
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.12.2020 № 107          4 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми  

цифрового розвитку на 2018-2022 роки 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до розділу 6 «Заходи Програми» Програми цифрового 

розвитку на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.09.2018 року № 1353 «Про затвердження Програми цифрового розвитку 

на 2018-2022 роки» зі змінами, а саме: 

1.1. викласти пункти 2.2, 2.5, 2.12 в наступній редакції: 

 

№ 

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 

 

2021 рік 
 

2022 рік 

15520,199 

тис. грн 

11822,848 

тис. грн 

18700,000 

тис. грн 

18000,000 

тис. грн 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

КП «Вінницяка

ртсервіс», 

департамент 

фінансів 

міської ради, 

департамент 

інформаційних 

технологій 

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 

проектами у 

виконавчому 

комітеті, 

департаментах: 

архітектурно-

будівельного 

контролю, кадрової 

політики, освіти, 

охорони здоров’я, 

економіки і 

інвестицій міської 

ради. 

2019-2022 

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, 

департамент 

охорони 

здоров’я, 

департамент 

економіки і 

інвестицій 

міської ради 

2.12. Поповнення 

статутного капіталу 

КП «Вінницякарт-

сервіс»  

2020 рік  

 

 

2021 рік 

 
 

2022 рік 

 

  

10985,336  

тис. грн  

 

28980,746 

тис. грн 

 

30777,552 

тис. грн 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

міської ради, 

КП 

«Вінницякарт-

сервіс», 

виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

1.2. доповнити пунктом 3.6 в наступній редакції: 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 



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 

 
 

 

 

  

200,000 

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 

 

2. 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 

 
 

 

 


