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Про хід виконання у 2017 році та продовження  

дії Програми розвитку електронного урядування 

на 2015-2017 роки на 2018 рік 
 

 

З метою реалізації заходів, спрямованих на впровадження 

інформаційних технологій і розвиток ефективної інтегрованої системи 

муніципального управління, поліпшення розуміння потреб клієнта, 

спрощення процедури отримання і надання послуг у різних сферах, рішенням 

міської ради від 23.01.2015 року № 1989 (зі змінами, внесеними рішенням 

міської ради від 23.12.2016 року № 546) затверджена Програма розвитку 

електронного урядування на 2015-2017 роки. 

Протягом 2017 року для підвищення зручності доступу до необхідної 

інформації, впроваджувались додаткові сервіси на офіційному сайті міської 

ради.  

Враховуючи стрімкий розвиток об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Вінниця як форми самоорганізації 

громадян, що сприяє підвищенню якості надання житлово-комунальних 

послуг мешканцям, створено сайт Ресурсного центру підтримки ОСББ 

м. Вінниці. Сайт інформує про існуючий порядок та процедури щодо 

створення та реєстрації ОСББ, знайомить з неохідними законодавчими та 

нормативними документами, містить актуальну інформацію та новини, надає  

інші корисні відомості, що стосуються об'єднань співвласників  

багатоквартирного  будинку. 

Створено новий сайт департаменту освіти міської ради, де 

сконцентрована необхідна актуальна інформація, що стосується галузі освіти  

міста. 

Відповідно до нового Порядку оприлюднення інформації про діяльність 

комунальних підприємств Вінницької міської ради в мережі Інтернет, з метою 

забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу громадян до 

відповідної інформації, здійснено повне оновлення розділу «Комунальні 

підприємства» на офіційному сайті міської ради. Громадяни мають змогу 



ознайомитись з оприлюдненими даними та в разі виявлення недостовірної, 

неактуальної інформації або її відсутності скористатись сервісом онлайн-

скарги. 

Для забезпечення публічності та доступності інформації, що міститься у 

базі даних містобудівних умов та обмежень департаменту архітектури та 

містобудування міської ради, відповідно до норм законодавства створено 

Реєстр містобудівних умов та обмежень на офіційному сайті міської ради. 

Користувачам Реєстру надається можливість пошуку, перегляду та 

роздрукування скан-копій примірників містобудівних умов та обмежень. 

В рамках реалізації проекту «Електронне урядування задля підзвітності 

влади та участі громади» у Вінницькій області Вінницька міська рада з 2017 

року приєдналась до електронної платформи «Громадський бюджет», 

розробленої фахівцями МБО «Фонд Східна Європа». Система «Громадський 

бюджет» дозволила забезпечити належне проведення електронного 

голосування громадян за проекти конкурсу Бюджету громадських ініціатив, 

наочно відобразити результати голосування, отримані онлайн-способом та 

шляхом паперового голосування. 

Продовжується розвиток напрямку оприлюднення відкритих даних 

виконавчих органів та комунальних підприємств міста. Структурні підрозділи 

та підпорядковані їм підприємства постійно публікують та актуалізують дані, 

розпорядниками яких вони є, на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних. Крім цього, 27 червня 2017 року підписано тристоронній Меморандум 

про співпрацю у реалізації пілотного проекту щодо відкритих даних між 

Вінницькою міською радою, Державним агентством з питань електронного 

урядування України та Фондом «Євразія». В рамках проекту міжнародної 

технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 

послугах (TAPAS)» передбачено створення порталу відкритих даних Вінниці. 

У вересні цього року Вінниця приєдналась до Міжнародної Хартії Відкритих 

даних, заявивши про своє бажання дотримуватись її принципів, стандартів у 

роботі з даними, що сприятиме підвищенню рівня прозорості та ефективності 

діяльності органів влади, значно спростить доступ громадян до необхідної 

інформації та послуг, сприятиме розвитку інновацій малого та середнього 

бізнесу завдяки створенню нових проектів і сервісів на базі відкритих даних. 

У 2017 році вдосконалено сервіс забезпечення доступності перегляду 

сайту міської ради для громадян з порушеннями зору. Сервіс, що надає  

можливість відобразити текст у монохромному висококонтрастному вигляді 

та змінити його розмір, поширено на тематичні сайти «Прозорий офіс», 

«Цілодобова варта», Сайт підтримки учасників АТО, «Бюджет громадських 

ініціатив», Сайт інституцій громадянського суспільства, сайт Ресурсного 

центру підтримки ОСББ м. Вінниці. 

Розроблено та впроваджено новий мобільний додаток «Інформер для 

громадян». Додаток представляє собою сервіс, створений для якісної швидкої 

комунікації з місцевою владою, отримання адресної персоналізованої 

інформації, та реалізований на платформах iOS та Android. 



Розробляється та впроваджується Автоматизована система обліку та 

моніторингу об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Вінниці. 

Підтримувались ініціативи щодо розвитку та поширення інформаційних 

технологій в м. Вінниці.  

Надавалось сприяння, представники міської ради залучались до участі у 

заходах за ініціативами програми «Електронне урядування задля підзвітності 

влади та участі громади» (EGAP), подіях на базі Вінницького центру інновацій 

та підприємництва iHUB Vinnytsia, у Міжнародному Форумі «Демократія 

даних». 

За активної підтримки міської ради та департаменту інформаційних 

технологій відбулись заходи на базі Вінницького національного технічного 

університету.  Це, зокрема, проект Стартап Школи «Sikorsky Challenge», 

молодіжний технічний рух IT-SCOUTS, Півфінал студентської першості світу 

з програмування АСМ-ICPC, Всеукраїнська студентська олімпіада з 

радіотехніки тощо.  

Надавалась підтримка та приймалась участь у заходах в рамках проекту 

«Інтегрований розвиток міста Вінниця», що реалізується за підтримки 

німецької урядової компанії GIZ. Зокрема, надано сприяння кампанії 

проведення дослідження мобільності вінничан за додатком Modalyzer з метою 

якісного планування заходів з просторового розвитку. Взято участь у 

навчальному курсі з проектного менеджменту «Майстерня міських проривів», 

в рамках якого розроблено декілька інноваційних проектів з використанням 

інформаційних технологій. 

Постійно проводиться робота з впровадження та вдосконалення 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та 

управлінську діяльність департаментом освіти міської ради, навчальними 

закладами освіти міста. 

З метою забезпечення належної та ефективної діяльності виконавчих 

органів проводились заходи з розвитку інформаціного середовища міської 

ради. Постійно вдосконалювалась система електронного документообігу, 

оновлювались та оптимізувались бази даних структурних підрозділів. 

Здійснено перехід на нову мережеву систему контролю  та керування 

доступом до адміністративних будівель міської ради U-Prox IP з підтримкою 

ІР-контроллерів. Впроваджено ERP-систему управління процесами, обліку 

мереж та мережевого обладнання «UserSide». Вдосконалено роботу, оновлено 

дані, розширено функціональність Геопорталу міста Вінниці 

(http://map.vmr.gov.ua/). Постійно проводяться заходи з забезпечення 

інформаційної безпеки ІТ-систем та ресурсів муніципалітету.  

В рамках реалізації заходів з оновлення, консолідації та уніфікації 

програмних і технічних ресурсів для гнучкості їх використання та надійної 

роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури здійснено закупівлю 

комп’ютерної та оргтехніки, серверного та мережевого обладнання за 

потребами виконавчих органів. 

http://map.vmr.gov.ua/


Опрацьовано концепцію створення, проведено комплексний 

організаційно-технічний аналіз та визначено місце оптимального 

розташування  регіонального Датацентру, який є необхідним елементом 

інфраструктури для виконання завдань даної Програми та реалізації 

стратегічних заходів за іншими програмами і проектами міста та регіону. 

Реалізовано заходи Програми щодо вирішення питання 

неврегульованості питання електронної ідентифікації та єдиного стандарту 

електронного цифрового підпису. На даний час електронні ключи (підписи) 

мають всі працівники виконавчих органів міської ради. Відповідно до вимог 

законодавства, з використанням електронного цифрового підпису 

співробітниками успішно подаються електронні декларації. Питання наразі 

врегульовано на державному рівні: 05 жовтня 2017 року прийнято Закон 

України «Про електронні довірчі послуги», який визначає правові та 

організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. 

Виконано заходи щодо забезпечення повноцінного функціонування 

єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста (ЄІСУБ) та її 

супроводу. Протягом року система працювала в штатному режимі. Нові 

установи, заклади та організації не створювались, отже потреби у підключенні 

до ЄІСУБ нових користувачів не було. Постійне супроводження системи 

забезпечує Центр Інформаційних та Аналітичних Технологій. 

Адміністрування системи здійснюється Департаментом фінансів міської ради 

спільно з Центром Інформаційних та Аналітичних Технологій. 

На виконання програми «Інформатизація галузі охорони здоров'я 

м. Вінниці на 2016-2020 роки» впроваджувалась електронна медична картка  

пацієнта у закладах охорони здоров'я міста вторинного рівня. Відповідно до 

плану заходів медичними закладами міста, підпорядкованими департаменту 

охорони здоров'я, проведена закупівля комп'ютерів та оргтехніки. 

Здійснювалось придбання, встановлення ліцензованого програмного 

забезпечення та налаштування інформаційної системи. Виконання заходів по 

налаштуванню та подальшому впровадженню системи інформатизації в 

лікувально-профілактичних закладах вторинного рівня наразі знаходяться на 

завершальному етапі.  

В рамках виконання заходів, спрямованих на посилення безпеки 

громадян шляхом встановлення засобів відеоспостереження, здійснення 

відеофіксації подій забезпечено відеоспостереження на в’їздах/виїздах з міста: 

на перехресті вул. Зулінського - вул. Київська, вул. Пирогова - вул. Юності, 

вул. Пирогова - вул. Гніванське шосе, на реконструйованій ділянці 

Немирівського шосе. Встановлені камери відеонагляду у місцях відпочинку 

громадян, зокрема, за проектом «Міні-Вінниця» у Центральному парку, у 

сквері «Ліверпуль» у центрі міста. Відеоспостереження також влаштовано на 

Центральному мості, по вул. В. Порика – вул. Юності, трьох зупинках 

громадського транспорту, шістнадцяти пішоходних переходах біля шкіл. 

Встановлювались камери в загальноосвітніх навчальних закладах. З метою 

спостереження за подіями міста у Ситуаційному центрі забезпечено 

чергування працівників Муніципальної поліції. 



Розширювалась мультисервісна оптоволоконна мережа міста, до 

інформаційної мережі міської ради підключено Методичний кабінет 

департаменту освіти та департамент архітектурно-будівельного контролю. 

Реорганізовано оптичну мережу перед міською радою. 

Виконані в повному обсязі роботи першого етапу будівництва 

територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 

населення м. Вінниці: 

- монтаж та пусконалагоджувальні роботи робочого місця 

оператора «Системи оповіщення»; 

- побудова лінії дистанційного перехоплення телеканалу «Віта»; 

- монтаж, пусконалагоджувальні роботи та перевірка в тестовому 

режимі обладнання системи оповіщення на будівлі міської ради та 

вежах Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 

(вул. Максимовича та вул. Р. Скалецького). 

Виконувались заходи в рамках проекту «Впровадження автоматизованої 

системи збору оплати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» (далі 

- Проект).  

В 2017 році було затверджено технічну документацію Проекту. 

Ініційовано внесення змін до законодавства України у сфері транспорту. 

Прийнято Закон України від 17.01.2017 № 1812-19 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті». За 

участю КП «Вінницякартсервіс» розроблено проект змін до вторинного 

законодавства стосовно функціонування автоматизованих систем оплати 

проїзду на містах. Ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України від 

25.10.2017 № 812 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України». Наразі у складі робочої групи на базі Міністерства інфраструктури 

тривають обговорення  змін до Наказів Кабінету Міністрів України.  

За підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку проведено 

Перший етап конкурсних торгів на придбання автоматизованої системи збору 

оплати за проїзд та диспетчеризації громадського транспорту. Для оцінки 

технічних пропозицій постачальниками було облаштовано на вибір трамвай 

або тролейбус комплектом обладнання та проведено презентацію з детальним 

оглядом функціонування наявних в експлуатації систем попередніх 

замовників.  

До розгляду цінових пропозицій запрошено:  

1) Консорціум: АЕР Ticketing solutions S.r.l. (Італія), SWARCO Mizar 

S.r.l. (Італія), SWARCO Ukraine LLC (Україна); 

2) R&G PLUS Sp. z o.o (Польща); 

3) Mikroelektronika spol s r.o. (Чеська Республіка). 

Спільно з консультантами Проекту компанією ROM Engineering 

(Ізраїль) розроблено та проведено обговорення проекту Стратегії 

громадського транспорту до 2030 року.   



В міському бюджеті на 2017 рік виконавчому комітету міської ради – 

головному розпоряднику бюджетних коштів для забезпечення надання 

фінансової підтримки КП «Вінницякартсервіс» на реалізацію проекту 

«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. Вінниця» передбачено кошти у сумі 

9 190 482,00 грн, в тому числі за рахунок:  

- загального фонду міського бюджету – 9 050 482,00 грн; 

- спеціального фонду міського бюджету – 140 000,00 грн.   

За 9 місяців 2017 року з міського бюджету на виконання вищевказаних 

заходів  профінансовано 1 932 387,41 грн., з них за рахунок : 

- загального фонду міського бюджету – 1 892 387,41 грн.; 

- спеціального фонду міського бюджету –  40 000,0 грн. 

Зважаючи на те, що потреби впровадження нових сервісів електронного 

урядування для громадян, подальшого розвитку інформаційних ресурсів для 

ефективної роботи виконавчих органів, інформаційно-аналітичних, 

автоматизованих систем для ефективної діяльності галузей міста, проведення 

заходів зі створення Датацентру, розвитку напрямку відкритих даних, 

підтримки ініціатив з розвитку та поширення інформаційних технологій у 

місті залишаються актуальними на сьогоднішній день, вбачається доцільним 

продовжити дію Програми розвитку електронного урядування на 2015-2017 

роки на наступний рік.   

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту інформаційних технологій міської 

ради про хід виконання Програми розвитку електронного урядування на 

2015-2017 роки (далі – Програма) у 2017 році взяти до відома. 

2. Продовжити дію Програми на 2018 рік, відповідно змінивши її назву на 

«Програма розвитку електронного урядування на 2015-2018 роки». 

3. Викласти п. 6 «Заходи програми» у новій редакції згідно з додатком. 

4. Виконавчому комітету міської ради, виконавчим органам – виконавцям 

заходів, департаменту фінансів міської ради в проекті міського бюджету на 

2018 рік передбачити кошти на реалізацію заходів даної Програми. 

5. 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  



Додаток  

до рішення міської ради 

від 22.12.2017 № 998 

 

 

6. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

1. Заходи Програми щодо вирішення питання «Потреба оновлення, консолідації та уніфікації програмних і 

технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, серверного, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх 

використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури» 

1. Провести детальний аналіз та визначити технічні та 

програмні ресурси, які забезпечуватимуть 

інформаційно-комунікаційну інфраструктуру 

І-II квартали 

2015 року 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської ради 

2. Здійснювати придбання, заміну технічних пристроїв 

та обладнання, забезпечити розгортання нових 

технологій в інформаційній інфраструктурі 

2015–2018 

роки 

Визначається щороку, 

виходячи з реальних 

фінансових 

можливостей  

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

виконавчі органи 

міської ради, міські 

комунальні 

підприємства, установи 

та заклади 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

3. Проводити навчання технічних фахівців виконавчих 

органів міської ради, комунальних підприємств, 

установ  та закладів з метою впровадження та 

здійснення ефективної підтримки нових 

інформаційних технологій 

2015–2018 

роки 

Визначається щороку, 

виходячи з реальних 

фінансових 

можливостей  

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

виконавчі органи 

міської ради, міські 

комунальні 

підприємства, установи 

та заклади 

4. Вивчити можливість імплементації нових 

інформаційних технологій, пристроїв та сервісів 

2015–2017 

роки 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської ради 

5. Організувати максимально простий процес переходу 

програмного забезпечення на нові версії та його 

технічну підтримку 

2015-2018 

роки 

Визначається щороку, 

виходячи з реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради 

2. Заходи Програми щодо вирішення питання «Необхідність створення регіонального Датацентру» 

1. Розробити Концепцію створення регіонального 

Датацентру 

І – ІІ квартали 

2015 року 

Визначається, 

виходячи з реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету  

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, департамент 

економіки і інвестицій 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради, ТОВ 

«Центр муніципальних 

систем управління», 

КП «Вінницький 

інформаційний центр»  

2. Підготувати проектно-кошторисну документацію 

для будівництва регіонального Датацентру 

2018 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті, 

орієнтовно 400,0 тис. 

грн 

Міський 

бюджет 

Департамент 

капітального 

будівництва, 

департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, департамент 

економіки і інвестицій 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр» 

3. Заходи Програми щодо вирішення питання «Відсутність електронного документообігу між більшістю 

комунальних підприємств, закладів та виконавчими органами міської ради». 

1. Сформувати список комунальних підприємств та 

закладів, визначити кількість працівників, які 

потребують підключення до системи електроного 

І-ІІ квартали 

2015 року 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

документообігу, їх ролі у системі, необхідність 

розширення кількості конкурентних ліцензій 

системи електронного документообігу міської ради 

ради, виконавчі органи 

міської ради, міські 

комунальні 

підприємства та 

заклади 

2. Здійснити оновлення комп'ютерної техніки та 

мережевого обладнання бюджетних установ, 

комунальних підприємств та закладів 

2015 рік В залежності від 

потреб та виходячи з 

реальних фінансових 

можливостей 

бюджету 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

виконавчі органи 

міської ради, міські 

комунальні 

підприємства та 

заклади 

3. Підключити міські комунальні підприємства та 

заклади до інформаційної мережі міської ради 

ІІІ квартал 

2015 року – 

2017 рік 

Визначається щороку, 

виходячи з реальних 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

виконавчі органи 

міської ради, міські 

комунальні 

підприємства та 

заклади, КП 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

«Вінницький 

інформаційний центр» 

4. Встановити необхідне програмне забезпечення у 

підключених до інформаційної мережі міської ради 

комунальних підприємствах та закладах  

ІІІ квартал 

2015 року – 

2017 рік 

Відповідно до 

визначеної 

необхідності 

розширення кількості 

ліцензій 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

виконавчі органи 

міської ради, міські 

комунальні 

підприємства та 

заклади 

5. Провести навчання персоналу підключених до 

інформаційної мережі міської ради комунальних 

підприємств та закладів 

ІІІ квартал 

2015 року – 

2017 рік 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, міські комунальні 

підприємства та 

заклади, Громадська 

організація «Подільська 

агенція регіонального 

розвитку» 

 

 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

4. Заходи Програми щодо вирішення питання «Неврегульованість питання електронної ідентифікації та єдиного 

стандарту електронного цифрового підпису» 

1. Здійснити аналіз та визначити необхідну кількість 

електронних цифрових підписів, що діятимуть в 

інформаційній системі міської ради 

2015 – 2016 

роки 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчі органи 

міської ради 

2. Визначити стандарт електронного цифрового 

підпису з урахуванням загальнодержавних 

рекомендацій  

2016 рік (або 

в залежності 

від змін в 

чинному 

законодавстві) 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчі органи 

міської ради 

3. Впровадити електронний цифровий підпис в роботу 

виконавчих органів міської ради відповідно до 

чинного законодавства 

2016 - 2017 

роки 

В залежності від 

потреб та виходячи з 

реальних фінансових 

можливостей 

бюджету  

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчі органи 

міської ради 

4. Передбачити використання загальнонаціональної та 

локальної електронної ідентифікації 

2015 - 2017 

роки 

Відповідно до 

визначеної 

необхідності 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчі органи 

міської ради 

 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

5. Заходи Програми щодо вирішення питання «Потреба забезпечення повноцінного функціонування єдиної 

інформаційної системи управління бюджетом міста»  

1. Забезпечити повноцінне функціонування єдиної 

інформаційної системи управління бюджетом міста, 

її супровід 

2015 - 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент фінансів 

міської ради, 

департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради,  виконавчий 

комітет міської ради, 

ТОВ «Центр 

інформаційних та 

аналітичних 

технологій», 

департаменти міської 

ради – головні 

розпорядники 

бюджетних коштів, 

установи, організації, 

підприємства – 

розпорядники та 

одержувачі бюджетних 

коштів 

2. За потребою впроваджувати ЄІСУБ в нових 

організаціях-учасниках бюджетного процесу: 

підключити робочі місця, встановити та 

2015 - 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент фінансів 

міської ради, 

департамент 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

налаштувати програмне забезпечення, провести 

навчання користувачів, провести тестування 

системи, ввести в повноцінне функціонування 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради,  

ТОВ «Центр 

інформаційних та 

аналітичних 

технологій», 

департаменти міської 

ради – головні 

розпорядники 

бюджетних коштів, 

установи, організації, 

підприємства – 

розпорядники та 

одержувачі бюджетних 

коштів 

6. Заходи Програми щодо вирішення питання «Потреба подальшого впровадження автоматизованих систем 

управління, інформаційних систем для ефективної роботи галузей міста»  

1. Здійснити підключення до інформаційної мережі 

міської ради комунальних підприємств галузі 

житлово-комунального господарства, закладів 

охорони здоров’я та освіти 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, житлового 

господарства, 

комунального 

господарства та 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

благоустрою, охорони 

здоров’я, освіти міської 

ради, КП «Вінницький 

інформаційний центр», 

міські комунальні 

підприємства, заклади 

охорони здоров’я, 

освіти 

2. Провести навчання персоналу підключених міських 

комунальних підприємств та закладів 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, житлового 

господарства, 

комунального 

господарства та 

благоустрою, охорони 

здоров’я, освіти міської 

ради, ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», міські 

комунальні 

підприємства, заклади 

охорони здоров’я, 

освіти  



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

3. Встановити програмне забезпечення для 

впровадження АСУ ЖКГ та налагодити робочі 

процеси у житлово-експлуатаційних організаціях та 

інших комунальних підприємствах галузі житлово-

комунального господарства 

2015 – 2016 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, житлового 

господарства, 

комунального 

господарства та 

благоустрою міської 

ради, ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», міські 

комунальні 

підприємства 

4. Встановити програмне забезпечення для 

впровадження системи «Електронна картка 

пацієнта» та налагодити робочі процеси у закладах 

охорони здоров’я 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, заклади 

охорони здоров’я 

 

 

 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

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» 

1. Провести модернізацію офіційного сайту 

Вінницької міської ради 

2015 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

2. Розробити та модернізувати бази даних 

внутрішнього порталу для можливості он-лайн 

публікації 

2015 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради 

3. Здійснити розробку сервісу перегляду модулів 

прозорого міста та інтеграції інформації з 

зовнішнього сайту на мобільних пристроях (android, 

apple ios) 

2015 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

регіонального 

розвитку» 

4. Забезпечити інтеграцію модулів прозорого міста з 

геоінформаційною системою міста та її публікацію 

для громадян 

2015 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

5. Розробити та розмістити на web-ресурсі 

"Персональний кабінет" міської ради систему 

опитування по актуальним питанням 

2015 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

6. Впровадити у «Персональному кабінеті» 

розширений перелік електронних послуг, що 

надаються в режимі on-line 

2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

7. Впроваджувати нові сервіси електронного 

урядування для громадян.  

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

8. Поширити у місцевих засобах масової інформації 

відомості про можливості web-ресурсу 

«Персональний кабінет». 

2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент у справах 

ЗМІ та зв'язків з 

громадськістю міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

9. Забезпечити супровід інформаційних систем  

програми «Впровадження системи інтегрованого 

2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених 

програмою 

Міський 

бюджет 

Департамент 

комунальних ресурсів 

міської ради, 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

управління муніципальним нерухомим майном 

м. Вінниці на 2015-2017 роки» 

«Впровадження 

системи інтегрованого 

управління 

муніципальним 

нерухомим майном м. 

Вінниці на 2015-2017 

роки» 

департамент 

інформаційних 

технологій міської ради 

10. Здійснювати публікацію блоків відкритих даних 2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 

11. Підтримувати ініціативи щодо розвитку та 

поширення інформаційних технологій в м. Вінниці 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

Громадська організація 

«Подільська агенція 

регіонального 

розвитку» 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

12. Провести хакатон з використанням відкритих даних 2018 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті, 

орієнтовно 197,5 тис. 

грн 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

департамент правової 

політики та якості 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

13. Проводити заходи з автоматизації центру надання 

адміністративних послуг 

2018 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

департамент 

адміністративних 

послуг міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

14. Впровадити візуалізацію міського бюджету на сайті 

департаменту фінансів та на офіційному сайті 

міської ради 

2018 рік Відповідно до 

визначеної 

необхідності 

Міський 

бюджет 

Департамент фінансів, 

департамент 

інформаційних 

технологій міської ради 

 

 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

8.  Заходи Програми щодо вирішення питання «Потреба забезпечення безпеки громадян та захисту комунального 

майна,  вдосконалення схеми управління транспортними потоками в місті, підвищення ефективності управління 

дорожнім рухом» 

1. Створити мультисервісну оптоволоконну мережу 2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр» 

2. Реконструювати автоматизовану систему керування 

дорожнім рухом: встановити та налагодити 

необхідне обладнання та програмне забезпечення 

для контролю за безпекою дорожнього руху 

2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, енергетики, 

транспорту та зв’язку, 

економіки і інвестицій 

міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр», 

КП «Вінницька 

спеціалізована 

монтажно-

експлуатаційна 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

дільниця з організації 

дорожнього руху» 

3. Встановити камери відеонагляду згідно пропозицій, 

наданих Вінницьким міським управлінням УМВС 

України у Вінницькій області, та в місцях 

реконструкції об’єктів благоустрою згідно рішення 

виконавчого комітету міської ради від 27.02.2014 р. 

№ 485 

2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій міської ради, 

комунального 

господарства та 

благоустрою, 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр» 

4. Встановити пристрої «Тривожна кнопка» згідно 

пропозицій, наданих Вінницьким міським 

управлінням УМВС України у Вінницькій області 

2015 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр» 

5. Обладнати системами безпеки заклади загальної 

середньої та дошкільної освіти 

2016 – 2017 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, освіти, 

економіки і інвестицій 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради 

6. Інтегрувати різні види обладнання, приладів і 

датчиків, що контролюють подачу і розподіл 

ресурсів комунального сектору та системи 

життєзабезпечення жителів 

2017 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет, кошти 

підприємств 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, міського 

господарства, 

економіки і інвестицій 

міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр», 

ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоене

рго» 

7. Спроектувати сучасну систему оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайної ситуації  

2015 – 2016 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради, відділ з 

питань надзвичайних 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр» 

8. Впровадити систему оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайної ситуації 

2017 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради, відділ 

оперативного 

реагування 

«Цілодобова варта» 

міської ради, КП 

«Вінницький 

інформаційний центр» 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

9. Заходи Програми щодо реалізації проекту «Впровадження автоматизованої системи збору оплати за проїзд в 

громадському транспорті в м. Вінниця» 

1. Підготовити документацію, пов’язану з реалізацією 

та фінансуванням проекту 

2015 – 2016 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті (на 

підставі Угоди про 

підготовку 

кредитного 

фінансування з ЄБРР 

від 30.12.2013 р., 

пункти 4, 5) 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, правової 

політики та якості, 

економіки і інвестицій, 

фінансів міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради, ТОВ 

«Центр муніципальних 

систем управління», 

КП 

«Вінницякартсервіс» 

2. Проведення тендерних процедур на закупівлю 

обладнання, запуск системи, супутні послуги 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію проекту 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, правової 

політики та якості 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради, ТОВ 

«Центр муніципальних 

систем управління», 

КП «Вінницька 

транспортна компанія», 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

КП 

«Вінницякартсервіс»  

3. Здійснити маркетинг проекту, медіа-кампанію 2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію проекту 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, у справах 

засобів масової 

інформації та зв’язків з 

громадськістю міської 

ради, КП 

«Вінницякартсервіс» 

4. Сформувати тарифну політику та затвердити тарифи 

на проїзд  і  на  послуги КП «Вінницякартсервіс» 

2015 – 2018 

роки 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій; енергетики, 

транспорту та зв’язку 

міської ради, КП 

«Вінницька 

транспортна компанія», 

КП 

«Вінницякартсервіс» 

5. Сформувати дисконтну програму 2015 – 2018 

роки 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, економіки і 

інвестицій, 

адміністративних 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

послуг, інші виконавчі 

органи міської ради, 

КП 

«Вінницякартсервіс» 

6. Створення додаткових функцій муніципальної 

картки вінничанина 

2018 рік В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті 

Міський 

бюджет 

Департаменти 

інформаційних 

технологій, освіти  

міської ради, відділ 

молоді та туризму 

міської ради, інші 

виконавчі органи 

міської ради,  ТОВ 

«Центр муніципальних 

систем управління», 

КП 

«Вінницякартсервіс» 

7. Здійснити процесінг: емісію карток; формування 

процесінгового центру 

2015 - 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію проекту 

Кредит 

Європейського 

банку 

реконструкції 

та розвитку, 

міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», КП 

«Вінницякартсервіс» 

8. Сформувати бази даних пільгових  та  непільгових 

категорій населення 

2018 рік Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

Департаменти 

соціальної політики, 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

освіти, інформаційних 

технологій міської 

ради, відділ молоді та 

туризму міської ради; 

ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», КП 

«Вінницякартсервіс» 

9. Сформувати технічну інфраструктуру (формування 

мережі терміналів поповнення карток, поставка 

обладнання, монтаж обладнання) 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію проекту 

Кредит 

Європейського 

банку 

реконструкції 

та розвитку, 

міський 

бюджет 

Департаменти 

архітектури та 

містобудування,  

інформаційних 

технологій міської 

ради, ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», КП 

«Вінницька 

транспортна компанія», 

КП 

«Вінницякартсервіс» 

10. Створити Диспетчерську службу (визначити 

приміщення, організувати та налаштувати канали 

зв’язку, встановити та налаштувати обчислювальну 

техніку та програмне забезпечення, сформувати та 

провести навчання штату Диспетчерської служби, 

2018 рік В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію проекту 

Кредит 

Європейського 

банку 

реконструкції 

та розвитку, 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, КП «Вінницька 

транспортна компанія», 



№  

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

забезпечити інтеграцію системи з робочими 

процесами КП «Вінницька транспортна компанія»)  

міський 

бюджет 

ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», КП 

«Вінницький 

інформаційний центр», 

КП 

«Вінницякартсервіс» 

11. Створити центр підтримки системи (сформувати 

вимоги до регламенту надання послуг, визначити 

приміщення для центру, придбати та налаштувати 

обчислювальну техніку, налаштувати канали 

зв’язку, впровадити програмне забезпечення та його 

інтеграцію з процесінгом, сформувати та провести 

навчання штату) 

2015 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених на 

реалізацію проекту 

Кредит 

Європейського 

банку 

реконструкції 

та розвитку, 

міський 

бюджет 

Департамент 

інформаційних 

технологій міської 

ради, ТОВ «Центр 

муніципальних систем 

управління», КП 

«Вінницякартсервіс» 

12. Забезпечити надання фінансової підтримки КП 

«Вінницякартсервіс» на реалізацію проекту 

«Впровадження автоматизованої системи збору 

плати за проїзд в громадському транспорті в 

м. Вінниця»  

2017 – 2018 

роки 

В межах коштів, 

передбачених в 

міському бюджеті на 

відповідний рік 

Міський 

бюджет 

Виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Вінницякартсервіс», 

департамент фінансів 

міської ради  

 

 

 

            Міський голова             С. Моргунов  

 



Департамент інформаційних технологій міської ради 

Черненко Діна Сергіївна 

Начальник відділу інформатизації 
 


