
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від 23.12.2016 № 546                             14 сесія 7 скликання 
               м.Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23.01.2015 року № 1989 «Про затвердження  

Програми розвитку електронного урядування 

на 2015-2017 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 Програми розвитку електронного урядування на 2015-

2017 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.01.2015 

року № 1989 «Про затвердження Програми розвитку електронного урядування 

на 2015-2017 роки», а саме:  

1.1. У розділі 2 Програми «Дослідження та аналіз» передостанній абзац 

підпункту 2.4. «Визначення проблем і потреб» доповнити наступним 

реченням:  

«Заходи з впровадження муніципальної картки вінничанина проводяться в 

рамках проекту «Впровадження автоматизованої системи збору оплати за 

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця». 

1.2. У розділі 6 «Заходи Програми»: 

1.2.1. У пункті 7 «Заходи Програми щодо вирішення питання 

«Потреба розвитку новітніх інструментів формування прозорої, 

відкритої та ефективної влади, необхідність збільшення кількості 

електронних сервісів для громадян та адміністративних послуг, що 

надаються в режимі on-line» підпункт 7 викласти у редакції: 

«Впроваджувати нові сервіси електронного урядування для громадян. 

Створити сторінку, на якій будуть сконцентровані актуальні 

електронні сервіси для громадян». 

1.2.2. Назву пункту 9 викласти в редакції: «Заходи Програми щодо 

реалізації проекту «Впровадження автоматизованої системи збору 

оплати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця»; 



1.2.3. Встановити для підпунктів 2-11 пункту 9 кінцевий термін 

виконання 2017 рік;  

1.2.4. Доповнити пункт 9 підпунктом 12 наступного змісту: 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконан

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансу-

вання 

Виконавці 

12. Забезпечити надання 

фінансової підтримки 

КП «Вінницякартсервіс» 

на реалізацію проекту 

«Впровадження 

автоматизованої системи 

збору плати за проїзд в 

громадському транспорті 

в м. Вінниця»  

2017 рік В межах 

коштів, 

передбачених в 

міському 

бюджеті  

Міський 

бюджет 

Департамент 

фінансів 

міської ради, 

виконавчий 

комітет міської 

ради, КП 

«Вінницякарт-

сервіс» 

 

1.3. У розділі 8 «Ключові індикатори реалізації Програми» таблицю 

ключових індикаторів викласти у редакції: 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

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

економічного розвитку (В. Кривіцький). 

 

 

Міський голова               С. Моргунов 

 

Ключові індикатори 2014 2015 2016 2017 

Кількість одиниць придбаної комп’ютерної 

техніки  

- 64 128 200 

Впроваджені інноваційні проекти з 

використанням інформаційних технологій  

1 3 4 6 

Кількість підключених КП та закладів до СЕД 30 42 42 52 

Кількість закладів охорони здоров’я, в яких 

впроваджена «Електронна картка пацієнта» 

2 6 6 16 

Кількість електронних послуг оn-line, функцій 

та сервісів «Персонального кабінету» 

8 10 25 27 

Кількість камер відеоспостереження 31 39 47 55 

Кількість виданих карток електронної оплати 

проїзду 

- - - 150 

тис. 



Департамент інформаційних технологій 

Черненко Діна Сергіївна 

Начальник відділу інформатизації 

 

 


