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Основні підсумки роботи за 2019 рік

Нові електронні та інформаційні 

сервіси для громадян:

* Впроваджено систему 

електронного зарахування дітей до 

першого класу в комунальних 

закладах загальної середньої 

освіти

* Розроблено та впроваджено новий 

сайт «Бюджет шкільних проектів»

* Розширено функціональність 

сервісу черги на земельну ділянку 

на сайті підтримки учасників АТО

* Впроваджено новий сайт 

департаменту фінансів 

«Відкритий бюджет ВМОТГ» 

* Розроблено та розміщено на сайті 

онлайн-форму для подання запиту 

на публічну інформацію 

* Створено розділи нових 

організацій та КП

* Створено розділ «Паркувальні

місця» на Геопорталі

Система «Безпечне місто»:

Влаштовано 19 об’єктів відео-

нагляду. Підключено до мережі 

6 закладів шкіл мистецтв

Мультисервісна мережа: 

прокладено понад 12 км 

оптоволоконної мережі. 

Забезпечення безпеки, належного

функціонування у інформаційно-

комунікаційній системі міської 

ради, придбання техніки та ПЗ

Впровадження Автоматизованої 

системи оплати проїзду (АСОП) 

* Встановлено обладнання

в 314 од. транспорту КП ВТК,

96 – приватних перевізників

* Відкрито контакт-центр

* Запущено портал et.vn.ua 

* Замовлено 67,5 тисяч карток, 

виготовлено та розповсюдже-

но 19,6 тисяч карток

* Систему запущено у трамваях

та у 40 тролейбусах

АСКДР –зв’язок контролерів світлофо-

рних об’єктів з сервером керування до-

рожнім рухом по Келецькій (від ринку

Урожай до вул. Ващука), по Хм.шосе

(від площі В. Стуса до Барського шосе) 

Підтримка ініціатив щодо

розвитку та поширення ІТ у місті- -

22 захода.  Створено Раду з питань

розвитку інформаційних технологій.

Удосконалення СЕД, Автоматизованої 

системи призначення субсидій, 

Реєстру територіальної громади, 

створення нових систем та модулів для 

автоматизації процесів ВО тощо

Розвиток відкритих даних: 

На кінець року на Порталі

відкритих даних оприлюднено

1037 наборів даних у 

машиночитному форматі

від 188 організацій. Портал 

модернізовано. Проведено 

хакатон з використанням ВД.

Обмін досвідом, практиками –

21 захід

Розроблено нове ПЗ для 

Цілодобової варти, імпортовано дані

та впроваджено у експлуатацію

нову систему «Диспетчер»

Впроваджено нову автоматизовану 

систему «Прозорий офіс» для

реєстрації та обліку звернень

з питань надання адмін. та інших 

послуг. Влаштовано довідково-

консультаційний Кол-центр. 


