили 

в складні життєві обставини, 

та звернулися до управлінь 

праці та соціального захисту 

населення районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій щодо 

отримання одноразової 

адресної матеріальної 

допомоги. 

Розвиток 

комплексної 

системи 

відеоспостереження 

та систем 

забезпечення 

безпеки 

кількість 

засобів 

відеоспостере

ження та 

систем 

забезпечення 

безпеки 

1000 182 -818 Індикатор виконано частково 

згідно доведених бюджетних 

асигнувань. Здійснено 

придбання 182 засобів 

відеофіксації для 

встановлення на окремих 

вулицях та маршрутах міста 

Києва.                               

Причиною невиконання є 

недостатність доведення 

бюджетних призначень, 

обмеження здійснення 

видатків Казначейством в 

особливому режимі, 

передбачене Порядком 

виконання повноважень 

Державною казначейською 

службою в особливому 

режимі в умовах воєнного 

стану та у зв'язку з 

військовим станом, введеним 

Указом Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 

«Про введення воєнного 



стану в Україні» не 

проводиться у зв'язку з 

військовим станом, введеним 

Указом Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 

"Про введення воєнного 

стану в Україні» 

Кількість досягнутих індикаторів програми – два (один частково)  

Кількість недосягнутих індикаторів програми – один 

Відсоток досягнутих індикаторів програми – 42%  

 

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань 

цифровізації, стратегічного розвитку 

сфери цифровізації управління з питань 

цифровізації, стратегічного розвитку 

сфери цифровізації та захисту інформації  

 

 

 

 

 

                Олександр ГАПІЙ 

 

 

 



Додаток 4 

 

Пояснювальна записка 

до звіту про хід виконання 

Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»  

на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради  

від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)  

за 2022 рік 

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: 

Кількість заходів програми, од. Відсоток 

виконаних 

заходів, % 
Всього Виконаних Невиконаних 

39 29 10 75 

 

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів: 

 

1) 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного 

диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації»  

 Протягом 2022 року внесено зміни до технічного проєкту «Програмно-

апаратний комплекс Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи 

транспорту та збору інформації» відповідно до оновлених потреб та вимог міста та 

забезпечено його підтримку та налаштування. Проведено ремонт пошкодженого 

бортового обладнання, що використовується на муніципальному транспорті 

у результаті збройної агресії Росії проти України.  

2) 7.1. «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів 

самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для 

впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм 

власності (далі – АСОП) та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження 

та поповнення єдиного електронного квитка». 

Для удосконалення та розширення функціоналу АСОП здійснено монтаж 48 

автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в м. Києві та 

придбано невиключні ліцензії на програмне забезпечення «Ridango Back Office 

Modules Functionality Expansion Pack» для розширення функціональних можливостей 

АСОП та програмне забезпечення «Програмні модулі АСОП» для розширення 

процесів прийому оплати проїзду пасажирами в міському пасажирському транспорті 

тощо. 

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м.Києва (далі – УДКСУ) не були оплачені договори на суму 7 207 674,57 грн. 

Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року. 

3) 10.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-

телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва» 

Здійснювався супровід та технічна підтримка Системи електронного запису 

дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва 

– «СЕЗ ЗДО», Системи менеджменту навчального процесу закладів загальної 

середньої освіти (EMS – educational management system), Системи автоматизації 

взаємозв’язків між учасниками спортивного освітнього процесу в місті Києві у формі 

мобільного застосунку, інформаційно-аналітичної системи «Карта освітніх потреб». 



Здійснено модернізацію: системи електронного запису дітей до комунальних 

закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО» для 

розширення функціональності системи; інформаційно-аналітичної системи «Карта 

освітніх потреб» – створено компонент «Інтеграція Системи із зовнішніми 

інформаційними ресурсами» та розширено функціональність компонентів «Ведення 

сутностей Системи» та «Робота з анкетами». 

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не були оплачені договори на суму 7 379 000,0 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року. 

4) 11.1. «Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи 

відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони 

функціонування на території Київської області» 

Протягом 2022 року придбано 182 камери відеоспостереження, з них: 15 од. 

роботизованих камер та 167 засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ). 

Здійснено пусконалагодження 182 комплектів відеокамер на перехідних станціях 

Київського метрополітену. 

Придбано 858 од. обладнання для встановлення 198 засобів відеофіксації на 

окремих вулицях та маршрутах міста Києва, та здійснено їх встановлення. 

Придбано 2 882 од. обладнання для встановлення одного комплекту у складі 395 

засобів відеофіксації на окремих вулицях та маршрутах міста Києва, та здійснено їх 

встановлення. 

Придбано обладнання у кількості 1 180 од. для технічної підтримки КСВ. 

Здійснено супровід та технічну підтримку КСВ, а також відшкодування витрат 

установам, підприємствам, організаціям за спожиту електроенергію та 

обслуговування електрообладнання. 

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не були оплачені договори на суму 22 713 255,84 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року. 

5) 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління 

даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва» 

Здійснено модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа 

цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий»: у частині створення нового 

компонента відображення забруднення повітря; у частині створення модуля 

«Опитування»; у частині створення модуля відображення електронних перепусток; 

розширення функціональності системи та створення наскрізної авторизації з 

додатком КБУ «Контактний центр міста Києва»; реалізації електронної взаємодії з 

Порталом ДІЯ, створення нових та модернізації існуючих електронних сервісів 

системи тощо. 

Здійснено модернізацію програмного забезпечення «Система керування 

спеціальними перепустками «Карантин» для забезпечення розширення 

функціональних можливостей автоматизації процесу користування, налаштування та 

оформлення спеціальних перепусток під час дії обмежувальних заходів. У результаті 

виконаних робіт з модернізації зазначеної системи, враховуючи новий функціонал 

була створена окрема інформаційно-комунікаційна система керування електронними 

перепустками «Е-перепустка». 

Здійснено закупівлю Технічного завдання на розробку програмного 

забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем для 

обробки та надання зовнішнім інформаційно-комунікаційним системам даних щодо 

громадського транспорту міста Києва. 



Здійснено закупівлю послуг: з формування інтерактивного контенту для 

туристично-культурного хабу в інформаційному просторі міста Києва для 

цифровізації об’єктів, локацій, сервісів та інфраструктури м. Києва; з налаштування 

інфраструктури засобами платформи Kubernetes; із супроводу та налаштування 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична звітність для 

органів влади, громадян та бізнесу». 

Придбано програмне забезпечення «ArcGIS Pro» для інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» для 

оновлення версій ядра ІАС «Майно», розширення функціональних можливостей 

системи та її адміністрування. 

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не були оплачені договори на суму 7 238 000,0 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року. 

6) 16.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів 

даних та систем»  

 Забезпечено супровід та підтримку користувачів інформаційно-

телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади м. Києва», 

функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів нерухомості міста 

Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація», інформаційно-

телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної 

картки «Муніципальна картка «Картка киянина», інформаційної системи «Реєстр 

домашніх тварин».  

 Модернізовано автоматизовану систему «Нормативно-довідкова інформація» в 

частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів 

нерухомості міста Києва» для удосконалення єдиного інтегрованого модуля, 

розширення функціональних можливостей модуля, створення нових прикладних 

програмних компонентів тощо.  

 Здійснено модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр 

територіальної громади м. Києва» для розширення функціональності системи шляхом 

створення додаткового комплексу програмних засобів та сервісів.  

 Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не були оплачені договори на суму 5 742 000,0 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року. 

7)  16.4. «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-

центру міста Києва» 

 Протягом звітного періоду придбано програмно-апаратний комплекс для 

розширення елементів відеоаналітики КСВ з розпізнаванням номерів та збільшення 

обсягу місця для зберігання медіа файлів. 

 Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не був оплачений договір на суму 19 789 422,0 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.  

8) 16.5. «Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для 

поточних та перспективних завдань» 

Протягом 2022 року придбано та замінено батарейні модулі системи 

безперебійного електроживлення з метою забезпечення центру обробки даних 

(міського дата-центру) безперебійним електричним живленням на весь час роботи 

всього серверного обладнання та кондиціювання.   

Придбано комплектуючі для модернізації та розширення апаратного комплексу 

в кількості 215 одиниць та 45 одиниць обладнання для підтримки апаратного 

комплексу з метою забезпечення відмовостійкості обладнання, формування складу 

запасних комплектуючих до обладнання та оперативної їх заміни.  



Здійснено налаштування та технічний супровід апаратних комплексів.  

Придбано програмно-апаратний комплекс резервного копіювання КСВ.  

Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не був оплачений договір на суму 27 600 000,0 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року. 

9) 16.9. «Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної 

мережевої інфраструктури та мереж доступу» 

 Закуплено 37 комплектів мережевого обладнання для підключення 12 об’єктів 

критичної інфраструктури до міської мережевої інфраструктури, також                                

343 комплекти мережевого обладнання для забезпечення підключення укритів в 

закладах освіти до мережі Інтернет у 2023 році та 25 одиниць ліцензійного 

програмного забезпечення для забезпечення безпеки сервісної мережевої 

інфраструктури. 

10)  16.22. «Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки 

міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, 

розширення та дооснащення»  

 Закуплено пакети програмного забезпечення для керування виробничими 

процесами та забезпечення кібербезпеки периметру інфраструктури та внутрішнього 

простору мережі КМДА, програмно-апаратний комплекс з впровадження підсистеми 

захисту для збору та зберігання подій кібербезпеки. 

11) 16.26. «Створення, розвиток та супроводження системи отримання та 

передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій 

безпроводового зв’язку»  

 Закуплено та змонтовано 26 комплектів обладнання для створення опорної 

бездротової мережі LoRaWan. Побудова мережі відбувається відповідно до ескізного 

проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності, на дахах яких 

встановлено базові станції.  

12) 18.1. «Модернізація та супроводження інформаційно-

телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної 

громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва»  

 Забезпечено супровід та підтримку роботи користувачів системи електронного 

документообігу «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста 

Києва» (системи електронного документообігу «АСКОД»).  

 Здійснено постачання і налаштування оновлень та нових версій програмного 

забезпечення «АСКОД». 

13) 19.2. «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві»  

 У рамках створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві, 

протягом 2022 року придбано 940 ліцензій, з безстроковим терміном використання, 

для проведення аналітики, з них: 

 IV-FR Програмне забезпечення VEZHA Face Recognition, 

 IV-OD Програмне забезпечення VEZHA Object Detection, 

 IV-STS Програмне забезпечення VEZHA Smart Tracking System 

 та 7 одиниць програмної продукції (ліцензії Windows Server). 

14) 21.1. «Створення, впровадження та модернізація платформи великих 

даних»  

 Здійснено модернізацію Платформи великих даних у частині модернізації 

програмного сервісу «Інформаційні панелі» за напрямками: «Освіта», «1551», 

«Гуманітарна допомога», «Екологія», «Паркування», «Фінанси», «Міська 

мобільність», «ЖКГ», «Функціонування «Київ Цифровий» для створення 

інформаційних панелей за напрямками «1551», «Гуманітарна допомога», «Екологія», 

«Паркування», «Міська мобільність», «Функціонування «Київ Цифровий»»; 



модернізації інформаційних панелей за напрямком «Освіта», «Фінанси», «ЖКГ» та 

модернізацію Платформи великих даних у частині модернізації бази даних 

програмного сервісу «Інформаційні панелі» з метою модернізації авторизації у 

Системі, рольової моделі Системи, бази даних для відображення актуальних даних на 

інформаційних панелях. 

 Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі 

м. Києва не були оплачені договори на суму 9 352 900,0 грн. Погашення 

заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року 

  

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин 

невиконання: 

 

Захід програми Причина невиконання 

6.1. Створення, розвиток та 

супроводження програмно-

апаратного  комплексу 

управління та контролю 

мереж зовнішнього 

освітлення міста Києва 

Протягом звітного періоду розроблено технічні вимоги, 

але придбання та встановлення 65 одиниць шаф (щитів) 

керування зовнішнім освітленням для підвищення 

безпеки дорожнього руху не було здійснено 

враховуючи, що закупівля не відбулась у зв'язку з 

відхиленням пропозиції Учасника, як такої, що не 

відповідає умовам технічної специфікації та іншим 

вимогам щодо предмета тендерної документації 

8.1. Створення та 

супроводження платформи 

«Електронна медицина» 

У 2022 році проводилися роботи щодо підготовки 

проєкту технічних вимог до створення платформи 

«Електронна медицина» 

17.3 «Стимулювання 

розвитку інноваційного 

середовища та розробка 

стандартів смарт сіті) 

Виконання заходу не проводиться у зв'язку з 

військовим станом, введеним Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» 

2. Оцінка ефективності виконання програми: 

Результативні показники Індикатори програми 

Кількість результативних показників, од. Відсоток 

виконаних 

результативних 

показників, % 

Кількість індикаторів програми, од. Відсоток 

досягнутих 

індикаторів 

програми, % 

Всього Виконаних Невиконаних Всього Досягнутих Недосягнутих 

160 107 53 67 3 2 (один 

частково)  

1 42 

 

Програма виконана на 75 % відповідно до доведених бюджетних призначень – 

виконано 29 заходів Програми із 39, зокрема виконано 107 результативні показники 

(67%).  

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про 

бюджет міста Києва на 2022 рік» для виконання заходів (завдань) програми 

Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у 

сумі 650 290,0 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) – 2 307,0 тис. грн, Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) – не виділялись, що загалом складає                            

652 597,0 тис. грн (30% від запланованого).  



Всього освоєно коштів протягом 2022 року по Програмі – 

456 658,75 тис. грн (70% від виділеного) без урахування заборгованості по 

неоплачених УДКСУ договорах у сумі 114 905,168 тис. грн.     

Паспорт бюджетної програми «Реалізація Національної програми 

інформатизації», за якою здійснювалося фінансування заходів програми, виконавцем 

яких визначено Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), змінювався 

відповідно до змін обсягів коштів, які виділялися з бюджету міста Києва протягом 

2022 року. Відповідно до цього змінювалися результативні показники виконання 

заходів програми в паспорті.  

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому. 

Фінансування у 2022 році виділялося на виконання проєктів, найбільш важливих 

для міста Києва.  

По програмі у 2022 році виділено бюджетні призначення у сумі                                         

652 597,0 тис. грн (30% від запланованих Комплексною міською цільовою програмою 

«Електронна столиця» на 2019-2023 роки на 2022 рік), з них освоєно 70% 

(456 658,75 тис. грн) від виділеного фінансування. 

31 грудня 2022 року УДКСУ згідно пункту 2.14 Порядку реєстрації та обліку 

бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 

коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами та доповненнями) 

було знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові 

зобов’язання та бюджетні зобов’язання на суму 114 905 168,41 грн по виконаних 

договорах.      

Погашення заборгованості по знятих з обліку бюджетних фінансових 

зобов’язаннях та бюджетних зобов’язаннях передбачено у паспорті бюджетної 

програми 2023 року.     

На виконання заходів 16.12 «Створення та супроводження  системи міського 

телефонного електрозв`язку», 16.16 «Модернізація та розвиток кабельного 

телебачення», 16.7. «Створення резервного дата-центру» у 2022 році не було 

передбачено бюджетних призначень, зважаючи на необхідність виконання більш 

пріоритетних завдань Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» в 

умовах воєнного стану, введеним Указом Президента України від 24.02.2022  

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань 

цифровізації, стратегічного розвитку 

сфери цифровізації управління з 

питань цифровізації, стратегічного 

розвитку сфери цифровізації та 

захисту інформації 
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