
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.01.2021 № 170          5 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 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 пункт 2.2 розділу 6 «Заходи Програми» 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 «Вінницяка

ртсервіс», 

департамент 

фінансів 

міської ради, 

департамент 

інформаційних 

технологій 

міської ради 

1.2. Доповнити розділ  6 «Заходи Програми»  пунктом 2.13 в наступній 

редакції: 



№ 

п/п 

Заходи Термін 

викона

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Джерела 

фінансування 

Виконавці 

2.13. Забезпечення 

надання фінансової 

підтримки КП 

«Вінницякартсервіс»  

2021 рік 
 

2022 рік 

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 

 

1.3. Викласти назву розділу 8 у редакції:  «8. Зв’язок між Програмою та 

головними стратегічними документами місцевого розвитку» та доповнити 

його абзацом наступного змісту:  

«Програма цифрового розвитку відповідає «Концепції інтегрованого 

розвитку м. Вінниці 2030». Пріоритетність цифрового розвитку визначено: 

1) візійною частиною «Місто сильної громади» (Стратегічний намір 2 

«Розвиток громадянського суспільства», Стратегічний намір 3 «Зручні доступні 

сервіси для громадян», Стратегічний намір 4 «Формування безпечного міського 

середовища», Стратегічний намір 5 «Цифровізація муніципального простору», 

Стратегічний намір 6 «Мінімізація корупційних ризиків, публічність, прозорість 

і доступність влади для громади»);  

2) галузевою частиною «Громада майбутнього: залучення громадян до 

ухвалення рішень, адміністративні послуги, муніципальне управління, безпека, 

цифровізація», цілі якої стосуються розбудови безпечного міського середовища 

(розвиток системи «Безпечне місто», створення мультисервісної цифрової 

інфраструктури) та системного впровадження прогресивних цифрових 

технологій в життя громади (розвиток електронного урядування, електронної 

демократії та цифрових технологій, інформатизація галузей міста, цифровізація 

муніципального управління, підтримка ініціатив цифрового розвитку громади 

міста, розвиток бази відкритих даних); 

3) наскрізною темою «Цифровізація», що визначає цифровізацію 

ключовим пріоритетом розвитку прогресивного розумного міста.» 

1.4. У тексті Програми замінити словосполучення «Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади» на «Вінницької міської територіальної 

громади» (крім заходів, термін виконання яких завершено до початку 2021 року, 

та назви п. 3.6 заходів Програми). 

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 

 
 

 

 


