
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
Від 18.10.2017 р. № 181-Р   

 

Про заходи щодо реалізації принципів 

Міжнародної Хартії відкритих даних 

та розвитку відкритих даних 
 

На виконання Меморандуму про співпрацю в рамках реалізації пілотного 

проекту, щодо відкритих даних, рішення виконавчого комітету міської ради 

№1627 від 20.07.2017 року «Про приєднання Вінницької міської ради та її 

виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних, з метою 

забезпечення прозорості та підзвітності діяльності Вінницької міської ради та 

спрощення доступу мешканців та інших зацікавлених сторін до публічної 

інформації, керуючись ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» : 

1. Затвердити План дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих 

даних (додається). 

2.  Департаменту інформаційних технологій та департаменту правової політики 

та якості міської ради:  

2.1.  підготувати проект Положення про відкриті дані Вінницької міської ради 

до початку впровадження Порталу відкритих даних м. Вінниці. 

2.2.  забезпечити технічну та організаційну готовність для  роботи працівників 

виконавчих органів міської ради над Порталом відкритих даних м. Вінниці. 

2.3.  визначити перелік корисних та актуальних наборів відкритих даних, які 

першочергово будуть опубліковані на Порталі відкритих даних м. Вінниці 

після його впровадження до 13.11.2017 року. 

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради передбачити технічні 

потужності для розгортання Порталу відкритих даних, визначити фінансові та 

технічні потреби для підтримки  Порталу до 20.11.2017 року. 

4. Виконавчому комітету міської ради прийняти на баланс Портал відкритих 

даних м. Вінниці. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників 

міського голови  С. Тимощука, В. Скальського.          

          

Секретар міської ради       П. Яблонський 

 



Додаток до розпорядження  

міського голови  

від 18.10.2017 р. № 181-Р 

 

План дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних 
 

Принципи 

Хартії 
Зміст принципу Завдання 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

І Open by Default 

(Відкритість за 

замовчуванням) 

Впорядкування 

нормативно-

правової бази 

щодо відкритих 

даних 

1. Включення питання відкритих 

даних до Програм Вінницької 

міської ради 

30.12.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості 

  

2. Затвердження Положення про 

відкриті дані Вінницької міської 

ради  

20.11.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

3. Визначення і затвердження 

корисних та актуальних наборів 

даних за участі громадськості 

13.11.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості 

  

4. Надання пропозицій щодо 

розробки та внесення змін до 

посадових інструкцій 

відповідальних осіб за відкриті 

дані 

31.12.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості, 

Департамент 

кадрової 

політики  

 

 
Кадрове та 

організаційне 

забезпечення 

1. Забезпечення сталої роботи 

робочої групи щодо відкритих 

даних міської ради. 

Постійно  

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

 Департамент 

правової 

політики та 

якості 

  

2. Підвищення рівня знань та 

компетенцій в галузі відкритих 

даних у працівників міської 

ради, шляхом проведення 

тренінгів 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

 Департамент 

правової 

політики та 

якості 

  
3. Створення та підтримка 

середовища відкритих даних у 

 

 Постійно 

Департамент 

інформаційних 



місті Вінниця (екосистеми 

відкритих даних) 

технологій 

 

  

4. Створення системи заохочення 

відповідальних працівників та 

розпорядників інформації 

міської ради щодо публікації 

відкритих даних 

10.11.17 

Департамент 

кадрової 

політики, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості, 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

 
Методичне 

забезпечення 

1. Внести зміни в рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 15.06.2017 №1423 «Про 

Порядок оприлюднення 

інформації про діяльність 

комунальних підприємств 

Вінницької міської ради в мережі 

Інтернет» та №1428 «Про 

Порядок розміщення наборів 

даних Вінницької міської ради та 

її виконавчих органів, які 

підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, в мережі 

Інтернет» 

31.12.17 

Департамент 

економіки і 

інвестицій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості, 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

 

 
Фінансове 

забезпечення 

1. Передбачити в «Програмі з 

розвитку електронного 

врядування» фінансування 

розвитку відкритих даних на 

2018 рік 

30.11.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

2. Відслідковувати можливості 

долучення міста до ініціатив в 

сфері відкритих даних, 

написання проектів 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

 Департамент 

правової 

політики та 

якості 

  

3. Залучити міжнародну технічну 

підтримку для розвитку 

відкритих даних 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

ІІ. 

Оперативність 

та чіткість 

Підвищення 

якості 

управління 

даними 

1. Розробка та впровадження 

методики аудиту даних для 

Вінницької міської ради 

20.11.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

2. Проведення аудиту даних 

розпорядників публічної 

інформації Вінницької міської 

ради, структурних підрозділів, 

комунальних підприємств 

Кожні 6 

місяців 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

3. Створення реєстру наборів 

даних розпорядників та плану 

публікації даних у форматі 

20.02.18 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 



відкритих даних на Порталі 

відкритих даних 

 Департамент 

правової 

політики та 

якості 

ІІІ. Доступність і 

викорситання 

Створення 

Порталу 

відкритих даних 

Вінниці 

1. Розробка технічного завдання 

для розробки Порталу відкритих 

даних Вінниці 

25.10.17  

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

2. Розробка і впровадження 

порталу в промислову 

експлуатацію 

04.12.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

 
Публікація 

наборів даних та 

їх популяризація 

1.  Розробити інструкцію щодо 

створення та публікації наборів 

даних.  Забезпечення публікації 

наборів даних розпорядниками 

27.12.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

2. Запровадити зворотній зв'язок 

з користувачами даних щодо 

публікації пріоритетних наборів 

даних 

27.12.17 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

3. Запровадити зворотній зв'язок 

з користувачами даних щодо 

якості та важливості даних, що 

вже оприлюднені 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

4. Проведення презентацій нових 

наборів даних та інших заходів 

(публікацій на сайті міської ради, 

виступів в ЗМІ тощо) з метою 

популяризації наборів даних 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій , 

Департамент у 

справах ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

ІV 

Порівнюваність 

та 

інтероперабельні

сть 

Стандарти та 

вимоги до даних 

1. Створити довідники для 

роботи з даними, запровадити 

унікальні і наскрізні 

ідентифікатори для наборів 

даних 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

V Покращене 

урядування та 

залучення 

громадян 

Культура 

управління 

даними 

1. Використання відкритих даних 

для прийняття рішень 

працівниками та посадовцями 

міської ради 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

2. Залучення експертів з метою 

впровадження системи 

управління даними в міській раді 

Щорічно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

3. Проведення навчальних та 

просвітницьких заходів щодо 

відкрити даних для 

громадськості 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

  

4. Ініціювання використання 

даних для роботи аналітиків, 

представників наукової та 

освітянської спільноти, 

журналістів, ІТ-фахівців 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

VІ Інклюзивний Сприяння та 1. Проведення хакатонів на 30.11.18 Департамент 



розвиток та 

інновації 

підтримка 

проектів на 

основі відкритих 

даних 

основі відкритих даних в місті 

Вінниця 

інформаційних 

технологій 

  

2. Залучення Вінницького 

технічного університету та ІТ-

середовища  

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

 
Міжнародна 

співпраця 

1. Долучення до міжнародних 

ініціатив в сфері відкритих 

даних, розвитку локальних 

відкритих даних 

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості, 

КП «Інститут 

розвитку міст» 

  

2. Участь керівництва та 

представників Вінницької 

міської ради в міжнародних 

проектах та ініціативах  

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості,  

КП «Інститут 

розвитку міст» 

  

3. Співпраця з містами в інших 

країнах, налагодження 

партнерства щодо розвитку 

відкритих даних  

Постійно 

Департамент 

інформаційних 

технологій, 

Департамент 

правової 

політики та 

якості, 

КП «Інститут 

розвитку міст» 

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому          С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент інформаційних технологій 

 

Бузиновський Юрій Олегович 

 

Головний спеціаліст відділу інформатизації 

 


