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Текст лекції
1. Нормативно-правова база у галузі інформаційного забезпечення ОНП
Конституція України
Закон України «Про Національну поліцію» (ВВР), 2015, №40-41,Ст.379.
Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 за № 2657-XII.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 за № 2939-VI.
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» від 31.05.2005 за № 2594-IV.
6. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 за 2297-VI.
7. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5.07.1994
за № 80/94-ВР.
8. Наказ МВС «Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційнопошукову систему ОВС України» від 12.10.2009 за № 436.
9. Наказ МінЮст «Про затвердження типового порядку обробки персональних даних
у базах персональних даних» від 30.12.2011 за № 3659/5.
10. Спільний наказ ГПУ та МВС України «Порядок взаємодії ГПУ та МВС України
щодо обміну інформацією з ЄРДР та інформаційних систем ОВС» від 17.11.2012 за
№ 115/1046.
11. Наказ МВС «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну
систему «Інформаційний портал Національної поліції України» від 3.08.2017 №
676.
12. Методичні рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів Інтегрованої
інформаційно-пошукової системи ОВС України. Службовий лист МВС від
22.04.2013 № 6759/Дв.
13. Методичні рекомендації МВС України щодо алгоритму дій користувачів з
організації формування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС
України. Службовий лист МВС від 16.01.2014 за 727/Зр.
14. Методичні матеріали Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС
України щодо дій користувачів системи централізованого управління нарядами
патрульної служби «ЦУНАМІ». Київ. 2015.
15. Методичні рекомендації щодо користування Електронною системою фіксації
поліцейськими результатів реагування на події. Службовий лист Національної
поліції від 16.06.2017 за 6327.
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2. Основні поняття, мета та завдання системи інформаційного
забезпечення ОНП України
Інформаційне забезпечення поліції
- комплекс методів, заходів, засобів, які забезпечують створення та функціонування
інформаційних технологій, а також їх ефективне використання для вирішення покладених
на поліцію завдань
Інформаційна технологія
- цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням
засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних,
швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації
незалежно від місця їх розташування
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Інформаційна система
- це система обробки даних засобами накопичення, зберігання, оновлення та їх пошуку і
відображення
Інформаційна підсистема
- це один чи декілька банків даних певних обліків, поєднаних відповідною технологією
обміну інформацією
Система інформаційного забезпечення Поліції України
- сукупність інформаційних підсистем певних обліків, побудованих з урахуванням
дотримання таких вимог:
- наявності нормативно-правової бази;
- організаційно-кадрового забезпечення інформаційних підрозділів;
- організації підготовки та перепідготовки кадрів;
- наявності відповідних технічних, програмних та телекомунікаційних технологій;
- матеріально-технічного та фінансового забезпечення
Основна мета СІЗ:
всебічна інформаційна підтримка діяльності поліції у боротьбі зі злочинністю на основі
комплексу
- організаційних
- нормативно-правових
- технічних
- програмних та інших заходів.
Завдання СІЗ:
1. забезпечення можливості оперативного отримання інформації у повному
систематизованому та зручному для користування вигляді;
2. збір, обробка та узагальнення аналітичної, статистичної, і контрольної інформації
для оцінки ситуації та прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях
управління;
3. забезпечення динамічної та ефективної інформаційної взаємодії усіх галузевих
служб ОНП України, інших правоохоронних органів та державних установ;
4. забезпечення захисту інформації.
Вирішення завдань сучасного інформаційного забезпечення досягається шляхом:
1. впровадження єдиної політики інформаційного забезпечення;
2. створення багатоцільових інформаційних підсистем діяльності МВС України;
3. удосконалення організаційно кадрового забезпечення інформаційних підрозділів;
4. інтеграції та систематизації інформаційних підсистем МВС України на вcіх рівнях;
5. розбудови інформаційної мережі;
6. створення умов для ефективного функціонування інформаційних банків даних,
забезпечення їх повноти, вірогідності, актуальності, безпеки та законності;
7. переоснащення інформаційних підрозділів сучасною потужною комп’ютерною
технікою;
8. поширення мережі комп’ютеризованих робочих місць користувачів інформаційних
підсистем;
9. подальшої комп’ютеризації інформаційних фондів;
10. впровадження сучасних інформаційних технологій
3. Принципи побудови та склад системи інформаційного забезпечення
ОНП України
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1. функціонального призначення (інформаційні підсистеми оперативно-розшукового,
оперативно-довідкового, організаційно-управлінського призначення, інформаційні
підсистеми кримінальної статистики, спеціалізовані інформаційні підсистеми);
2. нормативно-правової забезпеченості;
3. фактичності даних (дані інформаційних підсистем повинні бути фактичними, тобто
допускати однозначність інтерпретації та ідентифікації, а також бути повними,
вірогідними та актуальними);
4. доцільності впровадження та експлуатації (визначається відповідними експертними
розрахунками /прогнозами відносно ефективності її використання з урахуванням
забезпеченості необхідними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами);
5. нарощення та розвитку (інформаційна підсистема повинна забезпечувати можливість
модернізації, інтеграції в систему інформаційного забезпечення, допускати включення
до свого складу нових об'єктів обліку.
Інформаційні підсистеми як складові частини системи інформаційного забезпечення,
призначені для збору, накопичення, зберігання та обробки інформації певних напрямків
обліків і орієнтовані на використання в діяльності багатьох служб, мають
загальновідомчий характер і відносяться до загальновідомчих інформаційних
підсистем.
Деякі спеціалізовані фонди інформації, що використовуються в діяльності підрозділів
окремих галузей, належать до галузевих інформаційних підсистем.
Структурна побудова інформаційних підсистем ОНП України поєднує принципи
територіально-розподіленої та централізованої топології і організована у вигляді
ієрархічної моделі з трьох рівнів.
Належність інформаційної підсистеми до певного рівня визначається принципами
територіальності, специфіки використання та обсягом інформації, яка обробляється.
На територіальному рівні управління в відділах поліції на основі документів
первинного обліку формуються банки даних оперативно-розшукового, оперативнодовідкового, організаційно-управлінського та статистичного призначення.
4. Призначення та основні завдання Інформаційно-телекомунікаційної
системи «Інформаційний портал Національної поліції України»
Інформаційний портал Національної поліції України (ІПНП):
сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обробки відомостей, що
утворюються у процесі діяльності Національної поліції України та її інформаційноаналітичного забезпечення.
Основні завдання ІПНП:
- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції України;
- забезпечення наповнення та підтримки в актуальному стані інформаційних
ресурсів баз (банків) даних, що входять до ЄІС МВС;
- забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері
трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу;
- забезпечення електронної взаємодії з МВС та іншими органами державної влади.
- формування інформаційних ресурсів ЄІС МВС;
- обробки інформації, яка утворена в процесі діяльності поліції;
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-

-

-

-

надання безпосереднього оперативного доступу до інформаційних ресурсів ЄІС
МВС;
генерації інтерфейсів та оброблення тимчасових наборів даних для здійснення
інформаційної взаємодії органів (підрозділів) поліції з іншими органами державної
влади, органами правопорядку іноземних держав, міжнародними організаціями;
здійснення пошукових та аналітичних функцій для використання інформації з
інформаційних ресурсів (баз даних) поліції, МВС та інших органів державної влади
в межах службової діяльності відповідно до рівня доступу і повноважень за
запитом або регламентом;
використання програмних компонентів геоінформаційних підсистем для
візуалізації інформації у вигляді електронних карт, автоматичної зміни
зображеного образу об'єкта в залежності від зміни його характеристик, зміни
масштабу та деталізації картографічної інформації в інформаційних ресурсах;
забезпечення автоматизації процесів управління силами та засобами поліції;
забезпечення електронного документообігу в органах (підрозділах) поліції, обміну
електронними документами з МВС;
комплексного захисту інформації та розмежування доступу до інформації, що
зберігається в базах даних системи ІПНП.
5. Складові системи «Інформаційний портал Національної поліції»
Складовими системи ІПНП є:

-

центральний програмно-технічний комплекс;
автоматизовані робочі місця користувачів;
телекомунікаційна мережа доступу;
комплексна система захисту інформації.
Центральний програмно-технічний комплекс системи ІПНП –

сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обробки інформації,
які забезпечують:
-

введення, записування, зберігання, видалення, знищення, приймання
передавання інформації та формування баз даних у системи ІПНП;

та

-

формування тимчасових наборів даних для наповнення та підтримки в актуальному
стані інформаційних ресурсів баз (банків) даних ЄІС МВС;

-

моніторинг стану інформаційного обміну між складовими системи ІПНП, а також
системних журналів аудиту роботи користувачів, технічних і програмних засобів;

-

захист інформації під час її обробки.
До складу центрального програмно-технічного комплексу системи ІПНП входять:

-

центральне сховище даних
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-

сервери додатків

-

шлюзові сервери

-

автоматизоване робоче місце адміністратора безпеки.

Центральний програмно-технічний комплекс системи ІПНП розміщується в
спеціалізованих службових приміщеннях Національної поліції України.
Автоматизовані робочі місця користувачів –
робочі місця поліцейських та інших працівників поліції, обладнані комп’ютерною
технікою, у тому числі планшетними комп’ютерами, що підключені до
телекомунікаційної мережі доступу системи ІПНП і призначені для автоматизації
службової діяльності, реалізації повноважень обробляти інформацію відповідно до
наданого рівня доступу в системі ІПНП.
Телекомунікаційна мережа доступу системи ІПНП –
сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією
між складовими системи. Для захисту інформації, що обробляється органами
(підрозділами) поліції в системі ІПНП, використовуються канали Єдиної цифрової
відомчої телекомунікаційної мережі Міністерства внутрішніх справ України, а при
використанні відкритих каналів - засоби захисту інформації, які мають позитивний
експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного
захисту інформації.
Комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю –
взаємопов’язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів
і методів захисту інформації.
Завданням комплексної системи захисту інформації є забезпечення
конфіденційності (у разі обробки інформації з обмеженим доступом), цілісності,
доступності інформації в системі ІПНП шляхом здійснення заходів, спрямованих на
захист інформації від несанкціонованих дій (у тому числі з використанням комп'ютерних
вірусів), які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення.
Контроль за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту інформації
під час використання ІПНП здійснює керівник підрозділу, де експлуатується центральний
програмно-технічний комплекс системи.

6. Поняття системи централізованого управління нарядами поліції.
Структура системи «ЦУНАМІ», призначення основних елементів
системи
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Система централізованого управління нарядами поліції (скорочено – система
«ЦУНАМІ») являє собою комплекс апаратних та програмних засобів, а також персоналу,
призначений для управління силами й засобами Національної поліції.
Дана система забезпечує користувачів необхідними інформаційними, технічними
та аналітичними ресурсами для виконання функціональних обов’язків та прийняття
ефективних управлінських рішень. Система фіксує, зберігає та робить доступними для
аналізу та контролю повідомлення і результати реагування на них.
Мета впровадження системи «ЦУНАМІ» обумовлена необхідністю вдосконалення
процесу організації діяльності з управління силами й засобами Національної поліції для
ефективного реагування на повідомлення про злочини та події.
Організаційно система «ЦУНАМІ» складається з двох рівнів – міського та
районного. До складу міського рівня організаційної структури входять ситуаційні центри,
які діють у всіх обласних центрах України та м. Київ.
Ситуаційний центр – це підрозділ зі збору, опрацювання й аналізу інформації щодо
рівня, структури і динаміки злочинності по всій Україні.
Основні компоненти системи “ЦУНАМІ”:
Організаційно-управлінський рівень
1.) Центр прийняття повідомлень – служба «102»
1.1. Служба «102»
1.2. Онлайн-сервіс 102kiev.com.ua
1.3. Чергова служба (чергові частини Головних управлінь, апарату Національної
поліції)
2.) Диспетчерський центр управління
3.) Інформаційно-технічний супровід системи.
3.1. Геоінформаційна система (електронна карта міста).
3.2. Система супутникового GPS-позиціювання та мобільного комунікаційного
обладнання.
3.3. Система відеоспостереження.
3.4. Система колективного відображення.
Виконавчий рівень
1.) Наряди управління патрульної поліції.
2.) Групи реагування патрульної поліції (ГРПП).
3.) Слідчо-оперативні групи.
4.) Наряди управління поліції охорони.
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5.) Чергові частини управлінь, відділів поліції (а також УПО, УПП).
6.) Додаткові сили (дільничні офіцери поліції, працівники управління захисту
економіки, кіберполіції, вибухотехнічної служби, кінологічного центру, спеціалісти
НДЕКЦ тощо).
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:
1. Поняття інформації. Основні види інформації за змістом (ЗУ «Про
Інформацію»). Властивості інформації. Основні види інформаційної діяльності
(ЗУ «Про інформацію» ст.9). Види інформації, що використовуються в органах
Національної поліції. Види інформації за порядком доступу (ЗУ «Про
інформацію» ст.20).
2. Призначення основних елементів системи «Цунамі»
3. Характеристики мобільного логістичного пристрою, налаштування його до
роботи.

