
Додаток 2 

до Положення про Бюджет  

громадських ініціатив м. Вінниці 
 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

№85 

 

Проект «Електронна база даних з системою пошуку по змісту документів 

«Міський трудовий архів Вінниці у електронному вигляді»» 

Картка оцінки проекту,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці  

у 2017 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).   

Архівний відділ Вінницької міської ради 

Департамент інформаційних технологій міської ради 

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?) 

……………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

 

«27» вересня 2016р.                                                                    

В.о. директора департаменту правової 

політики та якості                                                    

     Р. Бочевар  

                                                                              

 

 

 

 



 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

№85 

 

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) 

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) 

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) 

Не враховано Закон України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо порядку визначення 

заробітної плати для обчислення пенсії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 17, ст.188)  

I. Абзац перший частини першої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними 

змінами) викласти в такій редакції: 

"1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу 

починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну 

плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року 

становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-

які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв". 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію» запропонований проект суперечить режиму доступу 

до інформації з обмеженим доступом (класифікація інформації ст. 21 вищезазначеного закону); Відповідно 

до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» громадянину необхідно звернутися особисто до  

контактного центру або оформити і надіслати письмове звернення до уповноваженого органу. 

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020» 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини): має розбіжності з чинним законодавству України у сфері 

архівної справи та пенсійного забезпечення. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran607#n607


2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і 

спрямована на кінцевий результат :  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини)  

Обсяг зазначеної роботи значно більший, ніж вказаний у проекті.   

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) 

Складові проекту Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проекту 

Зміни, внесені 

Експертною групою 

1. Підготовка справ до сканування, 

відбір документів 70 000 сп. 

             31500 80500 

2. Сканування документів (0,08 грн. 

за документ) 

28000 1 400 000 

3. Опис електронних копій 

документів за назвою та типом 

(0,35 грн. за документ) 

122500 6125000 

4. Індексація документів по змісту : 

ПІБ, місце роботи, посада, наказ 

про прийняття на роботу, подій 

трудового стажу, наказ про 

звільнення з роботи (0,75 грн. за 

документ) 

262500 13125000 

5. Відновлення справ (підшивання 

до 100 арк.) 70000 справ 

147000 1610000 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає до 709,368 тис. грн. 

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає  

22 302 000 млн.грн. (заповнюється за потреби) 

Обґрунтування внесених змін:  

- підготовка справ до сканування 1.15 грн. х 70000 = 80500 грн. 

- сканування документів 0.08 грн. х (250 х 70000) = 1400000 грн., де 250 – це 250 

аркушів (середня кількість аркушів в одній справі) 70000 – кількість справ. 

- індексація документів по змісту 0.35 грн. х (250 х 70000)  = 13125000 грн. 

- відновлення справ 23 грн. х 70000 = 1610000 грн., де 23 – це середня вартість 

підшивання однієї справи. 

Данні (змінені) розцінки на роботи (послуги), які виконуються на договірних засадах 

упорядниками являються середніми ринковими цінами. 



 

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): довідки соціально-правового характеру 

являються дійсними лише за підписом керівника архівного відділу та мокрою печаткою. 

Для подання довідки до УПФ громадянину у будь-якому разі необхідно буде звертатися до 

архівного відділу з письмовим зверненням. 

2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б)негативний (зазначити конкретні причини): проект являється недоцільним і не 

відповідає затратам коштів і часу. Формування електронної бази (понад 2 роки 

безперервної роботи) ускладнить роботу архівного відділу щодо вчасної видачі 

громадянам архівних довідок соціально-правового характеру. На даний час архівним 

відділом запити громадян виконуються у стислі терміни (від 5 до 15 діб). Відповідно до 

Закону України ст. 5 «Про звернення громадян» термін виконання запитів складає 30 діб.  

Створення електронної бази не дає гарантії користування ним громадянами, так як люди 

похилого віку (які звертаються за довідками для призначення пенсії), в своїй більшості, не 

мають навиків користування ПК. Документи з 1944 до 1961 рік (до грошової реформи) 

взагалі не запитуються громадянами.  

За роки існування архівного відділу жодного запиту або соціального дослідження, яке б 

потребувало використання інформації документів з кадрових питань (особового складу) 

загалом, не відбувалося.  

Стосовно історії підприємств міста зазначимо, що не всі підприємства при передачі на 

зберігання документів з кадрових питань (особового складу), передавали історичні 

довідки. Ті, які є в наявності, переведено архівним відділом в електронний вигляд і 

розміщено на внутрішньому порталі міської ради. В плані на 2017 рік – розміщення на 

сайті міської ради для користування всім бажаючим. 

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)  

До обговорення та реалізації даного проекту пропонуємо повернутися в 2019 році. 

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови).  



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?). Щорічне оновлення електронної бази даних. Щорічне 

відрахування на амортизаційні витрати техніки, яка буде обслуговувати електронний 

трудовий архів. 

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:   даний проект не відповідає істотним вимогам, визначеним п. 3 Розділу 4 

Положення про бюджет громадських ініціатив м.Вінниці 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи 

м. Вінниця, «27» вересня 2016 р.  

Голова Експертної групи                                                                                          В. Скальський  

Секретар Експертної групи                                                                                       Н. Малецька 

 


