
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.11.2019 № 2052         46 сесія 7 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, внесеними рішенням міської ради від 29.03.2019 року 

№ 1671, а саме: 

1.1. Викласти пункт 2.2 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 

15520,199 

тис. грн 

11822,848 

тис. грн 

 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, КП 

«Вінницякарт-

сервіс», 

департамент 

фінансів 

міської ради, 

департамент 

інформаційних 

технологій 

міської ради 

 

 

 

 

 

 



1.2.  доповнити пунктом 2.12 наступного змісту: 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

2.12. Поповнення 

статутного 

капіталу КП 

«Вінницякарт-

сервіс»  

2020 рік  

  

7900,836  

тис. грн  

Бюджет 

Вінницької 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

міської ради, 

КП 

«Вінницякарт-

сервіс», 

виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

1.3. викласти пункт 1.1. в наступній редакції: 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

1.1. Забезпечення 

утримання, 

обслуговування, 

проведення 

ремонту 

мультисервісної 

оптоволоконної 

мережі, об’єктів 

телекомунікацій-

ного зв’язку та 

системи 

«Безпечне місто» 

(об’єктів системи 

відеоспостережен-

ня та 

відеоаналітики, 

систем 

моніторингу, 

іншого 

обладнання), 

технічне 

супроводження 

Ситуаційного 

центру 

2019 рік  
 

2020 рік  

 

2021 рік  
 

2022 рік 

3388,980  

тис. грн  

5645,648  

тис. грн  

6150,999  

тис. грн  

6766,099  

тис. грн 

Бюджет 

Вінницької 

міської 

об’єднаної 

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 

 

2. Департаменту фінансів міської ради на підставі бюджетних запитів та 

розрахунків головного розпорядника коштів - виконавчого комітету міської 

ради передбачати в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної 



громади видатки на виконання зазначених у п.1 даного рішення заходів 

Програми на відповідні роки. 

3. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент інформаційних технологій міської ради 

Черненко Діна Сергіївна 

Начальник відділу інформатизації 
 

 

 


