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Від 26.03.2021 № 331          7 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про хід виконання у 2020 році  

та внесення змін до Програми  

цифрового розвитку на 2018-2022 роки 

 

Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки (далі – Програма), 

затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 року № 1353 (зі змінами, 

внесеними рішеннями міської ради від 29.03.2019 року № 1671, від 29.11.2019 

року № 2052, від 30.10.2010 року № 2460, від 24.12.2020 року № 107, від 

29.01.2021 року № 170), спрямована на підвищення ефективності 

муніципального управління, якості життєдіяльності та доступності цифрових 

можливостей для громадян, формування безпечного середовища на базі 

сучасних цифрових технологій, впровадження інноваційних ІТ-ініціатив. 

Комплексний цифровий розвиток, застосування актуальних цифрових даних для 

якісного керування, інформатизація всіх ключових напрямків, сфер та процесів 

муніципального управління є основою формування та вдосконалення системи, 

здатної ефективно і відповідально виконувати свої повноваження (як теперішні, 

так і майбутні) у різних сферах міського життя, створення цілісної цифрової 

екосистеми у громаді. 

Впродовж 2020 року виконувались визначені Програмою заходи посилення 

ефективності організації управлінської діяльності за різними напрямками, 

оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, впровадження інновацій та 

розбудови сприятливого інноваційного середовища, створення запитуваних та 

доступних сервісів та послуг, якісного обслуговування клієнтів, сприяння 

розвитку територій та галузей, забезпечення конструктивної взаємодії з 

громадянами, експертами, молоддю, залучення до співучасті в місцевому 

управлінні. В розрізі відповідних напрямків Програми, проведена наступна 

робота. 

Утримання, функціонування та розвиток мультисервісної оптоволоконної 

мережі, об’єктів телекомунікаційного зв’язку та системи «Безпечне місто» 

Досягненням міста є прогрес у формуванні безпечного міського середовища 

на основі цифрових технологій безпеки. Постійно розвивається комплексна 

система «Безпечне місто», що має на меті підвищення  рівня громадської 

безпеки, безпеки на важливих об’єктах, автошляхах міста, запобігання 

злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, що 



отримують служби, які забезпечують безпеку міста. Система побудована на 

основі надійних каналів зв'язку (прокладено понад 100 км оптичних ліній) із 

застосуванням сучасних засобів відеоспостереження (більш ніж 1000 камер 

відеонагляду). У муніципальному Ситуаційному центрі здійснюється 

безперервний моніторинг інформації з камер відеонагляду, під’єднаних до 

системи, та швидке реагування на ситуації та події. Дані відеозаписів та 

відеоаналітики (в тому числі, розпізнавання автомобільних номерів) доступні 

для правоохоронних органів. Камери відеоспостереження встановлені на мостах, 

площах, проспектах, в парках міста, на аварійно-небезпечних ділянках доріг, 

перехрестях, об'єктах культури, зупинках громадського транспорту та в місцях 

масового скупчення людей. До системи відеоспостереження підключено всі 

загальноосвітні навчальні заклади міста, забезпечено відеонагляд на більшості 

пішохідних переходів біля шкіл. Впроваджено сучасне програмне забезпечення 

для системи відеоспостереження та відеоаналітики міста, забезпечено серверні 

потужності для зберігання  відеоданих, застосовуються технології штучного 

інтелекту. В 2020 році у Ситуаційному центрі виявлено 17 253 факти 

правопорушень, з них 1 000 фактів ДТП, 12 574 порушень ПДР України, 16 

порушень карантинних вимог, 389 адміністративних правопорушень в сфері 

громадського порядку, 3 120 правопорушень в сфері благоустрою, 59 випадків 

надзвичайних ситуацій, за допомогою відеоаналітики та відтворення 

відеозаписів надано допомогу в розкритті 95 кримінальних правопорушень. 

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» постійно 

виконує заходи з забезпечення утримання, обслуговування, ремонту 

мультисервісної оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та 

системи «Безпечне місто» (об’єктів системи відеоспостереження, систем 

моніторингу, іншого телекомунікаційного обладнання). На виконання 

зазначених заходів у 2020 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади комунальному підприємству «Вінницький 

інформаційний центр» виділено 2 845 582,00 грн. 

Підприємством побудовані дев’ять нових об’єктів відеоспостереження. 

Крім цього, з  початку року встановлені системи відеоспостереження на 

п’ятнадцяти об’єктах Nextbike.  

В серпні 2020 року з метою ознайомлення з технічними можливостями, було 

проведено тестування комплексу вимірювання швидкості Vega Smart Speed Dual 

Band який було встановлено на Київському мості, за результатами якого за 

місяць виявлено 22689 порушень встановленої швидкості руху транспортними 

засобами. Також проводилось тестування комплексу вимірювання швидкості на 

перехресті вул. Пирогова-Зодчих. 

Виконані роботи з розширення та модернізації мультисервісної 

оптоволоконної мережі. До мультисервісної мережі підключено дев’ятнадцять 

об’єктів. За 2020 рік прокладено 8,49 км оптоволоконної мережі.  

Проведені заходи реконструкції АСКДР по вул. Келецька (перехрестя 

Барське шосе-Келецька). Виконані будівельні та пусконалагоджувальні роботи 

на ділянці по вул. Пирогова, підключені сім світлофорних об’єктів, забезпечено 

повноцінну роботу мережі АСКДР протяжністю 4,3 км.  



З метою розвитку та забезпечення належного функціонування системи 

«Безпечне місто» на виконання заходів Програми у 2020 році виконавчим 

комітетом міської ради за тендерними процедурами придбано програмне 

забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики на суму 

1 003 260,00 грн – 540 ліцензій на підключення камер, 20 ліцензій на аналітичне 

програмне забезпечення.  

Працює та модернізується центр обробки даних, що забезпечує підтримку 

безперебійного функціонування цифрової інфраструктури, зберігання, обробку, 

аналітику її даних.  

У жовтні 2020 року Вінниця отримала перемогу у конкурсі «Smart City 

Awards 2020» в номінації «Найкраще Smart безпечне місто». 

Впровадження цифрових технологій 

Функціонує та постійно розвивається цифрове середовище для організації 

ефективної роботи структурних підрозділів міської ради та якісного 

обслуговування громадян (інформаційна мережа, належним чином забезпечені 

робочі місця, внутрішні електронні ресурси, автоматизовані процеси та 

процедури, оптимізовані бази даних тощо). Впроваджуються технології 

електронного врядування та електронної демократії для підвищення якості та 

прискорення підготовки рішень, створюються нові цифрові послуги, сервіси та 

можливості для громадян, реалізовуються заходи на основі цифрових 

технологій.  

Проведена велика робота з реалізації проєкту «Впровадження 

автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті 

м. Вінниці», що реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) відповідно до кредитного договору між комунальним 

підприємством «Вінницякартсервіс» та ЄБРР, підписаного у липні 2015 року.  

На даний час бортовим обладнанням облаштовано 314 одиниць 

транспортного парку КП «Вінницька транспортна компанія» та 96 транспортних 

засобів приватних перевізників. Систему запущено у трамваях, тролейбусах та 

автобусах режимі оплати Муніципальними картками вінничанина, 

неперсоніфікованими картками, безконтактними банківськими картками та 

аналогами NFC (Google Pay, Apple Pay) на мобільних пристроях. 

Функціональність системи дозволяє оплатити одним носієм додатково за 

чотирьох пасажирів та перевезення багажу. В межах проїзду у транспортних 

засобах КП «Вінницька транспортна компанія» забезпечена можливість 

здійснення пересадки протягом перших 30 хвилин без додаткової оплати в 

наступному транспорті. Вартість проїзду розраховується за першим видом 

транспорту. 

В центрі обслуговування КП «Вінницякартсервіс» здійснюється замовлення 

та видача карток для пільгових категорій населення на безоплатній основі, під 

час карантинних обмежень протягом квітня та травня розповсюдження пільгових 

карток здійснювалось шляхом адресної доставки. Створені віддалені робочі 

місця для замовлення пільгових карток у Вінницьких Хуторах, Стадниці, 

Великих Крушлинцях, Малих Крушлинцях, Гавришівці, Писарівці та  Щітках.  



На сайті підприємства et.vn.ua приймаються заявки на виготовлення загальних, 

студентських та учнівських муніципальних карток. Разом видано 75 020 

пільгових, 2 799 учнівських, 1 267 студентських та 6 423 загальних 

муніципальних карток. 

В межах карантинних заходів створено 3508 карток з проїзними на 130 

поїздок на місяць для  працівників медичних закладів. 

В торговій мережі поблизу зупинок можливо придбати неперсоніфіковані 

картки та обирати для них різні види щомісячних проїзних. На сайті 

https://et.vn.ua/buy-offline відображено перелік пунктів продажу та поповнення 

карток з візуалізацією на карті ГІС. 

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол № 23) з 11 травня однією з умов 

функціонування міського транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) є 

безготівковий розрахунок за проїзд. В середньому щомісяця в системі 

реєструється близько  3 500 000 пасажирів, з яких:  здійснюють оплату картками 

МКВ 1 400 000 пасажирів,  банківськими картами 660 000 пасажирів, здійснюють 

пересадки 120 000 пасажирів, користуються проїзними 120 000 пасажирів, 

перевозиться 1 200 000 пільгових категорій населення.   

Для можливості збереження статистичних даних, контролю поїздок та 

поповнення карток через мобільні телефони розроблено мобільний додаток «Е-

квиток Вінниці», доступний для завантаження через системи Google та Pay App 

Store. Мобільний додаток дозволяє також додати власні банківські картки для 

відображання інформації про транспортні засоби, час і дату поїздки, яка 

оплачена банківськими технологіями.  

На семи зупинках («Площа Перемоги», «ВДПУ ім. М. Коцюбинського» (в 

обох напрямках), «Академіка Янгеля», «Міський палац мистецтв "Зоря"», 

«Петра Запорожця» та «Театральна») встановлені інформаційні табло.  

За успішне впровадження проєкту отримано відзнаки на 

загальнодержавному рівні у конкурсі «Дієва Громада» Міністерства цифрової 

трансформації України (переможець у номінації  «Інновації у сфері транспорту») 

та на Міжнародному форумі «Smart City Awards 2020» (переможець у номінації 

«Найкраще Smart безпечне місто» більше 100 000 населення та проєкт 

впровадження безготівкової системи оплати проїзду, у тому числі за допомогою 

банківських карток при користуванні всіма видами громадського транспорту). 

На реалізацію проєкту «Впровадження автоматизованої системи збору 

плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік надано фінансову 

підтримку КП «Вінницякартсервіс» в сумі 11 625 554,00 грн. Крім цього, на 

поповнення статутного капіталу підприємству виділено бюджетні кошти у сумі 

10 985 336,00 грн для виконання фінансових зобов’язань за кредитною угодою з 

Європейським банком реконструкції та розвитку по погашенню основної 

частини кредиту. 

Постійно створюються нові цифрові інструменти та сервіси для громадян. 

Впроваджено проєкт «єМалятко», комплексний електронний сервіс для батьків, 

що поєднує декілька послуг, пов’язаних з народженням дитини. Створено ряд 



нових інформаційних систем для реалізації участі у проєктах Міністерства 

цифрової трансформації: «Онлайн моніторинг ЦНАП», «єРеєстрація», «є14» 

(оформлення паспорта вперше після досягнення 14-річного віку та номера 

платника податків, послуги реєстрації місця проживання дитини віком до 14 

років). Реалізовані дванадцять додаткових онлайн-послуг для вінничан: надання 

довідок про реєстрацію місця проживання, про реєстрацію місця перебування, 

про зняття з реєстрації місця проживання, про кількість зареєстрованих осіб за 

адресою, послуг звільнення від виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 

за оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, 

звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування та сплати плати за 

договором про встановлення земельного сервітуту, реєстрації заяви для 

отримання компенсації витрат на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування за новостворені робочі місця за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади, надання інформації з Реєстру територіальної громади за 

запитом нотаріуса, надання довідок про перебування/не перебування на обліку 

як отримувач адресних державних соціальних допомог, субсидії, на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, 

взяття на облік на обслуговування до Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці. 

Розроблено та впроваджено сайт інспекції з паркування «Порушення правил 

паркування» https://inspector.vmr.gov.ua/ з сервісом  перевірки події порушення 

за номером транспортного засобу та номером постанови, а також статусом 

оплати порушення сервісу перевірки штрафів. Введено в експлуатацію 

«Територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення 

населення м. Вінниця». Запущено «гарячу лінію» для консультацій з приводу 

COVID-19 на «Цілодобовій варті».  

Створено офіційний інформаційний канал конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив Вінницької міської ОТГ» у комунікаційному додатку Telegram, чат-

боти у додатках Viber та Telegram для голосування за проєкти Бюджету 

громадських ініціатив. 

Враховуючи актуальність реалізації для мешканців нової зручної 

платформи, що забезпечить їхні потреби у необхідній інформації, корисних 

сервісах та послугах, якісних каналах спілкування з владою, вирішенні важливих 

питань, на заміну існуючого, популярного, але вже застарілого та 

перенасиченого офіційного сайту міської ради, муніципалітет проводить заходи 

з розробки та впровадження нового вебпорталу, що відповідатиме сучасним 

технічним і якісним вимогам, потребам громадян та бізнесу. За результатами 

проведення зустрічей, обговорень питань створення нового офіційного 

вебпорталу міської ради з експертами, ІТ-фахівцями, представниками бізнес-

спільноти, громадянами, власних напрацювань були сформовані концепція сайту 

та підготовлено технічні вимоги до нового ресурсу. За даними вимогами 

Програмою EGAP («Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 

громади» проведений тендер на розробку нового офіційного вебпорталу за 

грантові кошти. В рамках реалізації Програми EGAP підписано Меморандум про 

співпрацю між Вінницькою міською радою та Міжнародною благодійною 

організацією  «Фонд Східна Європа» від 29 травня 2020 року, на виконання 

якого, серед інших ініціатив, планується створення нового сайту Вінницької 



міської ради. Керуючись положеннями Меморандуму, між МБО «Фонд Східна 

Європа» (Замовник), ТОВ «Софт Експаншен Україна» (Виконавець) та 

Вінницькою міською радою (Набувач) наприкінці червня 2020 року укладено 

договір на розробку та впровадження нового офіційного вебпорталу міської ради 

за кошти Фонду. У 2020 році пропрацьовані та розроблені основні типи та групи 

сторінок нового сайту, їхній дизайн, модулі, зв’язки та моделі, модулі інтеграції 

з іншими ресурсами. Представлено пілотну версію сайту, проведені 

ознайомлення керівників та відповідальних осіб структурних підрозділів міської 

ради, проведені презентації та обговорення з представниками експертного 

середовища, вищих навчальних закладів. Отримано пропозиції керівництва 

міської ради, виконавчих органів, експертів, ІТ-фахівців, громадян для 

опрацювання і реалізації. Підготовлено попередній проєкт інструкції для 

адміністраторів та користувачів Вебпорталу. Проводяться координаційні заходи 

та співпраця фахівців департаменту інформаційних технологій з розробниками 

та представниками програми EGAP, триває опрацювання функціоналу сайту. 

Постійно проводяться заходи з впровадження баз даних та систем для 

автоматизації процесів роботи виконавчих органів міської ради, реалізації 

програмних рішень для покращення їхньої діяльності - реалізовано понад 160 

потреб та пропозицій протягом року. В 2020 році, зокрема,  розроблено та 

впроваджено додаткові програмні засоби для автоматизації роботи з 

інформаційною системою «Реєстр територіальної громади», розширено 

функціональні можливості програмного забезпечення при опрацюванні заяв за 

системою єМалятко, доповнено функціонал системи «Прозорий офіс»,  

розроблено додаткові модулі системи електронного документообігу міської 

ради. Створено більш десяти нових інформаційних систем, зокрема, для 

автоматизації роботи кол-центру «Прозорий офіс», організації проведення 

засідань виконавчого комітету онлайн, проведення конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив» тощо. Розроблено та впроваджено нове програмне 

забезпечення для обліку договорів оренди земельних ділянок із забезпеченням 

імпорту інформації з існуючих баз даних. Модернізовано для використання 

департаментом освіти міської ради та навчальними закладами програмний 

комплекс для автоматизації обліку та зарахування абітурієнтів до перших класів 

закладів загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади. 

Здійснено низку заходів з розвитку та модернізації Геопорталу міської ради, 

створено мапи паркувань, велопрокату, опубліковано адресний реєстр, оновлено 

сервіс «Цілодобова варта», розпочато впровадження сервісу Waze For Cities 

тощо. Виконувались заходи технічного захисту інформації, створено чотири 

комплексні системи захисту інформації. 

В рамках інформатизації галузі охорони здоров’я, в єдину мережу 

підключені та об’єднані 16 муніципальних закладів охорони здоров’я м. Вінниці. 

Створено 925 автоматизованих робочих місць (АРМ) для роботи в медичній 

інформаційній системі, з них на первинному рівні 356 АРМ, на вторинному рівні 

556 АРМ (в т. ч. 272 в амбулаторних підрозділах). З електронною медичною 

карткою працюють 2579 медичних працівників, з них 1411 лікарів, 905 медичних 

сестер. 

Електронна медична картка впроваджена в межах єдиного медичного 

інформаційного поля Вінницької міської територіальної громади на 



амбулаторному рівні та в умовах стаціонару. Амбулаторний прийом пацієнтів 

ведуть за електронною чергою. В трьох закладах в тестовому режимі працює 

табло електронної черги і в семи закладах впроваджується. 

Центри ПМСД та заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу, з 

використанням впровадженої медичної інформаційної системи інтегровані з 

центральним компонентом бази даних електронної системи охорони здоров’я «e-

Здоров’я». 

Лікарями первинної ланки міста підписано електронні декларації з 

пацієнтами, кількість яких становить 90% від кількості зареєстрованого 

населення міста. Активно проводиться електронна реєстрація та виписка 

електронних рецептів за державною програмою «Доступні ліки», іншими 

державними та муніципальними програмами в галузі охорони здоров’я. Заклади 

спеціалізованої медичної допомоги завдяки впровадженій медичній 

інформаційній системі щоденно взаємодіють з центральним компонентом бази 

даних електронної системи охорони здоров’я «e-Здоров’я»: створюються 

електронні медичні записи та електронні направлення. 

Проведені заходи по актуалізації та модернізації Автоматизованої системи 

обліку та моніторингу об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади. 

Стабільно розвивається напрямок відкритих даних. На Порталі відкритих 

даних міської ради проводиться регулярна публікація виконавчими органами та 

комунальними підприємствами міської ради актуальних та потрібних даних у 

машиночитних форматах за замовчуванням, а не за запитом - оприлюднено та 

актуалізовано 2774 набора відкритих даних у машиночитному форматі від 212 

розпорядників по 23-м інформаційним групам. Набори даних з Порталу 

відкритих даних Вінницької міської ради автоматично вивантажуються до 

Єдиного державного веб-порталу відкритих даних https://data.gov.ua/ з 

використанням захищених протоколів з’єднання та обміну інформацією. 

У 2020 році розроблено автоматизований програмний додаток 

внутрішнього аудиту (сервіс автоматизованого аналізу опублікованих наборів 

відкритих даних), за допомогою якого щоквартально відбувається контроль та 

аналіз наборів відкритих даних із дотриманням рекомендованих структур 

наборів та форматів їх оприлюднення. 

З метою розвитку напрямку відкритих даних, у березні 2020 року для 

розпорядників відкритих даних виконавчих органів та закладів міської ради 

проведено захід у форматі навчального семінару на тему «Три кроки до якісних 

відкритих даних» та організовано ознайомчий семінар для представників 

місцевих підприємців «Локальний бізнес. Сервіси на основі відкритих даних», 

для залучення місцевої ІТ-спільноти до розробки програмних додатків на основі 

наборів відкритих даних взято участь у прямому ефірі радіостанції «Місто над 

Бугом». 

До Порталу відкритих даних Вінниці проведено інтеграцію інформаційних 

терміналів центрів адміністративних послуг «Прозорий офіс». 

 



Підтримка ініціатив цифрового розвитку 

Повсякчас здійснюється організація та надається активне сприяння заходам 

розвитку, впровадження, вивчення потреб, популяризації цифрових технологій, 

корисних для вінницької громади, заходів для генерування корисних та оригінальних 

ідей, формування нових підходів та подальшої реалізації інноваційних проектів 

розумного міста.  

Розпорядженням міського голови від 12.12.2019 р. №195-Р створено Раду з 

питань розвитку інформаційних технологій при Вінницькому міському голові. До 

складу Ради входять ведучі представники ІТ-сектору, креативної та ініціативної 

спільнот міста. Серед основних завдань Ради – співпраця, організація та 

координація питань в сфері інформаційних технологій міста. В рамках роботи 

Ради у 2020 році проводились профільні галузеві зустрічі за участю фахівців ІТ-

компаній. Розроблено онлайн-календар заходів у сфері інформаційних 

технологій, дані до якого вносяться різними компаніями міста та профільними 

структурними підрозділами Вінницької міської ради. Члени Ради долучаються 

до проведення консультацій та опитування щодо організації міських заходів 

(хакатони, олімпіади та інші освітні заходи), взаємодіють з владою в питаннях 

цифрового розвитку міста.  

Постійно підтримуються ініціативи, що реалізуються на базі Вінницького 

національного технічного університету: Google Hash Code (професійні командні 

змагання серед програмістів), хаб на базі ВНТУ, заходи IT-SCOUTS,  Стартап 

Школи «Sikorsky Challenge», зокрема, взято участь у відкритті 4-го сезону школи 

у 2020 році, підтримано Конкурс стартапів IX Фестивалю інноваційних проєктів 

Sikorsky Challenge 2020. З бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію проекту «Стартап Школа м. Вінниці на 

базі Вінницького національного технічного університету» у 2020 році виділені 

кошти у сумі 200 000,00 грн, які були спрямовані на облаштування навчально-

тренінгового центру Стартап Школи для створення відповідних умов навчання 

креативної та талановитої молоді, представники Вінницької міської ради брали 

участь у якості менторів та у складі журі конкурсів проєкту. На базі центру 

відбувається навчання по інноваційному підприємництву, ефективним 

практикам запуску технологічних стартапів, забезпечується активізація та 

реалізація корисних ініціатив, супровід міжнародних проєктів, проводяться 

навчання, воркшопи, презентації, переговори з бізнес-компаніями, інші заходи, 

що мають великий потенціал для розвитку громади. 

Представниками міської ради взято участь у заході Startup-in-Residence 

Demo Day – фінальній частині першої програми Startup-in-Residence від 

TechUkraine, де змагалися інноваційні стартапи зі сфер екології, мобільності, 

туризму, нерухомості та здоров’я.  

За сприяння Вінницької міської ради відбулася 15 регіональна зустріч в 

рамках проєкту «Польсько-Український Міст Стартапів»/«Polish-Ukrainian 

Startup Bridge», де на розгляд журі були представлені українські стартапи, які 

також отримали досвід щодо ефективної трансформації інноваційних ідей в 

працюючий бізнес.  



У вересні у Вінниці відбувся Перший міжнародний форум «Інноваційна 

система Поділля. Перезавантаження» (організатори - Вінницька міська рада, 

Вінницька обласна державна адміністрація, Донецький національний 

університет імені Василя Стуса та Науковий парк «ДонНУ-Поділля»). Захід мав 

на меті забезпечити популяризацію інноваційної діяльності та консолідацію 

інтелектуального потенціалу України за європейськими і світовими 

стандартами, формування міжнародної мережі «Бізнес-Наука», підтримку 

стартапів та культури підприємництва, створення центрів трансферу технологій 

та комунікаційної платформи для налагодження ефективного діалогу 

представників органів публічної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських 

організацій, пошуку інвестиційних ресурсів і додаткових джерел фінансування 

перспективних інноваційних проєктів. 

В грудні 2020 року у Вінниці проведено ряд заходів щодо подальших кроків 

у рамках реалізації Проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці 

та Вінницької області із м. Діжон, регіону Бургундія Франш-Конте. Один із 

напрямків проєкту - створення агрохабу на базі Вінницького національного 

аграрного університету, цілями якого є міжуніверситетська співпраця в рамках 

Меморандуму про співробітництво між  університетами – Вінницьким 

національним аграрним університетом та університетом Agrosup (Діжон), 

спільні науково-дослідні проєкти, участь у міжнародних конференціях, 

програмах академічної мобільності, взаємообміни, стажування викладачів та 

студентів тощо.  

Взято участь у численних заходах підготовки Стратегії Вінницької міської 

територіальної громади до 2030 в частині цифровізації.  

Представники Вінницької міської ради активно залучені у засіданнях 

національного SmartCityClub, обговореннях питань регіонального розвитку та 

співпраці з Мінцифри, заходах програми EGAP, пов’язаних з розвитком 

електронного урядування та електронної демократії, впровадженням пілотних 

сервісів.  

Укладено Меморандум про співпрацю в рамках реалізації програми  

«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» у місті 

Вінниця між Вінницькою міською радою, Фондом Східна Європа та 

Міністерством цифрової трансформації України, в рамках якого планується 

реалізація пілотних рішень та ініціатив, створення нового вебпорталу, сервісів 

для громади.   

З метою підвищення рівня інформаційної безпеки інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем укладено 

Меморандум між Службою безпеки України та Вінницькою міською радою про 

організацію взаємодії з питань обміну інформацією щодо кіберінцидентів з 

використанням Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing «Ukrainian 

Advantage» (MISP-UA). 

Подальший цифровий розвиток відповідно до заходів, визначених 

Програмою на наступні роки, дасть змогу створити сприятливе і ефективне 

цифрове середовища для управління, взаємодії, життєдіяльності, поступово 

поширити та інтегрувати усі цифрові переваги та можливості Вінниці на 

приєднані території Вінницької міської територіальної громади. Програма 



цифрового розвитку відповідає курсу, зазначеного Стратегією розвитку 

Вінницької міської територіальної громади до 2030 року, першим стратегічним 

пріоритетом якої є Цифровізація муніципального простору. 

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

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

Національну програму інформатизації», рішенням міської ради від 26.02.2021 

року № 194 «Про затвердження Стратегії розвитку Вінницької міської 

територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0», з метою всебічного 

цифрового розвитку, ефективної цифрової трансформації муніципального 

управління, надання громадянам актуальних, доступних та якісних послуг та 

сервісів, розвитку цифрової участі і поінформованості, створення прогресивної 

цифрової екосистеми, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію директора департаменту інформаційних технологій міської ради 

про хід виконання у 2020 році Програми цифрового розвитку на 2018-2022 

роки взяти до відома. 

2. Розділ 8 Програми «Зв’язок між Програмою та головними стратегічними 

документами місцевого розвитку» доповнити абзацом наступного змісту: 

«Програма цифрового розвитку підтримує курс, визначений Стратегією 

розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року 

(Стратегією 3.0), в частині реалізації Стратегічного пріоритету 1 

«Цифровізація муніципального простору», метою якого є підвищення 

ефективності та доступності муніципальних послуг, якості муніципального 

управління, посилення громадської участі в ухваленні рішень завдяки 

запровадженню цифрових, інноваційних, інтелектуальних технологій, 

моделей, стратегій, продуктів і сервісів у різних сферах діяльності громади, 

та відповідає цілям: 

1) Ціль 1.1. Цифрова трансформація муніципального управління; 

2) Ціль 1.2. Сервіси та послуги громадянам; 

3) Ціль 1.3. Цифрова участь та поінформованість. 

Відповідно до Стратегії 3.0, використання цифрових технологій 

спрямовуватиметься на підвищення якості та прозорості ухвалення 

управлінських рішень, забезпечення високого рівня координації діяльності 

усіх муніципальних служб, оперативності реагування служб, відповідальних 

за громадську безпеку й повсякденну життєдіяльність громади, зручності й 

доступності сервісів і послуг, постійного діалогу із жителями та участі 

громадян в ухваленні рішень.» 

3. Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам,  

організаціям, відповідальним за здійснення запланованих Програмою заходів, 

забезпечити їх виконання у 2021 році. 

 

 



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                С. Моргунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент інформаційних технологій міської ради 

Черненко Діна Сергіївна 

Начальник відділу інформатизації 

 
 

 

 


