
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проект>'.

Пілотний проект мобільної сервісної системи «Вінниця -  розумне місто».

2.* Вид проекту.
Г~І

х великий і__І малий

Проект буде реалізовано па території міста Вінниці:
Частково на житлових масивах: вул. Литвиненко. Поділля, Академічний, а підсистеми -  

транспорт, медицина, безпека на території всього міста.

3. Адреса, назва уста по ви/за кладу, будинку:

TOB «ІКРОК». 21000, м. Вінниця, вул. Агатангела Кримського, 46, офіс 74.

4. Короткий опис проекту
Мобільна сервісна система «Вінниця -  розумне місто» - це автоматизована система 

швидкого та якісного отримання сервісних послуг комунальної сфери, безпеки та 
транспорту усіма категоріями населення, міськими установами, та бізнес - структурами.

МСС побудована на основі мобільних телекомунікаційних технологій та 
програмного забезпечення.

Користувачі МСС через мобільні та стаціонарні телефони, комп’ютерні термінали 
мають сдищіп кпл доступу до «Кластеру послуг».

5. Опис проекту.
Мета проекту -  комплексне сервісне обслуговування городян м. Вінниці з прозорим 

контролем якості та мінімізацією часу на отримання послуг.

На сьогодні в містах України відсутні автоматизовані системи контролю та управління 
міським господарством на основі мобільних технологій, що працюють в он-лайн режимі.

У будинках, квартирах, на транспорті, в адміністративних приміщеннях непоодинокі 
випадки неякісного обслуговування громадян, значні витрати часу на очікування послуги.

Мобільна сервісна система «Вінниця -  розумне місто» (далі -  МСС) МСС -  це 
автоматизована система, що контролює в он-лайн режимі всі етапи «сервісних 
ланцюжків». МСС дистанційно, в он-лайн режимі, фіксує місце, час, кількісні і якісні 
характеристики наданих нос.іуч.

МСС контролює і д о ісум є н т у є  дії відповідальних осіб -  надавачів послуг на всіх______ _
етапах, що дас можливість звести до мінімуму можливі помилки, п р ^ ^ і^ а н а ї ї і їл к н іх л  
дій, П ІД В И Щ И Т И  персональну відповідальність. І •••.. 'U \



МСС «Вінниця -  розумне місто» це:
Автоматизована система контролю стану та управління комунальними і 

муніципальними об’єктами міста, транспортними засобами, особовим складом 
комунальних, рятувальних та правоохоронних служб міста;

МСС побудована на основі мобільних телекомунікаційних технологій та сучасного 
програмного забезпечення для Інтернет-мереж.

Всі громадяни міста, міські установи та заклади, комунальні та бізнес - структури 
отримують еднний код дос тупу до «Кластеру послуг».

Користувачі МСС можуть послуговуватися мобільними та стаціонарними 
телефонами, комп'ютерними терміналами.

Пілотний проект МСС «Вінниця -  розумне місто» цілком відповідає стратегії 
розвитку «Вінниця-2020».

Уже на сьогодні розроблені та виготовлені окремі модулі системи «Вінниця - 
розумне місто».

Впровадження пілотного проекту «Вінниця -  розумне місто» продемонструє його 
ефективність у реальних умовах, а також дасть можливість залучити додаткові кошти 
зацікавлених інвесторів, про що існують попередні домовленості.

Окремі модулі МСС «Вінниця -  розумне місто»:
«Картка вінничаи и на»:

Це одночасно - цифровий гаманець {()ископтно-пакопичуваїьиа скарбничка). 
електронний проїзний, біопасиорт, кодовий ключ доступу, цифровий підпис.

Комунально-житлова підсистема:
Поквартирний дистанційний он-лайн облік використання енергоресурсів, домові 

термінали дистанційних платежів, система дисконтно-преміальної оплати, автоматичне 
управління освітленням вулиць, дворів та під’їздів.

Транспортна підсистема:
- єдиний електронний проїзний з функцією пільг для пенсіонерів, учнів та осіб з 

інвалідністю;
- автоматизована мережа «електронних зупинок», платіжних терміналів, місць 

паркування;
-мобільна охорона та захист транспорту та водіїв у разі ДТП або 

несанкціонованого доступу;
- он-лайн контроль руху транспорту та автоматизоване управління транспортними 

потоками. Зокрема автоматичне регулювання часу вмикання світлофору у залежності від 
черги машин на перехресті.

Підсистема безпеки:
охорона будівель, квартир, транспорту, охорона громадян  -  кожен має мобільну 
«Кнопку допомоги» (окремий код):
екстрене оповіщення та допомога у разі екстремальних ситуацій, а також 
автоматизована координація взаємодії -  поліції, швидкої медичної допомоги, 
технічної допомоги, страхових компаній.

У надзвичайних ситуаціях:
МСС дас міській владі ефективний інструмент контролю та координації служб 

порятунку, комунальних та правоохоронних служб міста.

Мелі і ч па пі;іс истема:
Електронний біопасиорт; он-лайн кабінети пацієнтів та лікарів (дистанційні 

консультаїїії, автоматизоване управління прийомом лікарів), мобільна сервісна система 
екстреної медичної допомоги.
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Швидка допомога:
'  «Кнопка допомоги» (окремий код) для сигналізації в и к л и к у  медичної допомоги:
- передача оперативної інформації про стан пацієнта через мобільну діагностику в 

медичний центр, та можливість оперативного обміну інформацією між контакт-центром 
та громадянами;

- прокладання маршруту руху (цифрова карта) до місця події,
Громадянам дає можливість прискореного отримання допомоги, рятування життя, 
отримання дистанційних консультацій досвідчених лікарів.
Міській владі дас можливість контролю та координації дій швидкої допомоги, запису в 
архів бази даних:

Поліція:
Міська влада отримує .можливість:

- контролю та кордипації дій правоохоронців та запису результатів в архів бази 
даних,

- здійснення оперативного зв'язку та обміну інформацією між черговою частиною, 
контакт-центром міста та громадянами;

- автоматичного запису місця та часу події в базу даних;
- ідентифікації особи з місця події в реальному часі;
- автоматичного повідомлення про ДТП;
- прокладання маршруту {.цифрова карта) руху до місця події.

Транспортна підсистема:
- громадяни та міська влада мають можливість контролю та координації рух усіх 

видів транспорту та дій водіїв. МСС веде автоматичний запис в архів бази даних:
- облік пасажиропотоків на основі е-квиткін на кожен транспортний засіб (дачі в 

тексті ТЗ);
Громадяни отримують можливість зменшення платежів через дисконтно-накопичувальну 
скарбничку.
Транспортне підприємство отримує можливість:

- контролю стану ТЗ та системи швидкого реагування в нештатних ситуаціях;
- обміну інформацією в режимі водій -  контакт-центр;
- корекції руху за цифровою картою.

Таксі:
Громадянам дає можливість:

- автоматичного виклику таксі з мобільного за «єдиним коротким номером»;
- автоматичного пошуку вільного таксі, зменшення часу очікування таксі;
- оплати за проїзд на борту таксі.

Водіям таксі :
- збільшення кількості замовлень, зменшення простою та «холостих» пробігів. 

отримання замовлень на міжміські перевезення та доставку супутнього багажу, отримання 
знижок при заправці пальним та ремонтах автотранспорту;

- оперативний зв'язок та обмін інформацією з диспетчерською та контакт-центром; 
захист в разі нападу, несанкціонованого доступу до автомобіля, ДТП; 
прокладання маршруту руху (цифрова карта) до місця події.

Інформаційна підсистема:
Надання довідок та консультацій усім зацікавленим верствам населення.

6. Обгрунтування бснефіціарів проекту
Результатами проекту МСС «Вінниця -  розумне місто» зможуть користуватися усі 

групи мешканців міста.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація МСС «Вінниця -  розумне місто» кардинально змінить стан сервісних 

послуг у місті.

МСС дає міській владі ефективний інструмент контролю та координації 
транспорту, служб порятунку, комунальних та правоохоронних служб міста.

Громадяни міста отримують:
Підвищення безпеки та спокою у місті. Зменшення правопорушень.

Зменшення витрат бюджету на утримання громадського транспорту.
Покращення медичного обслуговування.

Покращення комунальних платежів. Зменшення адмінперсоналу у ЖКХ.
Оптимізація системи платежів. Стимулювання дисципліни платежів через 

дисконтно-накопичувальну скарбничку.
Зменшення витрат громадян на отримання послуг.

Підвищення якості та швидкості надання послуг, Економія витрат часу на очікування 
послуги.

Особливо привабливим проект є для малозахищених та маломобільних верств 
населення: дітей, пенсіонерів, осіб з особливими потребами.

Батьки отримають можливість контролю місцезнаходження та стан безпеки дітей.
Реалізація МСС «Вінниця -  розумне місто» полегшить життя пенсіонерів і осіб з 

особливими потребами, оскільки допоможе безперешкодно користуватись наведеними 
послугами без необхідності фізичного переміщення в межах міста.

Також проект дуже ефективно діє у бізнес-сфсрі. оскільки допомагає дистанційно 
керувати бізнесом та автоматизувати значну частину бізнес-процесів.

МСС «Вінниця -  розумне місто» економить бізнес-час та зменшує участь 
людського фактору, а відповідно зменшує кількість помилок.

МСС «Розумне місто» після впровадження у м. Вінниця має бути тиражоване у всі 
населені пункти України. Знадобиться значна кількість фахівців по випуску програмно 
апаратних комплексів, їх монтажу, налагодженню та обслуговуванню.

Це створить нові робочі місця  у м. Вінниці та надасть додаткові надходження у 
бюджет міста.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Розробка та налаштування програмного забезпечення 450 000 грн.

2. Апаратура спеціалізованих терміналів (закупівля, 
виготовлення, монтаж  та обслуговування)

300 000 грн.

3. Облаштування контакт - центру (обладнання фірми 
І МЕС, Японія)

197 000 грн.

РАЗОМ: 997 000 грн.
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити);

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси sg l50@ ukc .ne t  
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дас згоду на використання свосї електронної а д р е с и ^ __
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси дая зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка е недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно)-.

а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту,
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттсві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище ** Контактні дані Підпис***

1.
Сергій Лютворт

Поштова адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. і

с-шаіі: sgl50@ukr.net

№
тел.:

Серія та
№
пасмор гу

і і і

)

2 . Поштова адреса: (індекс), м, Вінниця, 
вул. б уд ._____агй. _ __________ _

e-mail:

№
тел,:

Серія та 
Нч
[ l UCi lOp  ( у

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
аул.__ ___ , буд .__ кв.____ ____

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що е мешканцем міста ВіницІ.
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