
Звіт про роботу 

департаменту інформаційних технологій міської ради 

за 2021 рік 

п/п Найменування заходів Термін виконання 

1. Виконання завдань відповідно до компетенції департаменту 

1.1. 

Розвиток і впровадження сучасних 

інформаційних технологій, систем 

технічного захисту інформації в 

структурних підрозділах міської ради, 

бюджетних установах, комунальних 

закладах ВМТГ 
 

 

 

Виконані усі необхідні заходи (постійно 

здійснювалися протягом року). 

Зокрема: 

Реалізовані  понад 100 програмних та 

технічних рішення за потребами та 

пропозиціями виконавчих органів. 

Проведено 385 заходів захисту 

інформації. 

Проведено 2,8 тис. заходів 

вдосконалення інформаційної мережі, 

налаштування та підключення 

серверного та мережевого обладнання; 

Проведено понад 10 тис. заходів 

обслуговування комп'ютерної та 

оргтехніки, ІТ-систем. Налаштовано 

більш ніж 3 тис. облікових записів 

користувачів інформаційної системи 

міської ради та її ресурсів. 

Проведено понад 7 тис. заходів з 

організації/ налаштування 

цифровізованих робочих місць 

користувачів.  

Надано технічний супровід більш ніж 

380 заходам.  

Постійно надавалися консультації, 

роз'яснення, технічну допомогу, в тому 

числі, по роботі в інформаційній 

мережі, в СЕД, сайтом, Порталом 

відкритих даних, іншими ресурсами 

міської ради. 

1.2. 

Забезпечення належного 

функціонування та безперебійної роботи 

інформаційних ресурсів, 

телекомунікаційних засобів, серверного 

та мережевого обладнання у 

інформаційно-комунікаційній системі 

міської ради 

1.3. 

Вдосконалення та розвиток 

інформаційних систем і ресурсів міської 

ради: системи електронного 

документообігу, поштової системи, 

офіційного сайту, внутрішнього порталу, 

геоінформаційної системи, програмного 

забезпечення, баз даних виконавчих 

органів, комунальних підприємств, 

інформаційної мережі міської ради тощо 

1.4. 

Здійснення технічної підтримки та 

обслуговування структурованої 

кабельної системи міської ради, 

серверного обладнання, програмно-

апаратних комплексів, систем відео 

спостереження та інших елементів 

інформаційної інфраструктури 

структурних підрозділів міської ради 

1.5. Проведення заходів захисту інформації 

1.6. 

Забезпечення формування, публікації та 

підтримки в актуальному стані 

матеріалів, які відносяться до 

компетенції департаменту, на 

внутрішньому порталі і зовнішньому 

сайті міської ради 

1.7. 

Надання консультацій, роз'яснень, 

технічної допомоги, пов'язаних з 

роботою у інформаційній мережі міської 

ради 



1.8. 

Взаємодія з іншими організаціями, 

підприємствами, установами у сфері 

інформаційних технологій, електронного 

урядування, цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій 

Виконані усі необхідні заходи.  

Зокрема, підтримуються ініціативи 

Стартап Школи м. Вінниці на базі 

Вінницького національного технічного 

університету (Sikorsky Challenge 

Вінниця).  

Підписано Меморандуми: Про 

взаємопорозуміння та наміри щодо 

створення та підтримки Інноваційного 

кластеру у місті між виконавчим 

комітетом міської ради, Вінницьким 

національним технічним університетом, 

КП «Вінницький муніципальний центр 

інновацій» та ТОВ «Інноваційний 

холдинг «Сікорські Челендж»; Про 

стратегічну співпрацю в сфері захисту 

навколишнього природного середовища 

та екомоніторингу тощо. 

1.9. 
Координація роботи підпорядкованих 

комунальних підприємств 

Виконані усі необхідні заходи 

(проводилися постійно протягом року) 

1.10. 

Розробка проєктів стратегічних програм 

розвитку в сфері інформаційних 

технологій, електронного урядування, 

цифрового розвитку та трансформацій 

Виконані усі необхідні заходи, зокрема, 

підготовлені проєкти змін до Програми 

цифрового розвитку, взято участь у 

розробленні відповідного розділу 

проєкту Програми економічно-

соціального розвитку тощо. 

1.11. 

Виконання заходів та проєктів Концепції 

інтегрованого розвитку Вінниці 2030, 

концепцій та стратегічних програм 

міської ради в межах компетенції 

департаменту 

Виконані усі необхідні заходи 

(проводилися постійно протягом року). 

1.12. 

Підготовка та участь у розробці проєктів 

актів міської ради, виконавчого 

комітету, міського голови  

Виконані усі необхідні заходи, 

департаментом підготовлено 34 проєкти 

актів, взято участь у розробці проєктів 

інших виконавчих органів. 

1.13. 

Підготовка аналітичної, звітної 

інформації відповідно до напрямків 

діяльності департаменту Виконані усі необхідні заходи. 

Зокрема, департаментом ІТ 

опрацьовано 1791 документ в СЕД  
1.14. 

Опрацювання документів, доручень, 

завдань, здійснення розгляду звернень 

громадян, запитів з питань, що 

стосуються компетенції департаменту 

1.15. 

Здійснення інших повноважень, 

покладених на департамент відповідно 

до чинного законодавства, виконання 

доручень керівництва міської ради 

Виконані усі необхідні заходи 

(проводилися постійно протягом року). 



2. Пріоритетні напрямки роботи на рік 

2.1. 

Реалізація програмних та технічних 

рішень за потребами та пропозиціями 

інших виконавчих органів та КП 

Реалізовані  понад 100 програмних та 

технічних рішення за потребами та 

пропозиціями виконавчих органів. 

2.2. 

Проведення заходів з розширення 

системи "Безпечне місто" на території 

новоприєднаних громад та по місту 

(забезпечення каналів зв`язку, 

під'єднання до мультисервісної мережі 

міста, влаштування відеоспостереження)  

Побудовано 8 об’єктів системи 

відеоспостереження. 

Забезпечено відеоспостереження та 

підключення до Ситуаційного центру 

40 камер спортивного комплексу по 

вул. Академіка Янгеля, 48 (СКА «Аква-

Він»). 

Встановлено 4 комплекси з фіксації 

порушень швидкісного режиму у місті в 

автоматичному режимі. 

Забезпечено відеоаналітику на 13 

об’єктах. 

Прокладено 3,5 км мультисервісної 

мережі. 

До системи АСКДР м. Вінниці 

підключено 12  світлофорних об’єктів, в 

тому числі 3 – на новоприєднаних 

територіях (усього на сьогодні до 

АСКДР підключено 68 світлофорних 

об’єктів). 

2.3. Забезпечення відеоаналітики на об'єктах 

2.4. 

Реалізація заходів розвитку і підтримки 

автоматизованої системи оплати проїзду 

(АСОП) 

Облаштовано АСОП 265 одиниць 

транспорту приватних перевізників 

Реалізовано відстеження транспортних 

засобів, встановлено 50 інформаційних 

табло 

Розроблено мобільний додаток 

«Vinnytsia Transport», застосунок для 

веб-версії  

Видано 85,5 тис. муніципальних карток 

МКВ використано у конкурсі «Бюджет 

громадських ініціатив» 

2.5. Розвиток відкритих даних 

Станом на кінець 2021 року на Порталі 

відкритих даних ВМР зареєстровано 

229 організацій- розпорядників 

інформації (виконавчі органи міської 

ради, підпорядковані комунальні 

підприємства та заклади), якими 

оприлюднений 3613 наборів даних у 

машиночитаних форматах. Протягом 

року щоквартально проводився аналіз 

опублікованих наборів, модернізовано 

базу даних та програмні пакети 

Порталу, реалізовано сервіс і 

візуалізацію наборів відкритих даних. 

Проведені навчання, постійно 



надавалися консультації розпорядникам 

даних, здійснена модерація наборів – 

понад 700 ресурсів 

2.6. 

Заходи впровадження нового офіційного 

вебпорталу міської ради, оновлення 

підсайтів 

Розроблено, впроваджено новий 

вебпортал міської ради 

2.7. Підтримка ініціатив цифрового розвитку 

Підтримані ініціативи щодо цифрового 

розвитку, поширення інформаційних 

технологій, проведення та участь у 

заходах, спрямованих на популяризацію 

електронних інструментів, підвищення 

ІТ-компетенцій, створення нових 

електронних можливостей для громадян 

та бізнесу тощо - 14 заходів 

3. Організація та координація виконання програм департаменту 

3.1. 

Реалізація заходів Програми цифрового 

розвитку на 2018-2022 роки, оновлення 

Програми за потребою 

Заходи Програми цифрового розвитку 

на 2018-2022 роки у 2020 році 

реалізовано, вносились зміни до 

Програми (рішення міської ради від 

29.01.2021 року №  170, від 26.03.2021 

року № 331, від 26.11.2021 № 673) 

 


