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Вінниця – 2020: комфортне та сучасне європейське
місто

європейські стандарти якості 
життя, надання послуг та 
розвитку систем 
життєзабезпечення, інтегроване 
в економічне, соціальне і 
культурне життя Європи.
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Сучасна система управління – пріоритет 2020

 Максимальна прозорість і керування принципом «влада для людей, а 
не люди для влади».
 Професійність та ефективність – кошти міської громади мають 
витрачатися зважено та контрольовано.
 Орієнтованість не тільки на сьогоднішній день, а на майбутнє, 
врахування наслідків ухвалених рішень для майбутніх поколінь.
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Політика якості

З 2007 року Вінницька міська рада
сертифікована за міжнародним
стандартом ISO 9001:2000.

З 2007 року Вінницька міська рада
сертифікована за міжнародним
стандартом ISO 9001:2000.

З 2009 року Вінницька міська рада
володіє сертифікатом відповідності
міжнародному стандарту ISO
9001:2008.

З 2009 року Вінницька міська рада
володіє сертифікатом відповідності
міжнародному стандарту ISO
9001:2008.
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МКП Вінницьке міське 
бюро технічної 
інвентаризації

МКП Архітектурно-
будівельний

Департамент архітектури,
містобудування та кадастру

Міські ЖЕКи

МКП Вінницький
інформаційний центр

Адміністративна 
будівля міської 
ради

Інфраструктура

З 2006 року розпочато
створення
комп’ютерної мережі 
міської ради.

Оптоволоконною 

З 2006 року розпочато
створення
комп’ютерної мережі 
міської ради.

Оптоволоконною будівельний
сервіс

Департамент праці і 
соціального захисту 
населення

Правобережна 
адміністрація

Лівобережна 
адміністрація
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Оптоволоконною 
мережею об’єднано:

 8 будівель;
 34 підрозділи міської
ради і 6 комунальних
підприємств;
 835 персональних
комп'ютерів
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Технології е-управління

В 2007 році для 
організації колективної 
роботи працівників було 
запущено внутрішній 
портал, що 
використовується для 
зберігання робочої 
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зберігання робочої 
документації та містить:
 сайти підрозділів;
 персональні сайти 
працівників
 електронний архів;
 бази даних;
 центр звітів;
 інформаційні сервіси
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Геоінформаційна система міста (ГІС)

З 2009 року впроваджено понад 80 шарів геоінформаційної системи.З 2009 року впроваджено понад 80 шарів геоінформаційної системи.
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Електронні комунікації 

Комунікатор на базі 
Microsoft Lync:

 обмін
повідомленнями;

 аудіо зв’язок ;
 відео зв'язок

Комунікатор на базі 
Microsoft Lync:

 обмін
повідомленнями;

 аудіо зв’язок ;
 відео зв'язок
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Поштова система

Поштова система на базі 
Microsoft Exchange
Server:

 електронна пошта;
 календар;
 ведення завдань
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Система електронного документообігу

З квітня 2011 року у виконавчих органах міської ради працює
система електронного документообігу для обробки вхідної,
вихідної документації, доручень міського голови.

З квітня 2011 року у виконавчих органах міської ради працює
система електронного документообігу для обробки вхідної,
вихідної документації, доручень міського голови.
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Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»

Для забезпечення роботи Центру адміністративних послуг «Прозорий
офіс» використовуються сучасні інформаційні технології та картки
реєстрації.

Для забезпечення роботи Центру адміністративних послуг «Прозорий
офіс» використовуються сучасні інформаційні технології та картки
реєстрації.
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Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»
Для забезпечення роботи Центру адміністративних послуг «Прозорий
офіс» використовуються наступні інформаційні технології:
Для забезпечення роботи Центру адміністративних послуг «Прозорий
офіс» використовуються наступні інформаційні технології:

термінали та 
інформаційні табло 
системи управління 
чергою;

термінали та 
інформаційні табло 
системи управління 
чергою;

Інформаційні
термінали;
Інформаційні
термінали;

Система реєстрації
звернень та система
зворотнього зв’язку;

Система реєстрації
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зворотнього зв’язку;
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Диспетчерська служба міської ради

Аварійно-диспетчерські служби міста і відділ оперативного
реагування “Цілодобова варта ” міської ради працюють в єдиній
Інформаційній системі з доступом до баз даних та
геоінформаційної системи.

Аварійно-диспетчерські служби міста і відділ оперативного
реагування “Цілодобова варта ” міської ради працюють в єдиній
Інформаційній системі з доступом до баз даних та
геоінформаційної системи.



Мапа звернень громадян



Сервіс “Знайди свій маршрут”



Робота зі зверненнями через сайти партнери

На сайті партнері www.myvin.com.ua з 2006 року працює розділ
«Спілкування з мером», який дає можливість звернутись зі своїми
питаннями чи пропозиціями до міського голови
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Зворотній зв’язок – основа управління

Загалом через систему зворотного зв'язку в 2011 році

опрацьовано біля 228 000 звернень
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Статистика звернень:

«Цілодобова варта» – 25 441
«Гаряча лінія» – 1 350
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Сторінка міського голови на 
myvin.com.ua – 1005
Особиста електронна 
скринька міського голови – 185
Відділ звернень (письмові 
звернення, звернення під час 
особистих прийомів громадян) 
– 25 780
«Прозорий офіс» – 174 195
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Перспектива створення філій “Прозорого офісу”

Центр адміністративних
послуг «Прозорий офіс»

В 2012 році планується відкриття трьох філій центрів адміністративних
послуг «Прозорий офіс» в будівлях міських районних адміністрацій.
В 2012 році планується відкриття трьох філій центрів адміністративних
послуг «Прозорий офіс» в будівлях міських районних адміністрацій.
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Єдиний дизайн, розроблений для філій 
“Прозорого офісу”
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План філій “Прозорого офісу”

просп. Космонавтів,  вул. Островського, 50-р Перемоги 
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Формування сучасного міського середовища

Розвиваються мережа Wi-Fi на площах міста та елементи “безпечного
міста”. В 2012 році всі трамваї обладнані точками доступу Wi-Fi
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Охорона здоров’я

Впровадження електронної медичної картки забезпечить:  
 широкі можливості аналізу даних; 
 полегшить обмін інформацією з іншими медичними установами;
 легкість пошуку необхідної інформацію у великих об’ємах медичної     
документації
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Відкриття міського діагностичного центру 

У роботі міського діагностичного центру застосовані інформаційні
технології, що покликані максимально сприяти оперативності надання
медичних послуг пацієнтам та посиленню контролю за процесом
лікування, а саме:

• База даних «Електронна картка пацієнта»

• Інформаційний термінал
• Електронна черга
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• База даних «Електронна картка пацієнта»

• Доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi)



Житлово-комунальне господарство

ПідприємстваПідприємстваМКПМКП ЖЕКЖЕК

Департамент міського Департамент міського господарствагосподарства,,
Департамент Департамент житловогожитлового
господарствагосподарства

Вперше в Україні впроваджується проект “Автоматизованої системи
управління житлово-комунальним господарством”. Проходить
відпрацювання на базі пілотного ЖЕКу.

Вперше в Україні впроваджується проект “Автоматизованої системи
управління житлово-комунальним господарством”. Проходить
відпрацювання на базі пілотного ЖЕКу.

24

ПідприємстваПідприємства
ЖКГЖКГ

АваріїАварії

ЗвітиЗвіти

ЗаявкиЗаявки

МКПМКП ЖЕКЖЕК

ЗвітиЗвіти



Реалізація концепції «Прозоре місто»

Комунальна 
власність

Тендери Вакансії Черги в дошкільні 
навчальні заклади

ДоговориФінанси Інформація 
про земельні 

ділянки



Дякую за увагу!


