ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 19.09.2019 р. № 2357
м. Вінниця
Про затвердження Порядку проведення
моніторингу впровадження
Концепції інтегрованого розвитку
м. Вінниці 2030
Враховуючи необхідність проведення моніторингу виконання Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, керуючись пунктом 2 частини 2 статті 52,
пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Вінницької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок проведення моніторингу впровадження Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 згідно з додатком.
2. Зобов’язати керівників виконавчих органів та комунальних підприємств
Вінницької міської ради:
2.1 дотримуватись вимог Порядку проведення моніторингу впровадження
Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030;
2.2 у місячний термін визначити відповідальних (не менше двох осіб) за
напрям «Муніципальна статистика» та надання інформації, в тому числі,
індикаторів, в рамках проведення моніторингу впровадження Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 та надати копії відповідних наказів
департаменту економіки і інвестицій міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови В. Скальського.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 19.09.2019 р. № 2357
Порядок проведення моніторингу впровадження Концепції інтегрованого
розвитку м. Вінниці 2030
1. Загальні положення
1. Даний Порядок розроблений відповідно до пункту 2.1. рішення міської
ради від 22.02.2019 р. №1542 «Про затвердження «Концепції інтегрованого
розвитку м. Вінниці 2030», Регламенту виконавчих органів міської ради, Положень
про виконавчі органи міської ради.
2. Порядок запроваджується з метою організації та оптимізації процесу збору
даних, необхідних для проведення моніторингу впровадження Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 (далі – КІРМ м. Вінниці 2030).
3. Дія Порядку розповсюджується на виконавчі органи та комунальні
підприємства Вінницької міської ради.
2. Розподіл відповідальності
1. Відповідальність за процес надання інформації, необхідної для проведення
моніторингу реалізації КІРМ м. Вінниці 2030, покладається на керівників
виконавчих органів та комунальних підприємств Вінницької міської ради
відповідно до розподілу повноважень.
2. Координацію та методичний супровід процесу проведення моніторингу
впровадження КІРМ м. Вінниці 2030 в частині збору, уточнення, верифікації та
узагальнення даних забезпечує Департамент економіки і інвестицій Вінницької
міської ради, в частині аналізу даних та підготовки звітів про впровадження КІРМ
м. Вінниці 2030 – КП «Інститут розвитку міст».
3. Визначення основних термінів
1. Для цілей цього Порядку основні терміни вживаються у наступному
значенні:
- індикатор – статистичні дані, за якими відбувається моніторинг досягнення
цілей та завдань КІРМ м. Вінниці 2030;
- одиниця вимірювання індикатора – одиниці, в яких індикатор вимірюється;
- метод розрахунку – спосіб розрахунку індикатора (не використовується для
нерозрахункових);

-

актуальність індикатора – визначення статусу індикатора з точки зору
доцільності його вимірювання в поточний момент. За критерієм актуальності
індикатори поділяються на дві групи: індикатори, які збираються на постійній
основі – дані по цим індикаторам власники інформації надають департаменту
економіки і інвестицій міської ради за звітний період у терміни, які зазначені

нижче; індикатори, які планується вимірювати в майбутньому – індикатори,
необхідні для моніторингу стану виконання окремих завдань та цілей КІРМ м.
Вінниця 2030, які неможливо збирати в поточний момент та/або індикатори, які
застосовуються для моніторингу цілей і завдань, реалізація яких ще не розпочалась;

-

звітний період – для цілей цього Порядку звітним періодом є один
календарний рік або навчальний рік – для окремих індикаторів освітньої сфери;

-

періодичність збору інформації – частота, з якою здійснюється збір
інформації за певним індикатором. Базовим періодом збору є один календарний
рік, для індикаторів, що збираються шляхом проведення соціологічного
дослідження, рекомендована періодичність збору – два календарних роки, для
окремих індикаторів освітньої сфери – навчальний рік;
- власник інформації – виконавчий орган міської ради, комунальне
підприємство, що відповідає за отримання інформації від виробника інформації або
ж сам є виробником інформації;
- виробник інформації – інституція, в якій відбувається агрегування або
першочерговий збір інформації.
4. Проведення статистичного моніторингу впровадження Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030
1. Статистичний моніторинг впровадження КІРМ м. Вінниці 2030
здійснюється шляхом наповнення власниками інформації таблиці індикаторів, які
відібрані для відстеження впровадження візій, галузей життєдіяльності, цілей,
завдань, Концепції числовими даними.
2. Перелік індикаторів статистичного моніторингу складається з
індикаторів, які відібрані для проведення статистичного моніторингу, із
зазначенням назви індикатора, одиниці вимірювання, методу розрахунку,
актуальності індикатора, власника і виробника інформації. Перелік індикаторів
статистичного моніторингу є невід’ємним додатком цього Порядку (додаток 1).
3. Виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства, які є
власниками інформації, до 15 березня року, наступного за звітним, надають через
систему електронного документообігу департаменту економіки і інвестицій міської
ради значення індикаторів за звітний період, які мають статус в графі актуальність
збору – «збираються на постійній основі», згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Для індикатора №84 терміном подання визначити 15 липня року, наступного за
звітним, для індикатора №181 – 01 травня року, наступного за звітним. В разі зміни
статусу індикатора із «планується збирати в майбутньому» на «збираються на
постійній основі», департамент економіки і інвестицій міської ради повідомляє про
це виконавчі органи і комунальні підприємства – власників інформації до 1 лютого
року, в якому планується збирати інформацію за відповідним індикатором.
4. Значення індикаторів, які є розрахунковими, виконавчі органи та
комунальні підприємства обраховують відповідно до методу розрахунку, який
зазначений у додатку до цього Порядку, на підставі значень показників,
власниками інформації за якими є відповідні виконавчі органи міської ради та
комунальні підприємства та/або значення яких були одержані від організацій, що
не входять до сфери управління Вінницької міської ради.

5. Департамент економіки і інвестицій міської ради протягом трьох тижнів
від граничного терміну одержання інформації від виконавчих органів та
комунальних підприємств перевіряє її на коректність заповнення та правильність
розрахунку індикаторів (для розрахункових), здійснює роботу з верифікації
отриманих даних.
6. У разі необхідності, департамент економіки і інвестицій міської ради
надсилає запити на уточнення або виправлення інформації. Виконавчі органи
міської ради і комунальні підприємства – власники інформації зобов’язані надати
відповідь на такий запит протягом трьох робочих днів.
7. У термін до 15 квітня року, наступного за звітним, департамент економіки
і інвестицій міської ради формує файл в машиночитному форматі (*xls або
іншому), в якому наведені значення усіх індикаторів з переліку, що зазначені в
додатку до цього Порядку за звітний період. Зазначений файл передається КП
«Інститут розвитку міст» для подальшого опрацювання і підготовки звіту про
впровадження Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 у звітному
періоді.
8. У термін до 1 липня року, наступного за звітним, КП «Інститут розвитку
міст» готує звіт про впровадження Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці
2030 у звітному періоді.
5. Внесення змін і доповнень до переліку індикаторів, за якими здійснюється
статистичний моніторинг впровадження Концепції інтегрованого розвитку
м. Вінниці 2030
1. У разі необхідності внесення змін і доповнень до переліку індикаторів, за
якими здійснюється моніторинг впровадження КІРМ м. Вінниці 2030, такі зміни і
доповнення вносяться шляхом уточнення існуючого переліку, що є невід’ємною
частиною цього Порядку, за обґрунтованим поданням департаменту економіки і
інвестицій міської ради.
2. Зміни і доповнення до переліку індикаторів, за якими здійснюється
моніторинг впровадження КІРМ м. Вінниці 2030, повинні бути внесені не пізніше
1 лютого року, наступного за роком, починаючи з якого планується збирати дані
про значення індикаторів, які були додатково внесені до переліку та/або які були
змінені (зміна назви індикатора, одиниць вимірювання, методу розрахунку, тощо).
6. Соціологічний моніторинг впровадження Концепції інтегрованого
розвитку м. Вінниці 2030
1. Соціологічний моніторинг впровадження КІРМ м. Вінниці 2030
здійснюється з метою відстеження сприйняття жителями міста процесу реалізації
пріоритетів, заходів, проектів та ініціатив в рамках Концепції.
2. Соціологічний моніторинг проводиться шляхом опитування жителів міста
для одержання даних, які необхідні для заповнення таблиці індикаторів, які
розраховуються шляхом проведення соціологічного дослідження та згруповані у
додатку 2 до цього Порядку.
В. о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький

Додаток 1
до Порядку проведення моніторингу
впровадження Концепції інтегрованого
розвитку м. Вінниці 2030
Перелік індикаторів статистичного моніторингу впровадження Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030

Номер
індикато
ра
1

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість сімей, що
отримують адресні соціальні
допомоги
Кількість осіб, що
відносяться до вразливих
верств населення
Кількість дітей, що
відносяться до вразливих
верств населення
% дітей, охоплених
сімейними типами виховання

сімей

-

осіб

-

дітей

-

Департамент
соціальної
політики
Департамент
соціальної
політики
Служба у
справах дітей

Департамент
соціальної
політики
Департамент
соціальної
політики
Служба у
справах дітей

%

Служба у
справах дітей

Служба у
справах дітей

5

% дітей, що повернуті до
біологічних батьків

%

На
постійній
основі

Служба у
справах дітей

Служба у
справах дітей

6

Кількість дітей-сиріт

дітей

Індикатор обраховується за формулою
[A/(B+С)*100], де А - Кількість дітей, що
знаходяться у дитячих будинках сімейного
типу або у прийомних батьків, В Кількість дітей-сиріт, а С - Кількість дітей,
позбавлених батьківського піклування
Індикатор обраховується за формулою
[(A/B)*100], де А - Кількість дітей, які
повернулися до біологічних батьків , а В Кількість дітей, позбавлених батьківського
піклування
-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

На
постійній
основі

Служба у
справах дітей

Служба у
справах дітей

2

3

4

Номер
Назва індикатора
індикато
ра
7
Кількість дітей, позбавлених
батьківського піклування
8

9

10

11

12

13

14

15

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

дітей

-

Служба у
справах дітей

Служба у
справах дітей

Кількість осіб похилого віку
та осіб з інвалідністю, які
потребують надання
соціальних послуг
Кількість осіб, що
отримують соціальні послуги

осіб

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
соціальної
політики

Департамент
соціальної
політики

осіб

-

Рівень охоплення дітей
дошкільного віку
комунальними закладами
дошкільної освіти
Забезпеченість населення
міста лікарями в
комунальних медичних
закладах міста на 10 000 осіб
Середня тривалість
перебування хворого в
стаціонарі

закладів/10
000 дітей
дошкільного
віку
лікарів/ 10
000 наявного
населення

Департамент
соціальної
політики
Департамент
освіти

Департамент
соціальної
політики
Департамент
освіти

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

Капітальні видатки
місцевого бюджету на
охорону здоров'я
Кількість проведених
щеплень

грн

Індикатор розраховується за формулою
[(A/B)*10 000], де А - Кількість
комунальних закладів дошкільної освіти, а
В - Кількість дітей дошкільного віку
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*10 000], де А - Кількість лікарів в
комунальних медичних закладах міста, а В
- Чисельність наявного населення міста
Індикатор обраховується за формулою
(А/B), де А - Кількість проведених
пацієнтами ліжко-днів, а В - Кількість
вибулих пацієнтів
-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

щеплень

-

%

Індикатор обраховується за формулою
[(A/B)*100], де А - Кількість лікарняних
закладів первинної ланки медичної
допомоги, що оснащені медичною

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я
Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я
Департамент
охорони
здоров’я

Рівень забезпеченості
лікарняних закладів
первинної ланки медичної
допомоги

ліжко-днів

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

16

Рівень забезпеченості
лікарняних закладів
вторинної ланки медичної
допомоги

%

17

Навантаження на 1 сімейного
лікаря

пацієнтів

18

Навантаження на 1 терапевта

пацієнтів

19

Навантаження на 1 педіатра

пацієнтів

20

Кількість профілактичних та
медичних програм у
місцевих ЗМІ

програм

Метод розрахунку
технікою та виробами медичного
призначення відповідно до Таблиці
визначення комплекту приміщень та
оснащення амбулаторії, а В - Загальна
кількість лікарняних закладів первинної
ланки медичної допомоги
Індикатор обраховується за формулою
[(A/B)*100], де А - Кількість лікарняних
закладів вторинної ланки медичної
допомоги, що оснащені медичною
технікою та виробами медичного
призначення відповідно до Табелю
оснащення, а В - Загальна кількість
лікарняних закладів вторинної ланки
медичної допомоги
Індикатор обраховується за формулою
(А/B), де А - Кількість підписаних
декларацій з сімейними лікарями, а В Кількість сімейних лікарів
Індикатор обраховується за формулою
(А/B), де А - Кількість підписаних
декларацій з терапевтами, а В - Кількість
терапевтів
Індикатор обраховується за формулою
(А/B), де А - Кількість підписаних
декларацій з педіатрами, а В - Кількість
педіатрів
-

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

Номер
індикато
ра
21

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Охоплення населення
закладами сімейної
медицини

закладів/10
000 наявного
населення

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

22

Забезпечення автомобілями
швидкої медичної допомоги
на 10 000 осіб

автомобілів

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я ОДА

23

Захворюваність усього
населення в розрахунку на 10
000 осіб

випадків

На
постійній
основі

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

24

Частка чоловіків серед
шкільних учителів, %

%

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

25

Частка жінок серед депутатів
міської ради

%

На майбутнє
вимірювання

Секретаріат
міської ради

Секретаріат
міської ради

26

Співвідношення середньої
заробітної плати жінок і
чоловіків

[коефіцієнт]

Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*10 000], де А - Кількість
закладів/кабінетів сімейної медицини, В Чисельність наявного населення міста
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*10 000], де А - Кількість
автомобілів швидкої медичної допомоги, В
- Чисельність наявного населення міста
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*10 000], де А - Кількість уперше
зареєстрованих випадків захворювань, В Чисельність наявного населення міста
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Чисельність
педагогічних працівників чоловічої статі,
В - Загальна чисельність педагогічних
працівників у закладах загальної середньої
освіти
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Кількість депутатів
міської ради жіночої статі , В - Загальна
кількість депутатів міської ради
До обчислення рекомендовано залучити
підприємства державної та приватної
форми власності, де чисельність
працівників більше 20 осіб. Розрахунок
рекомендовано проводити в кілька етапів:
1) обрахування середньої заробітної плати
для найманих працівників чоловічої статі
за формулою [ΣS/Q], де ΣS - загальнорічна
сума нарахованих (виплачених) заробітних
плат найманим працівникам чоловічої

На майбутнє
вимірювання

Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
економіки і
інвестицій

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

27

Кількість проведених
пізнавальних курсів з
правової обізнаності
Кількість дітей, які
постраждали внаслідок
військових дій і конфліктів
на сході України та АР Крим
та переїхали на постійне
місце проживання у м.
Вінницю

28

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

курсів

статі, Q - загальна кількість найманих
працівників чоловічої статі на
підприємствах міста; 2) обрахування
середньої заробітної плати для найманих
працівників жіночої статі за формулою
[ΣS/Q], де ΣS - загальнорічна сума
нарахованих (виплачених) заробітних плат
найманим працівникам жіночої статі, Q загальна кількість найманих працівників
жіночої статі на підприємствах міста; 3)
[ΣSW/QW/12] / [ΣSM/QM/12], де ΣSW загальнорічна сума нарахованих
(виплачених) заробітних плат найманим
працівникам жіночої статі, QW - загальна
кількість найманих працівників жіночої
статі на підприємствах міста, де ΣSM загальнорічна сума нарахованих
(виплачених) заробітних плат найманим
працівникам чоловічої статі, QM - загальна
кількість найманих працівників чоловічої
статі на підприємствах міста.
-

дітей

-

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Служба у
справах дітей

Служба у
справах дітей

Номер
Назва індикатора
індикато
ра
29
% студентів, що взяли участь
у програмах обміну
студентів

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

%

На майбутнє
вимірювання

Департамент
освіти

Департамент
освіти і науки
ОДА

На
постійній
основі

КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"

КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"
КП
"Вінницький
муніципальний
центр
інновацій"

30

Вільні потужності
електроенергії в
індустріальних парках

МВт

Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Загальна чисельність
студентів ЗВО, що взяли участь у
програмах обміну студентів, В - Загальна
чисельність студентів ЗВО
-

31

Вільні потужності
газопостачання в
індустріальних парках

м³

-

На
постійній
основі

32

Вільні потужності
водопостачання в
індустріальних парках

м³

-

На
постійній
основі

33

Вільні потужності
водовідведення в
індустріальних парках

м³

-

На
постійній
основі

34

% залучених потужностей
електроенергії в
індустріальних парках

%

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Об'єм залучених
потужностей електроенергії в
індустріальних парках, а В - Загальний
об'єм потужностей електроенергії в
індустріальних парках

На
постійній
основі

Номер
індикато
ра
35

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

% залучених потужностей
газопостачання в
індустріальних парках

%

На
постійній
основі

КП
КП
"Вінницький
"Вінницький
муніципальний муніципальний
центр
центр
інновацій"
інновацій"

36

% залучених потужностей
водопостачання в
індустріальних парках

%

На
постійній
основі

КП
КП
"Вінницький
"Вінницький
муніципальний муніципальний
центр
центр
інновацій"
інновацій"

37

% залучених потужностей
водовідведення в
індустріальних парках

%

На
постійній
основі

КП
КП
"Вінницький
"Вінницький
муніципальний муніципальний
центр
центр
інновацій"
інновацій"

38

Місткість складів глибокої
обробки вантажів (з
температурним режимом +4)

тонн

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Об'єм залучених
потужностей газопостачання в
індустріальних парках, а В - Загальний
об'єм потужностей газопостачання в
індустріальних парках
Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Об'єм залучених
потужностей водопостачання в
індустріальних парках, а В - Загальний
об'єм потужностей водопостачання в
індустріальних парках
Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Об'єм залучених
потужностей водовідведення в
індустріальних парках, а В - Загальний
об'єм потужностей водовідведення в
індустріальних парках
-

На
постійній
основі

39

Місткість складів з
можливістю замороження і
глибокої заморозки (-33, -22)

тонн

-

На
постійній
основі

40

Вартість обробки 1 т
продукції на складах готової
продукції

грн

-

На
постійній
основі

КП
КП
"Вінницький
"Вінницький
муніципальний муніципальний
центр
центр
інновацій"
інновацій"
КП
КП
"Вінницький
"Вінницький
муніципальний муніципальний
центр
центр
інновацій"
інновацій"
КП
КП
"Вінницький
"Вінницький
муніципальний муніципальний

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

41

Кількість укладених
меморандумів (договорів)
про співпрацю з
підприємствами, що
планують розмістити
інвестиції на території міста
Кількість укладених
договорів щодо ревіталізації
ділянок під браунфілди
Площа ревіталізованих
ділянок під браунфілди

договорів

44

45

42

43

46
47

48

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

-

На
постійній
основі

центр
інновацій"
Департамент
економіки і
інвестицій

центр
інновацій"
Департамент
економіки і
інвестицій

договорів

-

м²

-

Кількість сформованих
галузевих кластерів

кластерів

-

Кількість представництв
міжнародних компаній,
відкритих у місті
Площа офісних приміщень
класу А у місті
Кількість підприємств ITсектору в місті

представництв

-

м²

-

підприємств

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На майбутнє
вимірювання
На
постійній
основі

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
земельних
ресурсів
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Відсутній
власник
Департамент
економіки і
інвестицій

Кількість випускників, що
склали ЗНО на 180 балів і
більше, які вступили до
вищих навчальних закладів
міста

випускників

-

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
земельних
ресурсів
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Відсутній
власник
Головне
управління
ДФС у
Вінницькій
області
Департамент
освіти

Номер
Назва індикатора
індикато
ра
49
Кількість випускників з ЗВО
за рік
50

51

52

53

54
55

56

57

Обсяг фінансування фонду
підтримки молодих
перспективних учених з
місцевого бюджету
Кількість стипендіатів
міської програми підтримки
молодих перспективних
учених
Середній бал серед студентів
першого курсу бюджетної
форми навчання у місцевих
ЗВО
Кількість укладених
договорів по дуальній освіті
між закладами професійнотехнічної освіти та
підприємствами міста
Кількість центрів
перекваліфікування кадрів
Кількість осіб, що пройшли
професійну
перекваліфікацію
Кількість осіб, що
здобувають освіту у бізнесшколі
Кількість осіб, що здобули
освіту у бізнес-школі

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

випускників

-

Департамент
освіти

грн

-

На
постійній
основі
На майбутнє
вимірювання

Відсутній
власник

Департамент
освіти і науки
ОДА
Відсутній
власник

осіб

-

На майбутнє
вимірювання

Відсутній
власник

Відсутній
власник

балів

-

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти і науки
ОДА

договорів

-

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

центрів

-

осіб

-

На майбутнє
вимірювання
На майбутнє
вимірювання

Відсутній
власник
Відсутній
власник

Відсутній
власник
Відсутній
власник

осіб

-

На майбутнє
вимірювання

осіб

-

На майбутнє
вимірювання

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Номер
індикато
ра
58

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість торгових марок,
що використовують у назві
слово "Вінниця",
«вінницький», «вінницька»,
«вінницьке», «вінницькі»
Кількість національних та
міжнародних подій, що були
проведені у місті
Кількість відвідувачів
щорічних культурних подій

торгових
марок

-

На
постійній
основі

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

подій

-

Департамент
культури

Департамент
культури

осіб

-

Департамент
культури

Департамент
культури

61

Площа доступних
конференц-залів

м²

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

62

Кількість конференц-місць у
конференц-залах міста

місць

-

На
постійній
основі

63

Обсяг коштів на проведення
заходів і подій

грн

-

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
культури

64

Кількість учасників заходів,
в яких міська рада є
співорганізатором
Протяжність автобусних
туристичних маршрутів в 30
кілометровій зоні навколо
міста

учасників

-

Департамент
культури

Департамент
культури

км

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
культури

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

59

60

65

Номер
індикато
ра
66

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Обсяг податкових
надходжень від індустрії
гостинності і гастрокультури

грн

-

На
постійній
основі

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

67

Відсоток відвідувачів, які
оцінили роботу працівників
ЦНАП

%

На
постійній
основі

Департамент
адміністратив
них послуг

68

Кількість функціонуючих
територіальних відділень
Центру надання
адміністративних послуг та
кількість віддалених робочих
місць адміністраторів Центру
Кількість адміністративних
послуг, які надаються
мобільним адміністратором
Кількість адміністративних
та інших видів послуг, які
надаються Центром надання
адміністративних послуг
Кількість найнятих
працівників в результаті
підтримки бізнесу
Обсяг фінансування програм
підтримки бізнесу

ЦНАПів

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Кількість відвідувачів
ЦНАПу, що проголосували за
електронною системою оцінювання роботи
адміністраторів, а В - Загальна кількість
відвідувачів ЦНАПу за поточний період
-

Головне
управління
ДФС у
Вінницькій
області
Департамент
адміністративн
их послуг

На
постійній
основі

Департамент
адміністратив
них послуг

Департамент
адміністративн
их послуг

послуг

-

послуг

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
адміністратив
них послуг
Департамент
адміністратив
них послуг

Департамент
адміністративн
их послуг
Департамент
адміністративн
их послуг

осіб

-

грн

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

69

70

71

72

Номер
індикато
ра
73

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість осіб-учасників
програм підтримки бізнесу

осіб

-

На майбутнє
вимірювання

74

Середній обсяг
фінансування, наданий
суб'єкту господарювання в
рамках програми підтримки
бізнесу

грн

На
постійній
основі

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

75

Кількість інвестиційних
пропозицій від органу
місцевого самоврядування
Середній розмір
інвестиційної пропозиції від
органу місцевого
самоврядування

пропозицій

Індикатор обраховується за формулою
(А/B), де А - Загальний обсяг грошових
коштів, наданих суб'єктам господарювання
в межах програми підтримки бізнесу, В Кількість суб'єктів господарювання, які
отримали фінансування в межах програм
підтримки бізнесу
-

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
фінансів

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Відсутній
власник

Відсутній
власник

76

77

78

79

80

грн

Кількість заходів із
заходів
представленням
інвестиційних можливостей
Обсяг випущених
грн
муніципальних облігацій та
інших запозичень
Співвідношення запозичень і [коефіцієнт]
доходів бюджету
Кількість користувачів
муніципальної пенсійної
системи

осіб

Індикатор обраховується за формулою
(А/B), де А - Загальна сума інвестиційних
пропозицій від органу місцевого
самоврядування, В - Загальна кількість
інвестиційних пропозицій
-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
Індикатор обраховується за формулою
На
(А/B), де А - Загальна сума запозичень, В - постійній
Доходи бюджету Вінницької міської ОТГ
основі
На майбутнє
вимірювання

Номер
Назва індикатора
індикато
ра
81
Обсяг залученого капіталу у
муніципальний пенсійний
фонд страхування
82
Рівень рентабельності
капіталу муніципального
пенсійного фонду
страхування
83
Середній розмір річного
внеску муніципального
пенсійного страхування

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

грн

-

На майбутнє
вимірювання

Відсутній
власник

Відсутній
власник

Індикатор обраховується за формулою
На майбутнє
[(А/В)*100], де А - Прибуток від
вимірювання
розміщення пенсійних активів, а В Середня вартість активів за рік
Індикатор обраховується за формулою
На майбутнє
(А/В), де А - Сума усіх внесків
вимірювання
муніципального пенсійного страхування,
що здійснили користувачі, а В - Кількість
усіх внесків муніципального пенсійного
страхування, що здійснили користувачі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
Індикатор обраховується за формулою
На майбутнє
(А/B), де А - Загальна сума страхових
вимірювання
внесків за звітний період , В - Загальна
кількість внесків за звітний період
Індикатор обраховується за формулою
На
[(А/B)*100], де А - Обсяг видатків
постійній
бюджету Вінницької міської ОТГ на
основі
культуру, а В - Загальний обсяг витрат
бюджету Вінницької міської ОТГ

Відсутній
власник

Відсутній
власник

Відсутній
власник

Відсутній
власник

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
фінансів

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

%

грн

84

Загальна величина активів
міста

тис. грн

85

Обсяг залученого капіталу у
муніципальну страхову
компанію
Кількість договорів з
муніципальною страховою
компанією
Середній розмір річного
страхового внеску в
муніципальну страхову
компанію
Частка витрат бюджету
Вінницької міської ОТГ на
культуру

грн

86

87

88

договорів
грн

%

Номер
індикато
ра
89

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Питома вага капітальних
видатків бюджету у
загальних видатках

%

На
постійній
основі

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

90

Питома вага власних
надходжень бюджету у
загальних надходженнях

%

На
постійній
основі

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

91

Втрати бюджету від
несплати податків, %

%

На
постійній
основі

Департамент
фінансів

Департамент
фінансів

92

Кількість днів у році із
перевищенням граничнодопустимих концентрацій
основних забруднюючих
речовин в атмосферному
повітрі
Рівень забруднення ґрунтів

днів

Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Загальний обсяг
капітальних видатків бюджету, В Загальний обсяг видатків бюджету
Вінницької міської ОТГ
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Загальний обсяг
власних надходжень до бюджету
Вінницької міської ОТГ, В - Загальний
обсяг надходжень до бюджету Вінницької
міської ОТГ
Індикатор обраховується за формулою
[(A/(A+B))*100], де А - Втрати бюджету
від несплати податків, а В - Податкові
надходження в дохідній частині бюджету
Вінницької міської ОТГ
-

На
постійній
основі

Департамент
економіки і
інвестицій

Вінницький
обласний центр
з
гідрометеороло
гії

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Кількість проб землі,
що були зібрані під час планового
обстеження стану ґрунтів та не
відповідають нормативним показникам
якості ґрунтів, а В - Загальна кількість
проб землі, що були зібрані під час
планового обстеження стану ґрунтів

На майбутнє
вимірювання

Відсутній
власник

Відсутній
власник

93

%

Номер
індикато
ра
94

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Рівень зношеності мереж
водопостачання

%

На
постійній
основі

95

Рівень зношеності мереж
водовідведення

%

96

Кількість аварій мереж
комунікацій

аварій

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Довжина зношених
мереж водопостачання, а В - Загальна
довжина мереж водопостачання
Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Довжина зношених
мереж водовідведення, а В - Загальна
довжина мереж водовідведення
-

97

Кількість скарг на якість
послуг громадського
транспорту

відгуків

-

На
постійній
основі

98

Кількість подяк за надані
послуги у громадському
транспорті

відгуків

-

На
постійній
основі

99

Рівень зношеності рухомого
складу громадського
транспорту

%

На
постійній
основі

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

100

Частка низькопідлогового
громадського транспорту

%

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Кількість одиниць
рухомого складу громадського транспорту
віком до 10 років, а В - Загальна кількість
одиниць рухомого складу громадського
транспорту
Індикатор обраховується за формулою
[(A/B)*100], де А - Кількість одиниць
низькопідлогового громадського
транспорту, а В - Загальна кількість
одиниць громадського транспорту

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

На
постійній
основі
На
постійній
основі

На
постійній
основі

Номер
індикато
ра
101

102

103

104

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Тариф на перевезення
пасажира в громадських
автобусах
Тариф на перевезення
пасажира в
електротранспорті
Тариф на перевезення
пасажира в маршрутному
таксі
Якість води у водоймах та
водних артеріях

грн

-

грн

-

грн

-

Гранично
допустима
концентрація
(ГДК)

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
житлового
господарства
Департамент
фінансів

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Басейнове
управління
водних
ресурсів річки
Південний Буг
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
житлового
господарства
Департамент
фінансів

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

105

Кількість встановлених
понижених бордюрів у місті

бордюрів

-

На
постійній
основі

106

Сума відшкодувань,
спрямована на часткову
термомодернізацію
Витрати бюджету
Вінницької міської ОТГ на
програми співфінансування
по зменшенню
енергоспоживання
Кількість осіб, що
скористалися програмами
співфінансування по
зменшенню
енергоспоживання

грн

-

грн

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

осіб

-

107

108

На
постійній
основі

Номер
індикато
ра
109

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Площа ОТГ

км²

-

110

Кількість місцевих
громадських організацій

організацій

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

111

Штатна чисельність
адміністраторів ЦНАП

осіб

-

112

Кількість відвідувачів сайту
міської ради

осіб

-

113

Кількість вбивств і
насильницьких смертей

злочинів

-

Департамент
архітектури та
містобудування
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
адміністративн
их послуг
Департамент
інформаційних
технологій
ГУ Нацполіції
у Вінницькій
області

114

Відсоток площі міста, що
знаходиться під наглядом
камер відеоспостереження

%

На
постійній
основі

115

Середній час реагування
правоохоронних органів

хв

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Загальна площа
покриття камерами спостереження, В Загальна площа території міста
-

Департамент
архітектури та
містобудування
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
адміністратив
них послуг
Департамент
інформаційних
технологій
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
інформаційних
технологій

ГУ Нацполіції
у Вінницькій
області

116

Середній час реагування
органів ДСНС

хв

-

На
постійній
основі

Департамент
правової
політики та
якості
Відділ з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної
і оборонної
роботи та

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

На
постійній
основі

Департамент
інформаційних
технологій

ГУДСНС у
Вінницькій
області

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

117

Кількість точок зовнішнього
освітлення

світлоточок

-

На
постійній
основі

118

Частка енергозберігаючих
світлоточок

%

На
постійній
основі

119

Кількість освітлених
пішохідних переходів

пішохідних
переходів

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Кількість світлоточок зі
встановленим енергоефективним
освітленням, а В - Загальна кількість
світлоточок
-

120

Кількість адміністративних
послуг міської ради, що
надаються в електронному
вигляді
Кількість наборів відкритих
даних

послуг

-

На
постійній
основі

наборів даних

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

121

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

122

Кількість відвідувачів
порталу відкритих даних

осіб

-

123

Кількість комунальних
закладів дошкільної освіти

закладів

-

Актуальність
індикатора

На
постійній
основі

Власник
інформації

Виробник
інформації

режиму
секретності
міської ради
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
адміністратив
них послуг

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
адміністративн
их послуг

Департамент
Департамент
інформаційних інформаційних
технологій
технологій
Департамент
Департамент
інформаційних інформаційних
технологій
технологій
Департамент
Департамент
освіти
освіти

Номер
індикато
ра
124

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість місць в
комунальних закладах
дошкільної освіти
Завантаженість комунальних
закладів дошкільної освіти,
на 100 місць

місць

-

Департамент
освіти

Департамент
освіти

%

Департамент
освіти

Департамент
освіти

126

Наповнюваність груп
комунальних закладів
дошкільної освіти

дітей

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

127

Загальна кількість
педагогічних працівників
комунальних закладів
дошкільної освіти
Кількість груп у
комунальних закладах
дошкільної освіти
Середній бал ЗНО за
дисципліною "Українська
мова і література"
Середній бал ЗНО за
дисципліною "Історія
України"
Середній бал ЗНО за
дисципліною "Математика"

осіб

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Загальна кількість дітей
у комунальних ЗДО, а В - Кількість
навчальних місць в комунальних ЗДО
Індикатор обраховується за формулою
(А/В), де А - Загальна кількість дітей у
комунальних ЗДО, а В - Кількість
навчальних місць в комунальних ЗДО
-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

груп

-

Департамент
освіти

Департамент
освіти

балів

-

Департамент
освіти

Департамент
освіти

балів

-

Департамент
освіти

Департамент
освіти

балів

-

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Відсоток учнів, які успішно
склали ЗНО

%

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

125

128

129

130

131

132

Номер
Назва індикатора
Одиниці
індикато
вимірювання
ра
133
Кількість учнів, які набрали
учнів
найбільшу кількість балів з
предметів на ЗНО
134
Кількість учнів, які стали
учнів
переможцями всеукраїнських
та міжнародних олімпіад,
конкурсів

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Департамент
освіти

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Департамент
освіти

135

Середня заробітна плата
педагогічного працівника в
закладах дошкільної освіти

грн

136

Кількість приватних закладів
дошкільної освіти

закладів

Індикатор обраховується за формулою
(А+В), де А - Кількість учнів, які стали
переможцями у всеукраїнських олімпіадах
(конкурсах), а В - Кількість учнів, які
стали переможцями у міжнародних
олімпіадах (конкурсах)
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B) /12], де А - Загальна сума
нарахувань на заробітну плату
педагогічних працівників в закладах
дошкільної освіти за звітний рік, В Загальнорічна кількість педагогічних
працівників у закладах дошкільної освіти
-

137

Кількість дітей в
інклюзивних групах та
класах, що навчаються у
закладах дошкільної освіти
Кількість дітей в
інклюзивних групах та
класах, що навчаються у
закладах загальної середньої
освіти
Кількість архітектурно
доступних закладів освіти

дітей

-

дітей

-

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

закладів

-

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

138

139

Номер
індикато
ра
140

141

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість послуг, що
надаються "Інклюзивноресурсним центром"
Кількість створених Play-зон
у закладах освіти

послуг

-

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Play-зон

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Департамент
освіти

Департамент
освіти

На
постійній
основі

Департамент
освіти

Департамент
освіти

На
постійній
основі

Департамент
культури

Департамент
культури

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
культури

Департамент
культури

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

Департамент
маркетингу
міста та
туризму

142

Відсоток кабінетів фізики,
хімії та біології, що
забезпечені необхідним
лабораторним обладнанням

%

143

Середня заробітна плата
педагогічного працівника в
закладах загальної середньої
освіти

грн

144

Частка бібліотек
перетворених на
інформаційні центри

%

145

Кількість заходів у закладах
культури

заходів

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Кількість кабінетів
фізики, хімії та біології, що оснащені
лабораторним обладнанням, а В - Загальна
кількість кабінетів фізики, хімії та біології
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B) /12], де А - Загальна сума
нарахувань на заробітну плату
педагогічних працівників в закладах
загальної середньої освіти за звітний рік, В
- Загальнорічна кількість педагогічних
працівників у закладах загальної середньої
освіти
Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Кількість бібліотек
перетворених на інформаційні центри, а В
- Загальна кількість бібліотек у місті
-

146

Кількість закладів готельноресторанного бізнесу

закладів

-

Номер
індикато
ра
147

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість туристів, що
сплатили туристичний збір

осіб

-

На
постійній
основі

148

Кількість туристів у сегменті
конференц-туризму

осіб

-

На
постійній
основі

149

Кількість туристів у сегменті
бізнес-туризму

осіб

-

На
постійній
основі

150

Кількість туристів у сегменті
медичного туризму

осіб

-

На
постійній
основі

151

Кількість відвідувачів
культурних подій в закладах
культури
Кількість відвідувачів
щорічних культурних подій

осіб

-

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
культури

осіб

-

Департамент
культури

Департамент
культури

153

Кількість культурних заходів

заходів

-

Департамент
культури

Департамент
культури

154

Кількість відвідувачів
туристично-інформаційного
центру

осіб

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
культури

155

Протяжність пішохідних
маршрутів

км

-

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу

152

На
постійній
основі

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

156

Кількість унікальних турів,
що включають ночівлю

турів

-

На
постійній
основі

157

Кількість відвідувачів
туристично-орієнтованих
музеїв

осіб

-

На
постійній
основі

158

Кількість користувачів
культурних послуг

осіб

-

159

Кількість загальноміських
фізкультурно-оздоровчих
заходів з метою
популяризації здорового
способу життя
Кількість мешканців міста,
які пройшли скринінгові
дослідження
Кількість реалізованих
проектів із будівництва та
відновлення спортивних баз
Кількість підліткових
спортивних клубів

заходів

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

осіб

-

проектів

-

клубів

-

одиниць

-

160

161

162

163

Кількість позашкільних
спортивних секцій та гуртків

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

Власник
інформації

Виробник
інформації

міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
культури

міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
культури

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я

Департамент
охорони
здоров’я
Департамент
капітального
будівництва
Відділ
молодіжної
політики
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту

Департамент
охорони
здоров’я
Департамент
капітального
будівництва
Відділ
молодіжної
політики
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту,
Департамент

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

164

Кількість учасників
позашкільних спортивних
секцій та гуртків

осіб

-

На
постійній
основі

Комітет по
фізичній
культурі та
спорту

165

Кількість проведених
спортивних заходів

заходів

-

На
постійній
основі

166

Кількість відвідувачів та
учасників фізкультурнооздоровчих та спортивномасових заходів
Кількість отримувачів
соціальних допомог, пільг і
компенсацій з місцевого
бюджету
Кількість найманих
працівників бюджетної
сфери з інвалідністю

осіб

-

На
постійній
основі

осіб

-

На
постійній
основі

Комітет по
фізичній
культурі та
спорту
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту
Департамент
соціальної
політики

осіб

-

На
постійній
основі

Департамент
соціальної
політики

167

168

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації
освіти, Відділ
молодіжної
політики
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту,
Департамент
освіти, Відділ
молодіжної
політики
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту
Департамент
соціальної
політики
Вінницьке
обласне
відділення
фонду
соціального
захисту
інвалідів

Номер
Назва індикатора
Одиниці
індикато
вимірювання
ра
169
Кількість осіб з інвалідністю,
осіб
які взяли участь у міських
спортивних змаганнях

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Комітет по
фізичній
культурі та
спорту
Департамент
охорони
здоров’я

Комітет по
фізичній
культурі та
спорту
Департамент
охорони
здоров’я

На
постійній
основі

Департамент
соціальної
політики

Департамент
соціальної
політики

170

Частка осіб з інвалідністю,
охоплених реабілітаційними
послугами

%

171

Кількість учасників заходів
із залученням представників
старшого покоління з метою
їх інтеграції у суспільство
Кількість заходів,
спрямованих на
популяризацію
ґендерноорієнтованих
підходів серед населення
Частка жінок серед керівних
посад виконавчого комітету
міської ради

осіб

Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Кількість осіб з
інвалідністю, охоплених реабілітаційними
послугами, В - Кількість осіб з
інвалідністю, які потребують
реабілітаційних послуг
-

заходів

-

На майбутнє
вимірювання

Департамент
соціальної
політики

Департамент
соціальної
політики

%

На
постійній
основі

Департамент
кадрової
політики

Департамент
кадрової
політики

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової

Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової

172

174

Кількість чоловіків, що взяли
участь у громадських
слуханнях

осіб

Індикатор обраховується за формулою
(А/В), де А - Кількість жінок, що займають
керівні посади у виконавчих органах
міської ради, а В - Загальна кількість
керівних посад у виконавчих органах
міської ради
-

175

Кількість жінок, що взяли
участь у громадських
слуханнях

осіб

-

173

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

176

Кількість діючих об'єктів
інфраструктури підтримки
бізнесу
Кількість проведених
комунікаційних заходів з
підприємцями щодо
створення кластерів
Обсяг залучених інвестицій
на розвиток промисловості

об'єктів

-

заходів

-

грн

-

179

Кількість компаній,
включених в логістичний хаб

компаній

-

180

Кількість заходів із
популяризації м. Вінниці як
туристичного центру
Подільського регіону
Чистий прибуток
комунальних підприємств

заходів

177

178

181

182

Питома вага підприємств, що
уклали договори з
навчальними закладами
щодо наукових розробок для
подальшого впровадження у
виробництво до загальної
кількості підприємств, які
включені до анкетування
департаментом економіки і
інвестицій

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

На
постійній
основі
На
постійній
основі

політики та
якості
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

політики та
якості
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

На
постійній
основі
На майбутнє
вимірювання

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

-

На
постійній
основі

тис. грн

-

%

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А -Підприємства, що
уклали договори з навчальними закладами
щодо наукових розробок для подальшого
впровадження у виробництво, а В Загальна кількість підприємств, які
включені до анкетування департаментом
економіки і інвестицій

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
маркетингу
міста та
туризму
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Номер
індикато
ра
183

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Обсяг грантів та
стипендіальних програм для
обдарованих мешканців
міста
Кількість зайнятих осіб з
інвалідністю

грн

-

На майбутнє
вимірювання

Відсутній
власник

Відсутній
власник

осіб

-

На
постійній
основі

Департамент
соціальної
політики

Кількість будинків із
встановленням
автоматизованої системи
керування житловими
будинками
Площа інтегрованих
акваторій у міське життя

будинків

-

На майбутнє
вимірювання

Департамент
житлового
господарства

Вінницьке
обласне
відділення
фонду
соціального
захисту
інвалідів
Департамент
житлового
господарства

м²

-

187

% інтегрованої площі
акваторій у міське життя

%

Департамент
Департамент
архітектури та архітектури та
містобудування містобудування
Департамент
Департамент
архітектури та архітектури та
містобудування містобудування

188

Протяжність прогулянкових
пішохідних та велосипедних
маршрутів навколо річки
Протяжність туристичних
маршрутів по берегах річки
(пішохідний, велосипедний)

м

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100%], де А - Площа інтегрованих
акваторій у міське життя, а В - Загальна
площа акваторій міста
-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

м

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі

Департамент
Департамент
архітектури та архітектури та
містобудування містобудування
Департамент
Департамент
маркетингу
маркетингу
міста та
міста та
туризму
туризму

184

185

186

189

Номер
індикато
ра
190

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Площа ПЗС (прибережно
захисних смуг)

м²

-

191

Площа браунфілд ділянок за
межами центральної частини

м²

-

192

Кількість функціонуючих
полі- та монофункціональних
центрів на лінії «Корсо»
Питома вага пасажирських
перевезень тролейбусами в
загальному обсязі перевезень

центрів

-

На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі
На
постійній
основі

194

Площа коворкінгів у місті

м²

195

Кількість паркомісць біля
паркових зон

паркомісць

196

Площа житлових будинків та
офісних приміщень,
збудованих у ревіталізованих
промислових зонах

м²

197

Площа пішохідної зони міста

м²

193

%

Власник
інформації

Департамент
Департамент
архітектури та архітектури та
містобудування містобудування
Департамент
Департамент
земельних
земельних
ресурсів
ресурсів
Департамент
Департамент
архітектури та архітектури та
містобудування містобудування
Департамент
Департамент
енергетики,
енергетики,
транспорту та транспорту та
зв’язку
зв’язку

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Кількість пасажирів, які
скористувалися послугами міських
тролейбусів, а В - Кількість пасажирів, які
скористувалися послугами міського
громадського транспорту
На майбутнє
Відсутній
вимірювання
власник
На
Департамент
постійній
енергетики,
основі
транспорту та
зв’язку
На
Департамент
постійній архітектури та
містобудування
основі

-

На
постійній
основі

Виробник
інформації

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Відсутній
власник
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
архітектурнобудівельного
контролю,
Департамент
архітектури та
містобудування
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Номер
індикато
ра
198

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Протяжність велосипедної
мережі

км

-

На
постійній
основі

199

Кількість встановлених
світлофорів

світлофорів

-

На
постійній
основі

200

Частка авторегулюючих
світлофорів в загальній
кількість світлофорів

%

На
постійній
основі

201

Кількість смуг руху
автомобільних доріг, де за
допомогою технічних засобів
здійснюється моніторинг
дорожнього руху
Кількість пішохідних
переходів, обладнаних
тактильною плиткою

смуг

Індикатор обраховується за формулою
[(А/B)*100], де А - Кількість
авторегулюючих світлофорів, а В Загальна кількість світлофорів
-

переходів

-

На
постійній
основі

202

На
постійній
основі

203

Площа капітального ремонту
доріг

м²

-

На
постійній
основі

204

Протяжність побудованих
доріг

м

-

На
постійній
основі

Власник
інформації

Виробник
інформації

Департамент
Департамент
енергетики,
енергетики,
транспорту та транспорту та
зв’язку
зв’язку
Департамент
Департамент
енергетики,
енергетики,
транспорту та транспорту та
зв’язку
зв’язку
Департамент
Департамент
енергетики,
енергетики,
транспорту та транспорту та
зв’язку
зв’язку
Департамент
Департамент
інформаційних інформаційних
технологій
технологій
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою

Номер
індикато
ра
205

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість паркомісць на
території міста

паркомісць

-

На
постійній
основі

206

Кількість пунктів для
зарядки електромобілів

пунктів

-

На
постійній
основі

207

Кількість проектів щодо
популяризації
електромобілів

проектів

-

На майбутнє
вимірювання

208

Кількість внутрішніх рейсів
із КП «Аеропорт Вінниця»

рейсів

-

На
постійній
основі

209

Кількість міжнародних
рейсів із КП «Аеропорт
Вінниця»

рейсів

-

На
постійній
основі

210

Кількість пасажирів на
внутрішніх рейсах

осіб

-

На
постійній
основі

211

Кількість пасажирів на
міжнародних рейсах

осіб

-

На
постійній
основі

212

Кількість спільних проектів з
АТ «Українська залізниця»

проектів

-

На майбутнє
вимірювання

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Номер
Назва індикатора
індикато
ра
213
Кількість реконструйованих
автовокзалів міста
214
Рівень зношеності мережі
теплопостачання
215

216

217

218

219

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

автовокзалів

-

%

Кількість під'єднаних
котелень до автоматизованої
системи дистанційного
керування параметрів
теплоносія
Протяжність очищеного
русла р. Південний Буг

котелень

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Довжина зношеної
мережі теплопостачання, а В - Загальна
довжина мережі теплопостачання
-

м

-

Обсяг коштів на створення
спеціалізованого
комунального підприємства з
питань електрозабезпечення
Обсяг споживання паливноенергетичних ресурсів
комунальними
підприємствами,
бюджетними закладами та
установами міста
Проектна потужність
встановлених сонячних
панелей на закладах
бюджетної сфери, житлових
будинках

грн

-

кДж

-

МВт

-

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

На майбутнє
Відсутній
вимірювання
власник
На
Департамент
постійній
енергетики,
основі
транспорту та
зв’язку
На
Департамент
постійній
енергетики,
основі
транспорту та
зв’язку
На
постійній
основі

Виробник
інформації
Відсутній
власник
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
На майбутнє Департамент
вимірювання енергетики,
транспорту та
зв’язку
На
Департамент
постійній
енергетики,
основі
транспорту та
зв’язку

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

На майбутнє
вимірювання

Департамент
житлового
господарства,
Департамент
капітального
будівництва

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку

Номер
Назва індикатора
Одиниці
індикато
вимірювання
ра
220
Кількість проведених заходів
заходів
з питань енергоефективності
та енергозбереження

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

-

На
постійній
основі

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
енергетики,
транспорту та
зв’язку
Басейнове
управління
водних
ресурсів річки
Південний Буг
Департамент
економіки і
інвестицій
Департамент
економіки і
інвестицій

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою

221

Коефіцієнт забрудненості
поверхневих вод

[коефіцієнт]

-

На
постійній
основі

222

Обсяг коштів виділений на
створення системи
екологічного моніторингу
Обсяг коштів, виділений на
незалежну систему
інформаційного
забезпечення, моніторингу
контролю
Кількість ліквідованих по
факту тимчасових
сміттєзвалищ у місті

грн

-

На майбутнє
вимірювання

грн

-

На майбутнє
вимірювання

сміттєзвалищ

-

На
постійній
основі

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Загальна кількість
відходів, що переробляються, а В Загальна кількість відходів, які надійшли з
місць тимчасового зберігання відходів
-

На
постійній
основі

223

224

225

% відходів міста, що
підлягають вторинній
переробці

%

226

Кількість встановлених
контейнерів для роздільного
збору сміття

контейнерів

На
постійній
основі

Номер
індикато
ра
227

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Обсяг витрачених коштів з
бюджету Вінницької міської
ОТГ на утримання зелених
насаджень

грн

-

На
постійній
основі

228

Частка зелених насаджень
від загальної площі міста

%

Індикатор обраховується за формулою
[(А/В)*100], де А - Площа зелених
насаджень, а В - Загальна площа території
міста

На
постійній
основі

229

Кількість безпритульних
тварин на вулицях міста
Кількість поданих місцевих
ініціатив

тварин

-

ініціатив

-

На майбутнє
вимірювання
На майбутнє
вимірювання

-

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Відсутній
власник
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості

Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Департамент
комунального
господарства
та
благоустрою
Відсутній
власник
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості

Департамент
правової
політики та
якості

Департамент
правової
політики та
якості

230

231

Кількість місцевих петицій,
які пройшли модерацію та
допущені до голосування

петицій

232

% петицій, які у визначений
термін для голосування на
сайті набрали необхідну
кількість голосів

%

233

Кількість проведених
громадських експертиз

експертиз

На майбутнє
вимірювання

Індикатор обраховується за формулою
На майбутнє
[(А/В)*100], де А - Кількість петицій, які у вимірювання
визначений термін для голосування на
сайті набрали необхідну кількість голосів,
а В - Кількість місцевих петицій, які
пройшли модерацію та допущені до
голосування
На майбутнє
вимірювання

Номер
індикато
ра
234

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість проведених
громадських слухань

слухань

-

На майбутнє
вимірювання

235

Кількість громадян, які взяли
участь в громадських
слуханнях

осіб

-

На майбутнє
вимірювання

236

Обсяг фінансування
реалізованих проектів
бюджету участі

грн

-

На
постійній
основі

237

Кількість реалізованих
проектів бюджету участі

проектів

-

На майбутнє
вимірювання

238

Кількість проектівпереможців в рамках
бюджету участі

проектів

-

На майбутнє
вимірювання

239

Питома вага будинків, у яких
створено ОСББ

%

240

Кількість заходів із розвитку
вміння спілкуватися з
клієнтом для структурних
підрозділів міської ради

заходів

Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Відділ по
розвитку
об'єднань
співвласників
багатоквартир
них будинків
Департамент
кадрової
політики

Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Департамент
правової
політики та
якості
Відділ по
розвитку
об'єднань
співвласників
багатоквартир
них будинків
Департамент
кадрової
політики

Індикатор обраховується за формулою
На майбутнє
[(А/В)* 100], де А -Житлові будинки, які вимірювання
входять до ОСББ, а В - Загальна кількість
житлових будинків міста
-

На майбутнє
вимірювання

Номер
індикато
ра
241

Назва індикатора

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

Кількість осіб із
впровадження інтегрованої
системи управління
кадровою політикою у
комунальних підприємствах
міста
% площі міста, що покрита
системою сповіщення про
надзвичайні ситуації

осіб

-

На майбутнє
вимірювання

Департамент
кадрової
політики

Департамент
кадрової
політики

%

Індикатор обраховується за формулою
[(A/B)*100], де А - Площа міста, покрита
системою оповіщення про надзвичайні
ситуації, а В - Загальна площа території
міста

На майбутнє
вимірювання

243

Чисельність населення міста,
що охоплена системою
сповіщення про надзвичайні
ситуації

осіб

Індикатор обраховується за формулою
[A*B], де А - Площа міста, покрита
системою сповіщення про надзвичайні
ситуації, а В – Щільність населення

На майбутнє
вимірювання

244

Обсяг збитків від пожеж

грн

-

На майбутнє
вимірювання

Відділ з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної
і оборонної
роботи та
режиму
секретності
міської ради
Відділ з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної
і оборонної
роботи та
режиму
секретності
міської ради
Відділ з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної
і оборонної

Відділ з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної
і оборонної
роботи та
режиму
секретності
міської ради
Відділ з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційної
і оборонної
роботи та
режиму
секретності
міської ради
ВМУ ГУ
ДСНС у
Вінницькій
області

242

Номер
індикато
ра

Назва індикатора

245

Кількість випадків загибелі
людей на водних об'єктах

випадків

-

На майбутнє
вимірювання

246

Обсяг коштів, виділених з
місцевого бюджету на заходи
з підтримки ініціатив
цифрового розвитку громади
Кількість заходів з
підтримки ініціатив
цифрового розвитку громади
міста
Обсяг коштів, виділений з
місцевого бюджету на
створення та підтримку
відкритих даних

грн

-

На майбутнє
вимірювання

заходів

-

На майбутнє Департамент
Департамент
вимірювання інформаційних інформаційних
технологій
технологій

грн

-

На майбутнє Департамент
Департамент
вимірювання інформаційних інформаційних
технологій
технологій

247

248

Одиниці
вимірювання

Метод розрахунку

Актуальність
індикатора

Власник
інформації

Виробник
інформації

роботи та
режиму
секретності
міської ради
Відділ з
ВМУ ГУ
питань
ДСНС у
надзвичайних
Вінницькій
ситуацій,
області
мобілізаційної
і оборонної
роботи та
режиму
секретності
міської ради
Департамент
Департамент
інформаційних інформаційних
технологій
технологій

Додаток 2
до Порядку проведення моніторингу
впровадження Концепції інтегрованого
розвитку м. Вінниці 2030
Перелік індикаторів соціологічного моніторингу впровадження Концепції
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030

№
Назва показника
з/п
1 % людей, що проводять активний відпочинок

Одиниця виміру
%

2

Кількість працевлаштованих випускників місцевих
ПТНЗ

осіб

3

% людей, які бачать самореалізацію в своєму місті

%

4

Рівень задоволеності громадським транспортом

5

Частка поїздок на роботу автомобілем

6

Частка поїздок на роботу громадським транспортом

%

7

Частка поїздок на роботу мотоциклом

%

8

Частка поїздок на роботу на велосипеді

%

9

Частка переміщень на роботу пішки

%

10

Середній час подорожі на роботу

хв

11

Рівень задоволеності громадян муніципальною
інфраструктурою для відпочинку

12

Середній час добирання до роботи громадським
транспортом

13

% осіб, які є членами ГО

%

14

% осіб, залучених до волонтерської діяльності за рік

%

15

Рівень задоволеності закладами готельно-ресторанного
бізнесу

16

Рівень задоволеності мешканців міста інклюзивністю
просторів та сформованою доступністю всіх категорій
людей до життя у місті
Рівень задоволеності послугами теплопостачання та
гарячого водопостачання

17

одиниці вимірювання згідно
з обраною методикою
соціологічного дослідження
%

одиниці вимірювання згідно
з обраною методикою
соціологічного дослідження
хв

одиниці вимірювання згідно
з обраною методикою
соціологічного дослідження
одиниці вимірювання згідно
з обраною методикою
соціологічного дослідження
одиниці вимірювання згідно
з обраною методикою
соціологічного дослідження

Департамент економіки і інвестицій
Колеснік Оксана Сергіївна
Працівник за строковим трудовим договором
Відділ муніципального статистичного аналізу

