
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

 

 

Від 29.01.2016 № 96             4 сесія 7 скликання  
 м. Вінниця 

 

 

Про хід виконання Програми  

розвитку електронного урядування  

на 2015-2017 роки у 2015 році 
 

Програма розвитку електронного урядування на 2015-2017 роки, 

затверджена рішенням міської ради від 23.01.2015 року № 1989, розроблена з 

метою реалізації заходів, спрямованих на впровадження інформаційних 

технологій та розвиток інтегрованої системи муніципального управління, 

поліпшення розуміння потреб клієнта, спрощення процедури отримання і 

надання послуг у різних сферах завдяки використанню технологій та 

інструментів електронного управління. 

Протягом 2015 року впроваджено ряд нових актуальних електронних 

послуг та сервісів для громадян міста на офіційному сайті міської ради.  

Прозорість та відкритість використання коштів бюджету міста 

забезпечено створенням сервісів представлення розподілу міського бюджету 

у зручній наочній формі у розділі «Відкритий бюджет м. Вінниці» сайту та на 

«Мапі коштів Вінницької громади» мапи міста. 

Звернутись з ініціативою, проханням, клопотанням чи вимогою, 

звернути увагу влади на проблемне питання громадяни можуть, 

скориставшись сервісом електронних петицій, адресованих міській раді, на 

офіційному сайті. 

Для зручності розрахунку вінничанами розміру податку, на сайті міської 

ради створено новий сервіс «Калькулятор місцевого податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки». Крім цього, визначити зону 

розташування об'єкта оподаткування тепер можна за зональною схемою 

нарахування податку на мапі міста. 

Дізнатись про проведення ремонтних робіт відповідними міськими  

службами громадяни мають можливість за допомогою нового сервісу 

«Календар планових робіт» на «Мапі звернень громадян міста Вінниці». 



Розширено перелік послуг, які надаються в електронному вигляді через 

«Персональний кабінет громадянина» – наразі в режимі онлайн вінничани 

можуть отримати 25 адміністративних та інших послуг. Також на сайті 

«Прозорий офіс» міської ради громадянам надано можливість скористатись 

актуальними електронними сервісами надання онлайн-послуг державними 

органами. Це витяги з державного земельного кадастру, електронні сервіси 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  та Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, електронні 

адміністративні послуги Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України, подання в режимі онлайн заяви на призначення субсидії. 

Створено декілька підсайтів офіційного сайту міської ради 

спеціалізованої тематики, які також надають громадянам додаткові електронні 

та інформаційні сервіси. Впроваджено сайт інституцій громадянського 

суспільства, який містить всю корисну інформацію, яка стосується 

громадських організацій. Крім того, створено сайт для учасників АТО та 

членів їх сімей, де сконцентровано потрібні та актуальні для відповідної 

аудиторії відомості, надано додаткову можливість громадянам звернутись до 

влади за необхідною допомогою або консультацією, а також створено 

електронний сервіс перегляду черги на отримання земельної ділянки 

учасниками бойових дій в АТО та членами сімей загиблих учасників. 

Впроваджено сайт «Герої не вмирають…», присвячений пам’яті загиблих під 

час АТО та Революції Гідності патріотів.  

У 2015 році проведено роботу по вдосконаленню функціональних 

можливостей офіційного сайту та веб-ресурсів міської ради на базі оновленої 

платформи Microsoft SharePoint 2013.  

Розпочато роботу з виконання заходів для забезпечення оприлюднення 

наборів даних виконавчих органів міської ради у формі відкритих даних на 

офіційному сайті та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. 

Першою з місцевих органів влади в Україні Вінницька міська рада вже 

опублікувала один з наборів даних на національному порталі відкритих даних.  

З метою реалізації заходів щодо забезпечення потреби оновлення, 

консолідації та уніфікації програмних і технічних ресурсів, виконавчим 

комітетом міської ради у 2015 році, зокрема, придбано 35 системних блоків, 

36 моніторів, серверний блок, сканер, запам’ятовувальний пристрій, 

ліцензоване системне програмне забезпечення. Виконавчими органами 

міської ради придбано сервер, 3 системні блоки та 1 комп’ютерний комплекс. 

Також було закуплено комп'ютерну техніку, ліцензоване програмне 

забезпечення, серверне обладнання та оргтехніку за програмою 

інформатизації галузі охорони здоров’я. 

Проводилась робота з розробки концепції створення Датацентру в 

рамках проекту «Впровадження автоматизованої системи збору оплати за 

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця». З 2016 року створення 

регіонального Датацентру заплановано здійснювати в рамках виконання 

Регіональної програми інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2016–

2018 роки Вінницької області. 



У 2015 році системно вирішувалось питання забезпечення підключення 

комунальних підприємств та закладів до системи електронного 

документообігу (СЕД) міської ради. Сформовано список, який включає 40 

комунальних підприємств та закладів (орієнтовно 135 працівників), що 

потребують під’днання до СЕД. Протягом року здійснено підключення до 

системи 18 нових комунальних підприємств, установ та закладів. 

Підтримувалось повноцінне функціонування єдиної інформаційної 

системи управління бюджетом міста для всіх підключених 240 робочих місць 

441 учасників бюджетного процесу.  

В напрямку забезпечення подальшого впровадження автоматизованих 

систем управління, інформаційних систем для ефективної роботи галузей 

міста, протягом року проводилось та завершено підключення до 

інформаційної мережі міської ради Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги. Наразі «Електронну картку пацієнта» впроваджено в усіх медичних 

закладах первинного рівня.  

Тривало проведення робіт з впровадження Автоматизованої системи 

управління підприємствами житлово-комунального господарства МПК ЖЕК-

5, МКП ЖЕК-6, МКП ЖЕК-7, МКП ЖЕК-15, ПП «Бокуд», ТОВ «ЖЕО», ДП 

«ЖЕК-26» ВКФ «Будмашпрод»-ТОВ спільно з  ТОВ «ІС ЖКГ». Водночас, 

ТОВ «ІС ЖКГ»  проводить  доопрацювання  комп’ютерної програми «АСУП  

ЖКГ». Наразі система повноцінно функціонує у ЖЕК №12.  

Також у 2015 році здійснювалась важлива робота з підтримки ініціатив 

щодо розвитку та поширення інформаційних технологій в м. Вінниці. В цьому 

напрямку за  підтримки міської ради було проведено низку заходів: півфінал 

першості світу з програмування, хакатон «Вінниця - розумне місто», «День 

інновацій та безпілотної авіації»,  впроваджувались нові ІТ-технології спільно 

з Лабораторією з впровадження інформаційних та комунікаційних технологій 

в освітній процес та життєдіяльність навчальних закладів, яка функціонує на 

базі ФМГ №17.  В співпраці Вінницької міської ради з міжнародною 

організацією Seed Forum Foundation, за підтримки Посольства Королівства 

Норвегія в Україні, реалізовано проект «Створення Центру Підтримки 

Інновацій та Підприємництва iHUB у м. Вінниці». Центр iHUB Вінниця, який 

сприяє розвитку інноваційних стартапів ІТ-напрямку, допомагає молодим 

компаніям знайти міжнародних партнерів та інвесторів для свого бізнесу, 

відкрився у листопаді 2015 року.    

Тривали заходи зі здійснення розвитку мультисервісної мережі міста. До 

інформаційної мережі міської ради протягом року були підключені заклади 

охорони здоров’я КЗ ЦПМСД №1, №2, №3, №5, №6, підприємства МКУП 

«Міськсвітло», КП ВМР «Муніципальна поліція», КП «Вінницяоблводоканал» 

(приміщення по вул. Князів Коріатовичів (Свердлова)); Староміський ВМ 

Вінницького МВМ УМВС України у Вінницькій області, військова частина 

3008, Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. 

В рамках здійснення реконструювання автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом проводилась реконструкція волоконно-оптичної 



лінії зв’язку на ділянці 9,8 км – наразі прокладено мережу, підключення 

обладнання продовжуватиметься у 2016 році. 

З метою посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів міста 

проводилось розширення міської системи відеоспостереження. Встановлено 

три камери відеонагляду для забезпечення відеоспостереження за Залізничним 

мостом, одну камеру біля мультимедійної Стели Пам’яті на Європейській 

площі, вісім камер на просп. Космонавтів та п’ять камер відеонагляду біля 

радіотелевізійного передавального центру. 

Здійснено комплекс заходів щодо впровадження муніципальної картки 

вінничанина в рамках проекту «Впровадження автоматизованої системи збору 

оплати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця». У 2015 році 

підготовлено проектну документацію, сформовано фінансову модель проекту 

під гарантію Вінницької міської ради. Прийняті рішення міської ради щодо 

надання дозволу КП «Вінницякартсервіс» на укладання кредитного договору 

з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) під гарантію 

Вінницької міської ради та про затвердження висновку щодо доцільності 

залучення кредиту від ЄБРР для реалізації зазначеного проекту. Наприкінці 

липня укладено кредитний договір між КП «Вінницякартсервіс» та ЄБРР. 

Договір набуде чинності після виконання відповідних умов (погодження 

гарантії міста, розробка маркетингової стратегії тощо). В напрямку здійснення 

тестування зовнішнього та внутрішнього ринку постачальників проведено 

брифінг для 45 зацікавлених підприємств (вітчизняних та іноземних компаній-

виробників обладнання), за результатами отримано 29 пропозицій 

постачальників. Також відбулось засідання Оціночної комісії в рамках 

проведення відкритих міжнародних конкурсів на залучення консультантів 

двох напрямків: супровід Проекту та нормативно-правове регулювання (за 

грантові кошти). Відмітимо, що процедури необхідних погоджень, змін в 

законодавстві, підготовки додаткових документів, яких вимагає послідовна 

реалізація проекту, є довготривалими, що суттєво впливає на уповільнення 

виконання запланованих заходів. 

В напрямку вирішення питань електронної ідентифікації та єдиного 

стандарту електронного цифрового підпису протягом року аналізувались 

можливі варіанти їх впровадження, зазначені питання вивчались та 

обговорювались як на місцевому, так і на національному рівні. Визначено 

відповідальних осіб за забезпечення застосування у міській раді та її 

виконавчих органах електронного цифрового підпису. 

Зважаючи на цілі та завдання Програми, виконання її заходів буде 

продовжено у 2016 році. Зокрема, подальшу роботу буде зосереджено на: 

- впровадженні нових актуальних та зручних електронних сервісів для 

громадян міста, вдосконаленні офіційного сайту міської ради; 

- оновленні програмних та технічних ресурсів інформаційно-

комунікаційної системи; 

- активній участі у створенні регіонального Датацентру; 

- впровадженні електронної ідентифікації; 



- активізації процесу впровадження АСУ ЖКГ у житлово-комунальних 

підприємствах; 

- запровадженні «Електронної картки пацієнта» у лікувальних 

закладах міста вторинного рівня; 

- розвитку мультисервісної мережі; 

- проведенні робіт з реконструювання автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом; 

- розширенні системи відеоспостереження міста, встановленні 

пристроїв системи безпеки; 

- продовженні реалізації заходів з впровадження муніципальної картки 

вінничанина.  

Враховуючи вищевикладене, 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 у 2015 році взяти до відома. 

2. Відповідальним виконавчим органам міської ради, організаціям, 

комунальним підприємствам, установам, закладам забезпечити подальше 

виконання заходів даної програми у визначені терміни. 

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 

Головний спеціаліст відділу інформатизації та геоінформаційних технологій 
 

 


