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Основні підсумки роботи за 2020 рік
Виконання заходів Комплексної 

програми заходів із 

забезпечення діяльності 

громадських формувань з 

охорони громадського порядку 

у місті Вінниці на 2014 – 2019 

роки – 2 млн. 170 тис. грн

(ГФ «Гепард-Антикримінал», 

ГФ «Безпека Вінниці», ГФ 

«Вінницька Варта», ГФ 

«Захисник Вінниці», ГФ «МЕЧ»)

Виконання заходів

Програми організаційного 

забезпечення  діяльності  

судів м.Вінниці – 400 тис.грн. 

Створення необхідних умов 

для сприяння реалізації прав 

жителів населених пунктів, що

входять до складу  Вінницької

об’єднаної територіальної 

громади у Вінницькому 

міському суді 

Проведено правову експертизу: 

рішень міської ради - 498; 

виконавчого комітету - 2943; 

розпоряджень міського голови - 2979

Виконання заходів Комплексної

правоохоронної програми на 

2019-2021 роки – 12 млн. 542 тис.

(в т.ч. Управління стратегічних 

розслідувань у Він.обл. –

придбання комп’ютерної

техніки; ГУНП у Він.обл. -

придбання спеціалізованих

автомобілів, одягу для роти

особливого призначення; 

Вінницький відділ ГУНП, 

Управління патрульної поліції у 

Він. обл. - ремонт приміщень.

Проведено VІ конкурс «Бюджет 

громадських ініціатив ВМОТГ»: 

визначено  16 проектів-переможців, 

реалізація яких відбудеться в 2021 

році на суму 7 223 264 грн.

Проведено 2 внутрішні аудити за підсумками яких

зроблено 33 спостереження та виявлено 2

невідповідності, з приводу чого були оформлені та

направлені до виконання 16 карток потенціалу

поліпшення, 2 картки невідповідності та 2 картки

коригувальних дій.

Загальне 

адміністрування 

електронної бази 

актів ВМР та 

контроль за їх 

публікацією. 

Адміністрування 

сайту ВМР, 

сайтів учасників 

АТО, БГІ, ІГС. 

Наповнення 

електронного  

сервісу «Мапа 

коштів громади»

Знаходилось в провадженні судових 

справ – 862

У відповідності до Закону України «Про безоплатну

правову допомогу» первинна правова допомога

надавалась громадянам у 100% потреби.

Протягом 2020 року організовані та 

проведені 12 громадських слухань.

ІГС в порядку  місцевої ініціативи внесено 1 

проект рішення ВМР

Виконання заходів

Програми надання фінансової

підтримки іститутам

громадянського суспільства на 

реалізацію соціально-культурних

проектів на території ВМОТГ–

999 858,00 грн. (13 проектів)

Спільно з представниками ІГС та КП 

«Інститут розвитку міст» проведено низку 

зустрічей, нарад щодо написання Програми 

партнерства  ІГСз ВМР  на наступні роки

Виконання заходів Плану дій з 

реалізації принципів 

Міжнародної Хартії відкритих 

даних, здійснено координацію 

щодо публікації відкритих 

даних: на Порталі відкритих 

даних Вінницької міської ради 

https://opendata.gov.ua 

зареєстровано 213 організацій та 

23 групи розпорядників 

інформації, оприлюднено 2756 

наборів даних.

Проведено 

14 засідань

спостереж

ної комісії, 

на яких, 

розглянуто

64 подань

про 

умовно-

дострокове

звільнення

та заміни

покарання

на більш

м’яке

Проведено 42 

засідання

адміністративної

комісії, на яких

розглянуто 954  

адміністратив-

них протоколів. 

Накладено

штрафів на 

загальну суму 

483701,00 грн., з 

них 243916,00 

грн. - сплачено

добровільно у 

15-ти денний

термін

Представниками BSI Group Polska проведений 1

наглядовий аудит на відповідність міжнародному

стандарту ISO 9001:2015. Не виявлено жодної

невідповідності. Усі сфери діяльності виконавчих

органів Вінницької міської ради були визнані такими,

що відповідають вимогам стандарту EN ISO 9001:2015

Здійснено модерацію 274 петицій, з них 

оприлюднено на збір підписів 218, відхилено

з наданням обгрунтованої відповіді – 56. 


