
Ф О РМ А  ПРОЕКТУ, реалізація якого 
планується за рахунок коштів Бюджету 

громадських ініціатив м. Вінниці у 2017 році

*■■■ ■* .. Ідентифікаційний номер проекту'І ’■ ■■ . і ''
уповноваж ений робочий орган, згідно з реестром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):

Електронна база даних з системою пошуку по зміст)' документів 
«Міський трудовий архів Вінниці у електронному виїдяді»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ..х", який «кочує розмір 

витрат):

[х~1 великий CD малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

місто Вінниця

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Україна, 21100. м. Вінниця, ну;і. Соборна, 59.
Архівний відділ В інницької  м ісько ї  ради

4. Короткий опис проекту (не більше Зі) слів )
Перевести в електронний вигляд особові справи працівників підпригметв і устаиои міс і а 
Вінниця за період з Î944 по 2001 роки. Організувати автоматизований пошук документі 
по прізвищу працівника, назві установи та періоду роботи. Зменшити виграти ч а о  на 
обслуговування громадян в міському архівів та покращити якість надання архівних 
послуг.

5. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований, 

запропоновані ріш ення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і 

Яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців Опис проекту не 
повинен містити вказівки на суб 'скт. який мож е буты потенційним виконавцем 

проекту. Також  обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Пінниця- 
2020». Якщо проект носить капітаїьний характер, зизначси ться лн>.>к іиви пи, 
користування результатами проекту особами з особливими потребами у.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

(оєссграцгя одриень додочиил м «амчимх octet

л ™  O f  О »  сХ О ’Є  _



Мета проекту: організація автоматизованого пошуку документі и з відомостями про 
трудовий стаж працівників та службовців, хкі працювали па підприсліствач і к \сі;нюна\ 
Вінниці у період з 1944 по 2001 роки.

Опис проблеми. Архівний відділ Вінницької міської ради, або Міський архів, збери аг 

документи з історії підприємств міста за період з 1944 року. Цс понад 70 тис. справ.  

Кожна така справа містить документи з відділу кадрів про трудових стаж та нарахування 
заробітної плати працівників підприємств. Накази про прийняття на роботу, особова 
картка (форма Т-2) та наказ про звільнення. Такого роду документів приблизно 350 000 
аркушів. Пошук інформації відбувається фізично руками співробітників архіву. Що 
викликає затримки у  виконанні запитів громадян та наданні довідки про стаж.

Крім того, це с тв о р ю є  перешкоду  у отриманні  важ ливо ї  для людини інформаці ї  

громадянам з особливими потребами, тім громадянам,  які через  фізичний с і ля або і 
інших причин не можуть потрапити до архіву або п р о з о р о ю  офісу та замовити довідку

Рішення проблеми. Д о к у м е н т и  перевести за д о п о м о г о ю  протяж них  докулісп і -сканери! в 
електронний вигляд.  З електронних  КОПІЙ документ ів  створити  резервне  сховище, яке 
забезпечить більш над ійне  збереження  відомостей про колишніх  працівників  ніднрисмсі  в 

та дозволить уникнути втрати корисної для  населення міста  інформаці ї .

Інформацію про працівників з електронних копії документів ввести за допом огою  

волонтерів (не співробітників архіву, згідно Закону України «Про волонтерську 
діяльність» від 19.04.2011 № 3 2 3 6 - \ / І) в електронну базу даних (індексувати) та палати 
можливість громадянам міста переглядати її в режимі Онлайн.  Перед відкриттям пази 
даних провести деперсоніфікацію електронних копій д окум ент ів  згідно з Законом України 
«Про захист персональних даних».

Організувати пошук н еобх ідно ї  Інформаці ї  по ГІІКу, назві установи,  періоду роботи па 

підприємстві. Надати громадянам  право замовляти довідку про стаж  роботи дистанційно 

через онлайн-ресурс бази даних міського архіву.

За допомогою такої бази  даних працівник архіву або спінробі  т и к  н р т о р и ч  офісів 
зможе легко та швидко знайти необхідну громадянину  інформац ію,  не роблячи зайвих 
запитів та не очікуючи довідки з архіву.

6. Обґрунтування бснефіціарів проекту (основні групи мешканці«. які зможуть 

користуватися результатами проекту)

Громада міста Вінниці та колишні працівники підприємств І установ міста, які 
зацікавленні в:

- отриманні інформації про свій трудовий стаж
- підготовці документів для нарахування пенсії
- розшуку відомостей про рідних, які працювали у міст і
- досліджені історії підприємств міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Охоплено 70 000 справ, шо зберігаються в архіві

Скановано 350 000 документів з історією роботи працівників
Введено в базу даних близько 350 000 персональних даних про осіб, шо працювати но 
підприємствах та в установах міста.
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Створено 1 базу даних міського трудового архіву.
Створено 2 резервних сховища електронних копій документів.
Автоматизовано пош ук відомостей про працівника ІІІБ. місцем і часом роооні 
Налаштована система отрим ання запитів та наданий архівної лонілки Оіі.іаііп. 
Зменшено час обслуговування клієнтів архіву до 1 часу.

8. Орієнтовна варт ість  (кошторис) проекту (всі складові ироокіу та їх оршпои 
вартість)

Роботи

Складові іавланнн Орк ш  овна вартість, гри

1. Підготовка справ до сканування, відбір документів. 
70 000 сп.

0.45 X 70 000 - 3 1 501)

2. Сканування документів (0.08 гри. за докумен т) '28000

3. Опис електронних копій документів за назвою та типом 
(0>35 грн. за документ)

122500

4. Індексація документів по змісту: ПІ Б, місце роботи, 
посада, наказ про прийняття на роботу, подій трудового 
стажу, наказ про звільнення з роботи (0.75 грн, за 
документ)

262500

5. Відновлення справ (підшивання, до 100 арк). 70 000 сп. 2.10 x 70000- 14 7000

Обладнання

6. Жорсткий диск (HDD) на 10 To (M AS). 3 шт. 15500 X 3 - 46500

7. Протяжений сканер Canon image FO R M U LA  
DR - М160ІІ, 2 шт.

17375 X 2 - 34750

8. Комп’ютери (Patriot Optim Mini J 1900 WP) з 
монітором (21.5” Philips 223V5LSB2/62), 3 шт.

(9 737 + 2 469) X 3 : 36618

РАЗОМ: 709 .368

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян У країни, які належ ан.
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів) ,  що додасться. Кожна додаткова сторінка списку нонимпа млпі 
таку Ж  форму, за ВИНЯТКОМ позначення наступної сторінки (НСОІЇХІОш* ()(ХкН7Ш (іри .'ппп  

списку у  паперовій формі).

10* Контактні дані авторів  пропозиції (проекту ), нкі будуть загальнодоступні, у т ч \  
числі для  автор ів  інших пропозицій, мешканців, представників  ЇМ І, з метою 
обміну думками , інформацією, можливих узгоджень І Г.Д. (необхідне ПІОкреС.штиг

а)висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
зазначених вище цілей

Пщпис особи« що дас згоду на використання своєї електронної а д р е с и .......................

з



б) не ВИСЛОВЛЮЮ ЗГОДИ на використання  моєї  е л е к т р о н и п ї  алрееи Д Л Я  чачн.ічсни \ нищс 

цілей.

Примітка:
Контактні дані автор ів  пропозиц ій  (проектів)  (тільки для Вінницької .міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці  б лан ку -заявки, яка с н е д о с т у п н о ю  для громадськост

11. Інші додатки (якщо необхідно)’.

а) фотографіяЯ,  які стосую ться  цього проекту.

б) м ала  з  зазначени м  місцем реалізації  проекту.

в) інші матеріали, суттєв і  для  заявника проекту (креслення ,  схеми тощо}



С Т О Р ІН К У  Н Е О БХ ІД Н О  РОЗДРУКУВАТИ НА О К Р Е М О М У  АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані непохідно вписати чітко і іро нм и н).  
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище ** Контактні лині N мине* * А

1. Баев Артем
Вікторович,
канд. фіз.-матем. наук

Іоштова алрссг

2. Кушнір Павло 
Тимофійович, 
канд. істор. наук

c-mail:

№
тел.:

Серія гя
Ху

гшемортл

Поштоиа алреса

e-mail: iVeeprostirY/ і .іш

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

„I

ч покмопаженн

уповноважено

3. Прігунов Олексій 
Володимирович Поштова адреса: и

e-mai!:

№
тел.:

Серій \ л

№

natnopi>

'Я.

і

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, то  с мешканцем міста Вінниці
гJ


