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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПРОЗОРЕ МІСТО»

Мета впровадження концепції
«Прозоре місто»:
 забезпечити відкритість

діяльності органів влади
мешканцям міста;

 залучити громадян до процесу
розвитку міста;

 підвищити ефективність роботи
працівників виконавчих органівпрацівників виконавчих органів
міської ради.

 юридичним особам тісніше та
прозоріше співпрацювати
з органами влади з метою
залучення інвестицій та
сприяння економічному
розвитку.

Комунальна 
власність

Тендери Вакансії Черги в дошкільні 
навчальні заклади

ДоговориФінанси
Інформація 

про земельні 
ділянки



МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ В ОДНОМУ МІСЦІ

Опираючись на досвід Словацького міста Мартін, змінено традиційну
концепцію та інтегровано інформацію з внутрішнього порталу міської ради на
офіційний сайт для публічного огляду завдяки побудові двох ресурсів на
єдиній платформі - Microsoft SharePoint 2010.



ДОКУМЕНТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В першу чергу створено сторінку з каталогом публічних документів міської
ради з можливістю швидкого пошуку за реквізитами, ключовим словам та
повнотекстово по документах.



ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Реалізовано систему зворотного зв’язку – громадяни дистанційно можуть
написати звернення або задати питання керівництву міської ради.



ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

Міським комунальним підприємствам та організаціям створено сторінки, де
можна висвітлити інформацію про результати своєї діяльності, послуги,
переглянути контактні дані, тощо.



ВІРТУАЛЬНІ ТУРИ

Відтепер відвідувачі сайту можуть здійснити прогулянку цікавими куточками
міста Вінниці та Центром адміністративних послуг «Прозорий офіс» не виходячи з
дому, зайшовши на сторінку сайту «Вінниця 3D».



ПІДТРИМКА САЙТУ

Працівникам 34 виконавчих органів та міських комунальних підприємств
забезпечено розподілений доступ до ресурсів сайту, для наповнення контентом
власних сторінок.



ТЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТІВ

Планується поступово розміщувати інформацію про діяльність виконавчих
органів міської ради інших структурних підрозділів, зокрема:

Інформація Управління Держкомзему у м. Вінниці Вінницької області

Інформацію по Земельним ділянкам, що виставлені на конкурс

- Обов'язкові умови використання земельної ділянки

- Технічний паспорт земельної ділянки

- Площа ділянок

- Місцезнаходження ділянки

- Умови відведення

- Нормативна грошова оцінка 

- Технічний паспорт земельної ділянки

- Проект землеустрою

- Термін оренди 



ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ ТА 
ЗВ’ЯЗКУ

Інформація про розрахунки населення за отримані послуги з теплопостачання

- рівень проплати населення за послуги з
теплопостачання та ГВП

- відомості по заборгованості населення та 
тепло

- графік виконання ремонтних робіт на - графік виконання ремонтних робіт на 
об’єктах теплопостачання в 
міжопалювальний період

- графік виконання робіт по реконструкції
ліній електропередач

- Загальна інформація, щодо наявної
маршрутної мережі міста Вінниці.

- розклад руху муніципальних автобусів та 
електротранспорту



ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Проекти, що реалізуються в місті

Статистика по дитячим майданчикам

- існуючі

- майданчики, які планується встановити

- прив’язка до ГІС

Проекти, що реалізуються в місті

Доступ до особистих рахунків,
система On-line

- реалізовані

- встадії виконання

- перспективні



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

Електронна черга дітей в дошкільні навчальні заклади міста:

- Форма зв’язку для реєстрації в черзі

- Загальна інформація по прийому

- Відображення статусу

- Загальна інформація по прийому

- Статистична інформація



ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Кількість народжених немовлят ( дівчаток та хлопчиків) щотижнево

Кількість звернень мешканців міста

Кількість викликів СШМД,
в т.ч. нещасні випадки

Кількість працюючих бригад
та відсоток доїзду

Кількість звернень мешканців міста
в ЛПЗ, в т.ч.:

- обслуговано на дому
- госпіталізовано
- з приводу травм



ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Об'єкти нерухомого майна комунальної 
власності.
- паспорт об'єкта

- фото

- план

- прив'язка до ГІС

- перелік і шаблони документів



ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Доходи міського бюджету м.Вінниці (табличні дані з порівнянням за минулий рік по 

півріччям)

Структура доходів бюджету (графічне представлення)

Видатки бюджету (табличні дані з порівнянням за минулий рік по півріччям)

Структура видатків бюджету (графічне представлення)

Економічна структура видатків бюджету (графічне представлення)Економічна структура видатків бюджету (графічне представлення)

Інформацію по направленню коштів резервного фонду на непередбачені видатки
(табличні дані)

Видатки на соціальний захист
(табличні дані з порівнянням за минулий рік по півріччям)



ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ
ТА КАДАСТРУ

Електронна мапа міста(адресна схема, тощо.)

Елементи генерального плану міста

Каталог вулиць, провулків, проспектів

Проекти для публічного обговорення

- Основне креслення

- План зонування

Проекти для публічного обговорення

Елементи БД "Рекламоносії"



ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА БЛАГОУСТРОЮ

План робіт по благоустрою

База даних договорів на благоустрій (з прив'язкою до GIS)

- Виконані

- Заплановані

GPS моніторинг руху
спецтехніки

- Заплановані



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИСВІТЛЕННЯ 
ДЕПАРТАМЕНТАМИ

Тендерні процедури:

Річні плани закупівель (в розрізі виконавчих органів)

Інформація про оголошені процедури 
закупівель (в розрізі виконавчих органів)закупівель (в розрізі виконавчих органів)

Інформація, щодо кількості та 
вартості укладених договорів (в розрізі 
виконавчих органів)

Інформація щодо фактичних видатків 
за укладеними договорами



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


