
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.08.2022 № 1167        24 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

 

Про продовження дії Програми  

цифрового розвитку на 2018-2022  

роки на 2023 рік 

 

 

Керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

Національну програму інформатизації», враховуючи неможливість належного 

виконання визначених Програмою цифрового розвитку на 2018-2022 роки 

завдань у 2022 році, зумовлену військовою агресією російської федерації та 

відповідною зміною пріоритетів, що вимагає коригування та перенесення 

виконання заходів програми на 2023 рік, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Продовжити дію Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки на 2023 

рік, відповідно змінивши її назву на «Програма цифрового розвитку на 2018-

2023 роки». 

2. Викласти п. 6 «Заходи Програми» згідно з додатком. 

3. Виконавцям, відповідальним за здійснення запланованих Програмою заходів, 

забезпечити їх реалізацію у визначені терміни.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (С. Ярова). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ 
 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 26.08.2022 № 1167 

 

6. Заходи Програми 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

1. Утримання, функціонування та розвиток мультисервісної оптоволоконної мережі, об’єктів телекомунікаційного зв’язку та системи 

«Безпечне місто»  

1.1. Забезпечення утримання, обслуговування, 

проведення ремонту мультисервісної 

оптоволоконної мережі, об’єктів 

телекомунікаційного зв’язку та системи 

«Безпечне місто» (об’єктів системи 

відеоспостереження та відеоаналітики, 

систем моніторингу, іншого обладнання), 

технічне супроводження Ситуаційного 

центру 

2019 рік  
 

2020 рік  

 

2021 рік  
 

2022 рік 

 

2023 рік 

353,250  

тис. грн  

2 845,582  

тис. грн  

3 646,705  

тис. грн  

5 536,191  

тис. грн 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади  

 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

КП «Вінницький інформаційний 

центр» - виконавець робіт та 

одержувач бюджетних коштів; 

департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів міської ради 

 

 

 

 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

1.2. Влаштування об’єктів відеоспостереження, 

інших об’єктів та пристроїв системи 

«Безпечне місто» (датчиків екологічного 

моніторингу, підтоплення, задимлення 

тощо, мікрофонів, пристроїв детекції 

пострілів, розбиття скла та інших сигналів) 

2019 рік 

2020 рік  

2021 рік 

2022 рік 

2023 рік 

0,00 тис. грн  

0,00 тис. грн  

1474,036 тис. грн  

8100,000 тис. грн  

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади  

 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади – кошти 

бюджету розвитку 

на поповнення 

статутного 

капіталу КП 

«Вінницький 

інформаційний 

центр» 

КП «Вінницький інформаційний 

центр», департамент інформаційних 

технологій, виконавчий комітет, 

департамент фінансів міської ради, 

департамент цивільного захисту 

міської ради, інші виконавчі органи 

міської ради, правоохоронні органи 

1.3. Розширення, будівництво, реконструкція, 

модернізація мультисервісної 

оптоволоконної мережі 

2019 рік 

2020 рік  

2021 рік 

2022 рік 

2023 рік 

0,00тис. грн  

0,00 тис. грн  

0,00 тис. грн  

1500,000 тис. грн 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади – кошти 

бюджету розвитку 

на поповнення 

статутного 

капіталу КП 

«Вінницький 

інформаційний 

центр» 

КП «Вінницький інформаційний 

центр», департамент інформаційних 

технологій міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів міської ради 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

1.4. Придбання та розробка програмного 

забезпечення для відеоспостереження та 

відеоаналітики 

2019-2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади на 

відповідний рік 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

виконавчий комітет міської ради, 

КП «Вінницький інформаційний 

центр», департамент фінансів 

міської ради, КП «Муніципальна 

варта» ВМР 

1.5. Придбання серверного обладнання для 

обробки та зберігання відеоматеріалів 

2019-2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади на 

відповідний рік 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

виконавчий комітет міської ради, 

КП «Вінницький інформаційний 

центр», департамент фінансів 

міської ради 

1.6. Придбання обладнання та послуг для 

Ситуаційного центру та системи «Безпечне 

місто» 

2019-2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади на 

відповідний рік 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів міської ради, 

КП «Муніципальна варта» ВМР,  

КП «Вінницький інформаційний 

центр» 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

1.7. Будівництво центру обробки даних 2019-2022 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади на 

відповідний рік 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій, департамент 

капітального будівництва, 

департамент земельних ресурсів 

міської ради, виконавчий комітет 

міської ради, департамент фінансів 

міської ради, КП «Вінницький 

інформаційний центр» 

2. Впровадження цифрових технологій 

2.1. Реалізація проекту «Впровадження 

автоматизованої системи збору оплати за 

проїзд в громадському транспорті в 

м. Вінниця», розвиток та підтримка системи 

 

 

 

 

2019-2020 

роки 

 

 

 

 

2021-2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади  

В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію 

проекту  

 

В залежності від 

потреб  

 

Бюджет 

Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

Кредит 

Європейського 

банку 

реконструкції та 

розвитку  
 

Кошти КП 

«Вінницякарт-

сервіс» 

Департаменти міської ради: 

департамент інформаційних 

технологій, департамент 

енергетики, транспорту та зв’язку, 

департамент економіки і інвестицій, 

департамент у справах засобів 

масової інформації та зв’язків з 

громадськістю, департамент освіти, 

департамент соціальної політики, 

департамент адміністративних 

послуг, відділ молодіжної політики, 

департамент архітектури та 

містобудування, департамент 

транспорту та міської мобільності, 

інші виконавчі органи, виконавчий 

комітет міської ради, 

КП «Вінницякартсервіс», 

КП «Вінницька транспортна 

компанія» 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

2.2. Забезпечення надання фінансової підтримки 

КП «Вінницякартсервіс» на реалізацію 

проекту «Впровадження автоматизованої 

системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. Вінниця» 

2019 рік 

 

2020 рік 

 

13625,677 

тис. грн 

11625,554 

тис. грн 

Бюджет 

Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет міської ради, 

КП «Вінницякартсервіс», 

департамент фінансів міської ради, 

департамент інформаційних 

технологій міської ради 

2.3. Забезпечення виконання Вінницькою 

міською радою гарантійних зобов’язань за 

позичальника - КП «Вінницякартсервіс», що 

отримав кредит під гарантію міської ради на 

реалізацію проекту «Впровадження 

автоматизованої системи збору плати за 

проїзд в громадському транспорті в 

м. Вінниця» 

2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

2021 рік 

2022 рік 

2023 рік 

0,0 тис. грн 

6631,5 тис. грн. 

41965,6 тис. грн. 

47042,1 тис. грн. 

21592,9 тис. грн. 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади  

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент фінансів міської ради, 

КП «Вінницякартсервіс» 

2.4. Автоматизація внутрішніх бізнес-процесів 

міської ради 

2018-2023 

роки 

В залежності від 

потреб та 

виходячи з 

реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, виконавчі 

органи міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

2.5. Впровадження системи управління 

проектами для автоматизованого управління 

ресурсами та проектною діяльністю у 

виконавчих органах міської ради. 

Придбання програмного забезпечення та 

послуг з впровадження системи управління 

2019-2023 

роки 

1000,0 тис. грн Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій, виконавчий комітет 

міської ради, департамент 

архітектурно-будівельного 

контролю, департамент кадрової 

політики, департамент освіти, 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

проектами у виконавчому комітеті, 

департаментах: архітектурно-будівельного 

контролю, кадрової політики, освіти, 

охорони здоров’я, економіки і інвестицій 

міської ради. 

департамент охорони здоров’я, 

департамент економіки і інвестицій 

міської ради 

2.6. Забезпечення організації впровадження 

системи управління проектами 

департаментами міської ради: 

комунального майна,  

земельних ресурсів,  

комунального господарства та благоустрою, 

архітектури та містобудування, 

капітального будівництва;  

іншими виконавчими органами міської ради 

 

 

2019 рік 

 

 

 
 

2019 – 2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій,  департамент 

комунального майна, департамент 

земельних ресурсів, департамент 

комунального господарства та 

благоустрою, департамент 

архітектури та містобудування, 

департамент капітального 

будівництва міської ради; 

інші виконавчі органи, виконавчий 

комітет міської ради 

2.7. Розвиток та вдосконалення автоматизованої 

системи обліку та моніторингу об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади  

2019 – 2022 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій, КП «Вінницький 

інформаційний центр», виконавчий 

комітет міської ради, виконавчі 

органи міської ради 

2.8. Розробка та впровадження нового 

офіційного сайту міської ради  

2019-2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

департамент правової політики та 

якості міської ради, виконавчий 

комітет міської ради, виконавчі 

органи міської ради 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

2.9. Створення сервісів електронного 

урядування та електронної демократії 

2019-2023 

роки 

В залежності від 

потреб та 

виходячи з 

реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

виконавчі органи міської ради 

2.10. Розвиток місцевого Порталу відкритих 

даних, напрямку відкритих даних міської 

ради 

2018-2023 

роки 

В залежності від 

потреб та 

виходячи з 

реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

чинним 

законодавством 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

департамент правової політики та 

якості міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

2.11. Проведення хакатонів з використанням 

відкритих даних 

2019-2023 

роки 

В залежності від 

потреб та 

виходячи з 

реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування, не 

заборонені 

чинним 

законодавством 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

департамент правової політики та 

якості міської ради, 

КП «Вінницький інформаційний 

центр», виконавчий комітет міської 

ради 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

 2.12. Поповнення статутного капіталу КП 

«Вінницякартсервіс»  

2020 рік  

 

 

2021 рік 

 
 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

10985,336  

тис. грн  

 

38942,330 

тис. грн 

 

41341,370 

тис. грн 
 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

департамент транспорту та міської 

мобільності міської ради, КП 

«Вінницякартсервіс», виконавчий 

комітет міської ради, департамент 

фінансів міської ради 

2.13. Забезпечення надання фінансової підтримки 

КП «Вінницякартсервіс»  

2021 рік 
 

2022 рік 

 

2023 рік 

10620,066 

тис. грн 

10758,108 

тис. грн 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий комітет міської ради, 

КП «Вінницякартсервіс», 

департамент фінансів міської ради, 

департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

департамент транспорту та 

мобільності міської ради 

3. Підтримка ініціатив цифрового розвитку 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

3.1. Надання підтримки проекту «Стартап 

Школа м. Вінниці на базі Вінницького 

національного технічного університету»  

 

2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

2021 рік 
 

2022-2023 

300,0 тис. грн  

300,0 тис. грн 
 

200,0 тис. грн  

300,0 тис. грн 
 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

Вінницький національний 

технічний університет, виконавчий 

комітет міської ради, КП 

«Вінницький інформаційний центр» 

3.2. Проведення аналізу цифрового розвитку 

міста  

2019-2022 

роки 

В залежності від 

потреб та 

виходячи з 

реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради, 

Вінницький національний 

технічний університет, вищі 

навчальні заклади, ІТ-компанії, 

виконавчий комітет міської ради 

3.3. Підтримка ініціатив щодо цифрового 

розвитку, поширення інформаційних 

технологій, проведення заходів, створення 

нових електронних можливостей для 

громадян та бізнесу 

2019-2023 

роки 

В залежності від 

потреб та 

виходячи з 

реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Бюджет 

Вінницької 

міської  

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради,  

Вінницький національний 

технічний університет, виконавчий 

комітет міської ради, КП 

«Вінницький інформаційний центр» 

3.4. Підтримка молодіжного скаутського 

технічного руху IT-SCOUTS  

2019-2022 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради,  

Вінницький національний 

технічний університет, виконавчий 

комітет міської ради, 



 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

3.5. Співпраця з Вінницьким ІТ-кластером та ІТ-

асоціаціями у  розвитку в сфері 

інформаційних технологій 

2019-2023 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

бюджеті 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

ІТ-компанії  

3.6. Реалізація проекту «3D-моделювання і його 

використання для протезування кінцівок» - 

переможця конкурсу проектів в рамках 

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади» 

2021 рік 

 
 

 

 

  

178,000 тис. грн 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент інформаційних 

технологій, департамент правової 

політики та якості, департамент 

охорони здоров’я, департамент 

соціальної політики,  департамент 

фінансів міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

 

 

 

 

Міський голова                    Сергій МОРГУНОВ



 

 

Департамент інформаційних технологій міської ради 

Черненко Діна Сергіївна 

Начальник відділу інформатизації 

 
 

 

 


