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Вих.   №2/24/05-2021 від 24.05.2021

Журналісту інформаційно-аналітичного видання “КиевВласть”
Мінчук О.М.


ВІДПОВІДЬ
на запит про отримання публічної інформації

	Нами було опрацьовано Ваш запит про надання публічної інформації. Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 року (надалі – «Закон») публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Також у ч. 2 цієї ж статті передбачено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону розпорядниками публічної інформації є, зокрема, наступні категорії суб’єктів:
1) суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов’язків;
4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.   
	Комунальне підприємство “ІНФОРМАТИКА” (надалі – «КП “ІНФОРМАТИКА») є адміністратором Комплексної системи відеоспостереження міста Києва, підпорядковане Київській міській державній адміністрації (надалі – «КМДА») та є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Метою діяльності підприємства є виконання відповідних функцій, пов’язаних з інформаційно-телекомунікаційною системою, програмно-апаратних комплексів, а також розробки інших комплексних рішень у сфері інформатизації. У межах функцій, які виконуються КП “ІНФОРМАТИКА”, ми надаємо нижче зазначену інформацію. У випадках відсутності нашого права на розголошення інформації – буде наявне відповідне застереження. 
	КП “ІНФОРМАТИКА” уважно розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації від 19.05.2021 року № 0079 та повідомляє наступне.
Скільки коштів було витрачено на створення та впровадження вказаного комплексу? Прошу вказати виділені та витрачені суми окремо по роках з 2018 по 2021 рік.
Інформація по грошових коштах як виділених, так і витрачених є відкритою та розміщена на офіційному веб сайті онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель “Prozorro” (https://prozorro.gov.ua/).
Окремо по роках:
	2018 рік (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-23-001995-b) – 49 768 398,00 грн (виділені грошові кошти), 49 768 398,00 грн (витрачені грошові кошти);

2019 рік (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-05-002078-c) – 299 510 455,34 грн (виділені грошові кошти), 49 768 398,00 грн (витрачені грошові кошти);
2020 рік (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-06-001525-a) – 299 440 839,18 грн (виділені грошові кошти), 199 111 476,79 грн (витрачені грошові кошти);
2021 рік (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-30-004718-b) – 399 170 036,89 грн (виділені грошові кошти), витрачені суми за вказаний період зазначити не є можливим, так як лише розпочато виконання  договору №12.05.21-3Х від 13.05.2021 року та відсутні фактично сплачені кошти. 

Скільки коштів необхідно для повного завершення створення та впровадження комплексу управління та контролю? На який рік заплановане завершення робіт та закупівля товарів зі створення комплексу?
Створення програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва є заходом, який реалізується на основі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що реалізується за впровадженням комплексних цільових програм, за рішеннями КМДА. Зокрема, рішенням Київської міської ради № 461/6512 від 18.12.2018 року було затверджено Комплексну міську цільову програму “Електронна Столиця” на 2019-2022 роки, зміст якої є відкрити, та який можна дослідити за посиланням https://kmr.gov.ua/sites/default/files/461-6512.pdf. Згідно вказаної цільової програми орієнтовні обсяги фінансування складають 1 500 000 000,00 грн.
Зокрема повідомляємо, що КП “ІНФОРМАТИКА” з метою ефективного виконання покладених на нього функцій планує завершити роботи та закупівлю товарів зі створення комплексу включно до 2023 року. Реальний час виконання залежить від фінансування проєкту та інших обставин, що можуть впливати на зменшення або збільшення терміну виконання робіт / закупівлю товарів.

Прошу повідомити, які роботи виконано та які товари закуплено протягом 2018-2021 років для впровадження комплексу?
Вказана інформація міститься на офіційному веб сайті онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель “Prozorro” (https://prozorro.gov.ua/) за посиланнями, що вказані у відповіді на питання № 1. Зокрема, у електронній системі оприлюднено договір з усіма додатками, додаткові угоди по договорах, а також за період 2018-2020 років - звіти про виконання договору про закупівлю. Зокрема:
2018 рік - закуплено обладнання та програмне забезпечення (разом - товар), а також послуги з монтажу та налагодження Товару з технічними, якісними та кількісними характеристиками згідно Додатками №1, 2 до договору №46/18-12 від 04.12.2018 року (додається скан-копія). Виконано у повному обсязі згідно специфікації. 
2019 рік - закуплено обладнання (далі - товар), а також послуги з монтажу та налагодження Товару з технічними, якісними та кількісними характеристиками згідно Додатками №1, 2 до договору №18/02/19-1Х від 18.02.2019 року (додається скан-копія). Виконано у повному обсязі згідно специфікації. 
2020 рік - закуплено обладнання (далі - товар), а також послуги з монтажу та налагодження Товару з технічними, якісними та кількісними характеристиками згідно Додатками №1, 2 до договору №17.02.20-2Х від 25.02.2020 року, враховуючи зміни від 21.12.2020 року (додається скан-копія). Виконано у повному обсязі згідно специфікації зі змінами від 21.12.2020 року.
У 2021 році укладено договір від 13 травня №12.05.21-3Х та лише розпочато його виконання. 

У квітні 2020 року було підписано розпорядження «Про введення в дослідну експлуатацію програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва». Тому прошу повідомити, чи введено в дослідну експлуатацію комплекс. Де, як, яким чином він зараз застосовується? Хто контролює роботу комплекс? Чи є попередні результати роботи комплексу?
Програмно-апаратний комплекс управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва введено в дослідну експлуатацію згідно з Розпорядженням «Про введення в дослідну експлуатацію програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва» від 09.04.2020 року № 583. Дослідна експлуатація здійснюється за місцем встановлення (поширення) програмно-апаратного комплексу.
Згідно розпорядження експлуатуючою організацією є комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКСВІТЛО". КП "ІНФОРМАТИКА" здійснює виключно адміністрування програмно-апаратного комплексу, а тому не володіє інформацією про результати роботи комплексу в частині енергоефективності тощо. Загалом, уже встановлена частина комплексу в межах дослідної експлуатації справно працює та виконує передбачений технічним завданням функціонал.  

Додаток:
	Договір №46/18-12 від 04.12.2018 року (скан-копія).

Договір №18/02/19-1Х від 18.02.2019 року з додатковими угодами (скан-копія).
Договір №17.02.20-2Х від 25.02.2020 року з додатковими угодами (скан-копія).
Договір №12.05.21-3Х від 13.05.2021 року з додатковими угодами (скан-копія).



З повагою,
в.о. генерального директора			                                         М.М. Пихтін 

Галензовський Д.

