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Основні підсумки роботи
департаменту інформаційних технологій за 2018 рік

Нові електронні та інформаційні 
сервіси для громадян:
На сайті міської ради:
* Створено сервіси інформування

щодо доступності інфраструктури
для громадян з обмеженими
можливостями – розділи на сайті 
та Геопорталі

* Розроблено та опубліковано Реєстр 
публічної інформації (систему 
обліку публічної інформації

* Розроблено та опубліковано шість 
електронних реєстрів черги на 
отримання земельних ділянок для 
учасників бойових дій АТО (ООС)

* Створено рубрику найчастіших 
питань (FAQ)

* Оновлено розділ «Підприємцю»
Електронні можливості:
* Вдосконалено додаток «Інформер»
* Запроваджено електронний сервіс 

Connect Pro для поліпшення 
розуміння осіб з порушенням слуху 
в ЦАП "Прозорий офіс"

Система відеоспостереження:  
Космонавтів ІІ – ІІІ черги; Парк; 
Шаховий клуб; Аеропорт; Мости;
Медцентр «Салютем»; Камери 
Облавтодору (велика окружна, 
кленовий міст); Лісопарк ІІ черга;
Тяжилів - Мрія, озеро, кінцева; 
Парк Дружби народів; Пішохідна
зона по Юності (Хм.шосе-Порика; 
Кругова розв’язка (Пирогова-
Сабарівське шосе); КУП «ЕкоВін»
Спортмайданчик Оліяжиркомб.;
перехр. Юності-А. Первозванного.

Мультисервісна мережа: 
37 ЗОШ, тепловузол ВМТЕ, 
Стомат. поліклініка, Ендокрин.
диспансер, Архівний відділ, 
Телевежа, кладовище «Підлісне»,
очисні споруди Водоканалу, 
РК «Місто над Бугом» та інші орг. 

Забезпечення безпеки, належного
функціонування у інформаційно-
комунікаційній системі міської 
ради, придбання техніки та ПЗ

Впровадження Автоматизованої 
системи оплати проїзду (АСОП) 
у громадському транспорті:
* Укладено контракт на постача-

ння та обслуговування АСОП
з комп. Мікроелектроніка

* Прийнято Порядок функціо-
нування та вимоги до АСОП

* Проведено тестову установку
бортових мереж у транспорті

* Укладено Меморандум з «Віза»
* Розроблено фін. модель проекту
* Отримано перший транш ЄБРР

АСКДР – систему запущено Київська-
Немирівське шосе (22 світлофора); 
прокладено мережу: Коцюбинського,
Келецька, Пирогова, Хмельн. шосе.

Підтримка ініціатив щодо
розвитку та поширення ІТ у місті –
25 заходів

Удосконалення СЕД, Системи 
призначення житлових субсидій, 
Реєстру територіальної громади тощо
Модернізація інформаційної 
системи відділу "Цілодобова варта"

Розвиток відкритих даних: 
Впроваджено Портал відкритих
даних Вінниці. 77 розпорядників 
інформації (виконавчі органи та 
КП опублікували 410 наборів 
відкритих даних. Портал синх-
ронізовано з Єдиним державним 
веб-порталом відкритих даних.

Обмін досвідом, практиками –
20 заходів

Система відеоаналітики – 9 камер
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