
 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

 

№132 

 

Проект « Пілотний проект мобільної сервісної системи «Вінниця – розумне 

місто» 

Картка оцінки проекту,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці  

у 2016 році  

 

Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення 

форми проекту (заповнює уповноважений робочий орган)  

 

1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (департаментів та відділів), до 

повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть 

участь в оцінці проекту в складі експертної групи).   

Департамент інформаційних технологій міської ради  

Департамент житлового господарства міської ради  

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради  

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

Департамент охорони здоров’я міської ради  

Відділ оперативного реагування «Цілодобова варта»  
 

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора 

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

 

 

18.03.2016р.                                                                    

Директор департаменту правової 

політики та якості                                                       

     О. Лісовська  

                                                                              

 

 

 



 

 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

№132 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації  

(заповнює секретар Експертної групи або відповідальна особа, визначена Експертною 

групою, за підсумками засідання Експертної групи).  

2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

В проекті вказана загальна інформація про можливі сервіси, але не вказані сторони 

проекту, етапи впровадження та відомості щодо конкретної реалізації для кожного 

напрямку інформатизації, а також варіанти інтеграції модулів в єдину систему 

Відсутня інформація щодо переліку завдань, етапів реалізації, організації 

функціонування проекту. Кошторис проекту не відображає інформацію щодо переліку 

та вартості необхідного обладнання  та програмного забезпечення, інших важливих 

елементів реалізації проекту 

 

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  

а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково)                                                      

б) ні  

2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької  міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

Проект частково стосується повноважень Вінницької міської ради, крім того, 

більшість запропонованих сервісів вже впроваджено або на стадії реалізації 

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим 

актам (в т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (якщо це пов’язано з пропонованим 

проектом) 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

На даному етапі неможливо однозначно визначити відповідність чинному 

законодавству та нормативно правовим актам. Запропонований проект охоплює значну 

кількість різних галузей та напрямків діяльності міста, бізнесу та громадян.  

 

 

 



2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-

2020» 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року 

і спрямована на кінцевий результат :  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

Етапи впровадження автором проектної пропозиції не зазначені; зважаючи на 

комплексність та масштабність проекту, його реалізація навряд чи може бути 

здійснена протягом одного бюджетного року  

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації:  

а) приймається без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче 

формою) 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає _997 тис. гривень. 

Обґрунтування внесених змін: 

Автором вказані досить загальні складові бюджету на суму 997 000 грн. Відсутня 

відповідність кошторису модулям системи. Відсутній перелік необхідного обладнання 

та вартості монтажу та обслуговування на кожну одиницю інфраструктури проекту. 

Відсутня інформація щодо обґрунтування необхідних затрат та можливих доходів 

проекту. 

 

2.8. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок 

коштів міського бюджету  

а) так                                                       

б) ні  

2.9. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 

Відсутні конкретні дані для можливості здійснення оцінки технічних можливостей 

реалізації  

 2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

Автором не відображені економічні показники проекту. Запропоновані елементи 

інформаційних систем вже впроваджені структурними підрозділами Вінницької міської 

ради. Розробка мобільних версій сервісів на стадії часткової реалізації 

2.11. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 

компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього 

документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових 

дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій  

пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень тощо).  



а) позитивно 

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту)  

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 

Проект охоплює різні галузі та напрямки застосування, що передбачає значний обсяг 

дій, пов’язаних з його організацією та реалізацією відповідно до кожного напрямку, 

отримання необхідних погоджень тощо. 

2.12. Чи реалізація запропонованого проекту  передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

а) так (які у річному вимірі?) 

Потребує витрат на подальшу підтримку проекту, наразі визначити розмір неможливо. 

Автором інформацію щодо можливих витрат на етапі супроводження та підтримки 

проекту не надано. 

б) ні 

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за 

рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці, в перелік проектів  для 

голосування (в т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) 

та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)* 

а) позитивні 

б) негативні  

Обґрунтування/зауваження: 

Проект не відповідає вимогам пункту 4 розділу 4   Положення про Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці. Запропонована ініціатива охоплює напрямки діяльності 

структурних підрозділів Вінницької міської ради, державних органів управління, бізнесу 

та громадян. Проектом не визначена система розмежування повноважень всіх 

можливих зацікавлених сторін, відсутня  модель взаємодії в єдиному інформаційному 

просторі та не зазначені етапи впровадження проекту.  

Пропозиції щодо житлово-комунального сектору та медичної галузі вже реалізовано на 

програмному рівні відповідними виконавчими органами міської ради. Новації у 

транспортній системі та Муніципальна картка вінничанина розробляються 

структурними підрозділами міської ради спільно з міжнародними експертами та КП 

«Вінницякартсервіс». 

 Інформаційний ресурс для контролю та координації служб порятунку, комунальних та 

правоохоронних органів міста реалізовано на базі відділу оперативного реагування 

«Цілодобова варта». 

Інші модулі системи не відносяться до повноважень Вінницької міської ради.  

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи 

м. Вінниця, «18» березня 2016 р.  

 

Голова Експертної групи                                                                  Г.Якубович 

 Секретар Експертної групи                                                               О.Притолюк 



  


