
Офіційні веб-сайти
міських рад

як інструмент оптимізації 
самоврядування громад



Концептуальне питання

ЩО ТАКЕ САЙТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

Сайт – це…
 візитівка громади:

 її історії
 її досягнень
 особливостей її соціальної структури

 інструмент врядування громади:
 безпосереднього
 представницького

 універсальний засіб комунікації громади
 з обраними представницькими органами
 із зовнішнім світом
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ЩО ТАКЕ САЙТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

Взаємодія

Підтримка практики створення веб-сайтів
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Перший сайт – 2004 рік 
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2005 – 2010 рік



Бахчисарай (АРКрим)
Галич (Івано-Франківська 
обл.)
Джанкой (Крим)
Житомир
Зуя (АРКрим)
Кагарлик (Київська обл.)
Калинівка (Вінницька 
обл.)
Кіровське (Донецька обл.)
Могилів-Подільський 
(Вінницька обл.)

Новоград-Волинський 
(Житомирська обл.)
Первомайське (АР Крим)
Рубіжне (Луганська обл.)
Саки (АРКрим)
Тульчин (Вінницька обл.)
Українка (Київська обл.)
Щолкіне (АРКрим)
Нижньогірський (АРКрим)
Красногвардійське (АР 
Крим)
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 Створена оригінальна система 
адміністрування сайту; 
 Система адміністрування сайтами дозволяє 
застосувати кілька моделей модерування
сайту; 
Сайти мають розгорнуту статистику по всіх 
розділах, доступну адміністратору сайту;
 Сайти мають контекстну пошукову систему 
по розміщеній інформації 
 Система адміністрування дозволяє 
використовувати різні форми взаємодії з 
громадою 
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Технічні досягнення















Етапи еволюції електронного 
врядування



Етап розміщення інформації

- базова присутність органів влади в 
Інтернет
- зміст сторінок – загальна
інформація про орган 



Етап зворотнього зв’язку

- інтерактивна взаємодія з 
громадянами за допомогою 
електронної пошти – отримання 
необхідної інформації; 
- наявність форумів, електронних 
приймалень 
- надання електронних форм для 
заповнення (наприклад для 
звернення до органу тощо) 
- поповнення сайтів свіжою 
інформацією, активне оновлення 
сторінки



Етап трансакцій

- взаємодія представників
органів влади із громадянами в 
режимі реального часу (надання
послуг в режимі on-line, напр. 
Реєстрація суб’єкта
підприємництва)

- створення сторінок з
аналогічними можливостями на 
структурному рівні



Етап інтерактивних інтегрованих 
послуг

- здійснення будь-яких видів
платежів через портали
центральних і регіональних
органів влади

- поява регіональних порталів, що
поєднують адміністративні
послуги і послуги недержавного
сектора



 має місце недооцінка такого інформаційного ресурсу 
як сайт;
 сайти не систематично наповнюються інформацією;
 брак методики модерування такого інформаційного 
ресурсу як сайт;
 не використовуються в повній мірі інструменти 
взаємодії між владою і громадою;
 можливості сайтів використовуються однобоко;
 ради недооцінюють інтерактивних можливостей 
сайтів;
 проблема правонаступництва адміністрування сайту
 брак спеціалістів, недооцінка на місцях потреби в 
них;
 на сайтах відсутня інформація про заходи МПВСР в 
громадах
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ПРОБЛЕМИ



«Наявність веб-сайта є першою
та необхідною умовою
впровадження технологій
е-урядування, тому органи
влади спеціальним чином 
регулюють питання їх
створення та функціонування»

 Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» №3/2002 від

04.01.2002 р.



Дякую за увагу!


