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Інформаційна взаємодія органів виконавчої 
влади 



місьвиконком
Міжвідомча комісія 

(вибір земельної 
ділянки)

Проектні організації
(розробка проекту 

забудови)

Узгодження проекту забудови

Органи архітектури

Органи землеустрою

Органи санітарного контролю

Органи пожежного контролю
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Узгодження проекту

Органи архітектури
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Органи санітарного контролю

Органи екологічного контролю

Органи культурної спадщини

Затвердження проекту 
забудови на засіданні 

місьвиконкому

Управління земельних ресурсів
місьвиконкому

(доручення на розробку 
проекту землевідведення)

Проектні організації
(розробка проекту 
землевідведення)

Управління земельних 
ресурсів місьвиконкому

(розробка проекту рішення та 
договору забудови)

Місьвиконком
(затвердження рішення)

 Існуюча  система надання послуг





Радіо
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Ноутбуки

Музейні 
фондиДруковані періодичні 

видання

Телебачення

Бібліотечні фонди

Єдиний інформаційний простір

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

загальні правила 
інформаційної діяльності;

загальні правила 
функціонування систем;

загальні формати даних;

загальні процедури 
доступу;

загальні вимоги 
збереження, 
використання, 
розповсюдження 
інформації;

загальні обмеження 
щодо використання даних 
з обмеженням доступу.



Структура нормативно-правового забезпечення інформатизації та 
побудови інформаційного суспільства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ



Структура нормативно-правового забезпечення інформатизації та 
побудови інформаційного суспільства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ



- Інформатизація 
діяльності органів 
виконавчої влади

- Інформатизація 
виробництва і 
бізнес процесів

- Інформатизація 
суспільного  життя 

Б
із

не
с

Н
аселення

Влада



• Створення єдиної  технології 
надання послуг 

• Можливість проходження всіх 
процедур звітності  в органах 
державної влади в on-Line 
режимі

• Публічні, відкриті процедури 
проведення державних 
закупівель

• Значне зменшення рівня 
бюрократії і  корупції

• Створення інтерфейсу 
спілкування громадянина з 
органами державної влади 

• Надання в on-Line режимі всіх 
державних послуг

• Можливість брати активну 
участь у  суспільно-політичному 
житті 

• Доступ до необхідної 
інформації  

• Удосконалення системи 
державного управління

• Єдиний захищений 
інформаційний простір 

  Підвищення інвестиційної 
привабливості

• Об'єднання інформаційних 
ресурсів та послуг населенню

• Введення дієвої системи 
постійного контролю за 
ситуацією та розвитком



БД
БД

БД
БД

БД
БД

Оснащення технічними та програмними 
засобами

Побудова мереж та організація взаємодії 

Формування  інформаційних ресурсів

Забезпечення доступу  та взаємодії

Захист інформації

Lan

Основні  заходи  інформатизації

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ





Узгодження проекту

Органи архітектури

Органи землеустрою

Органи санітарного контролю

Органи екологічного контролю

Органи культурної спадщини

 міськвиконком
Міжвідомча комісія 

(вибір земельної 
ділянки)

Проектні організації
(розробка проекту 

забудови)

Проектні організації
(розробка проекту 
землевідведення)

Управління земельних ресурсів  
міськвиконкому

(розробка проекту рішення та 
договору забудови)

Міськвиконком
(затвердження рішення)

Узгодження проекту забудови

Органи архітектури

Органи землеустрою

Органи санітарного контролю
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Управління земельних ресурсів
міськвиконкому

(доручення на розробку 
проекту землевідведення)

Затвердження проекту 
забудови на засіданні 

міськвиконкому
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взаємодія у рамках порталу взаємодія у рамках створення СІАЗ адміністрації

- Прогноз погоды
- Площадь посевных полей
- Посевные культуры
- Технические средства
-…

Сельскохозяйственный комплекс



Сховище даних
DW

СУБД SQL Server 2000

Аналітичний сервер
OLAP

MS DSS Analisys Services

Б
л

о
к 

ан
ал

іт
и

ч
н

о
ї 

о
б

р
о

б
ки

web 
броузер

Електрона 
пошта

Дискета

Lotus 
Client

Методи взаємодії 
з системою

Документальні Бази 
даних

Lotus Notes

Реляційні Бази даних
СУБД SQL Server 2000 С

и
ст

ем
а 

б
аз

 д
ан

и
х

ГУСГіП      .

ГУМКТіЗ    .

...

...

…       .

...

Джерело / 
Одержувач 
інформації

Перенос і 
перетворення 

даних із джерел у 
сховище

та БД

MS Data 
Transformation 

Services

ГІС

WEB сервер
MS Internet Information Services

Internet

канал передачі даних
(телекомунікаційна частина)
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- логістична підтримка
- планування
- контроль
- статистика
-…

Морехозяйственный комплекс
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Зміна повноважень

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Влада:
 авторитарні методи

Суспільство:
демократичні методи 

(обговорення)

Забезпечення впливу

Розробка рішень

Прийняття рішень

Влада:
 авторитарні методи

Суспільство:
демократичні методи 

(голосування)

Реалізація владності



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Зміна повноважень

Державні органи 
влади

Суспільство 
(громадськість)

Планування

Регулювання

Влада Громадські інститути 
(суспільство)

Координація

Контроль



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Зміна повноважень

Влада Суспільство

Організація дій 
(у надзвичайних 

ситуаціях)

Влада Суспільство

Роль 
інформаційних 

технологій



Зміна організаційної структури органів державної влади

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Підтримка та розвиток 
систем

(ЕДО, ЕЦП,ГІС)

Обробка 
результатів

Формуванн
я ресурсів

Аналітична 
робота Захист 

інформації

Інформаційні 
ресурси

Робота з 
пропозиціями

Робота зі 
зверненнями 

(скаргами)

Робота з надання 
послуг, 

консультування

Інформування про 
діяльність

Проведення 
опитувань

Громадяни
Бізнес

WEB-портал органа 
державної влади

Електронний 
документообіг

телекомунікаційні 
мережі



Інформаційна структура

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Підтримка та розвиток 
систем

(ЕДО, ЕЦП,ГІС)

Обробка 
результатів

Формуванн
я ресурсів

Аналітична 
робота Захист 

інформації

Інформаційні 
ресурси

Робота з 
пропозиціями

Робота зі 
зверненнями 

(скаргами)

Робота з надання 
послуг, 

консультування

Інформування про 
діяльність

Проведення 
опитувань

Громадяни
Бізнес

WEB-портал органа 
державної влади

Електронний 
документообіг

телекомунікаційні 
мережі



Модель державного управління

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

забезпечення 
впливу

планування та 
регулювання

прийняття 
рішень

організація 
дій

контроль

координація

Електронний Уряд

Інформаційне суспільство



Модель державного управління розвитком інформаційного 
суспільства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Інформаційна 
інфраструктура держави

інформація

інформаційні ресурси

інформаційні зв’язки

інформаційні системи

телекомунікаційні мережі

спеціалізовані служби

інформаційні технології

забезпечення впливу

реалізація владності

планування

організація дій

контроль

координація

регулювання

Напрямки та функції 
державного управління

кількість сайтів

рівень проникнення ІТ

кількість показників

загальний трафік

кількість БД

кількість користувачів ЕЦП

ЕЦП, СЕДО, СНС

Індикатори розвитку 
інформаційного суспільства

. . .

центральний орган влади з питань розвитку ІС
структурні підрозділи ЦОВВ з питань розвитку ІС
міжгалузева рада з питань розвитку ІС
робочі групи з основних напрямків розвитку ІС
державний центр ”Електронного урядування” 

Організаційна структура державного управління



БюджетІнвестор

Орган 
управління 

Інформаційна 
система 

Єдине вікно

громадяни

Витрати на 
функціонування 
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