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Хто може стати членом Асоціації

• Місто активно підтримує ідею
електронного самоврядування

• Місто має кращі практики та приклади
впровадження систем електронного
врядування

• Місто підтримує інноваційні підходи в
управлінні

• Міська влада може пройти тест на
демократію
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Що дає Асоціація

• Скарбницю кращих практик
• Методологію впровадження електронного

самоврядування
• Додаткову фінансову складову на

реалізацію проектів та програм
електронного врядування
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Принципи “РОЗУМНОГО “ міста
• Підвищення ефективності управління

територіальними ресурсами громади;
• Покращення якості послуг для громадян,

підприємств та організацій;
• Стимулювання економічного та

соціального розвитку регіону.
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З ЧОГО ПОЧИНАТИ?

необхідно мати уявлення
• про людей;
• процеси
• можливості
• технології

необхідно мати уявлення
• про людей;
• процеси
• можливості
• технології



“РОЗУМНЕ МІСТО” VER.1.0
КРОК 1
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“РОЗУМНЕ МІСТО” VER.1.0
2-й крок

• ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ
ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІШЕНЬ



“РОЗУМНЕ МІСТО” VER.1.0
3-й крок

• Обрання технологій та
платформ



“РОЗУМНЕ МІСТО” VER.1.0

Геоінформаційна система
(ГІС )

– основа обліку, аналізу та
прогнозу розвитку
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Геоінформаційна система
(ГІС )

– основа обліку, аналізу та
прогнозу розвитку

території



СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО
ВЕБ-ПОРТАЛУ



4-й крок

• Підготовка відповідних НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ
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5-й крок

• ФІНАНСУВАННЯМ ПРОГРАМ
• Кошти місцевого бюджету
• Кошти державного  бюджету
• Грантові кошти
• Приватні кошти
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Електронний Дозвільний центр



СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ
ВЗАЄМОДІЇ
“ВЛАДА+ГРОМАДА”

ХТО МІЙ ДЕПУТАТ?

СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ
ВЗАЄМОДІЇ
“ВЛАДА+ГРОМАДА”



Кожному депутату по
власному кабінету



Підготовка до сесії,
розгляд проектів
документів



Автоматизоване робоче місце
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03.04.2012 Київ, 2012, НВФ "ГРІС" 20
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Автоматизоване робоче місце
„Енергоспоживання комунальними

об’єктами”
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Автоматизоване робоче місце
«Житлово-комунальне господарство

та система безпеки»
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Аналітичний блок ефективності
управління комунальною власністю

03.04.2012 Київ, 2012, НВФ "ГРІС" 24



Економічний ефект

Зменшення операційних видатків органу
місцевої влади та комунальних підприємств (30-
50%)
Зменшення бюджетних видатків на деякі заходи

(15-25%)
Прямий економічний ефект від більш вигідних

умов оренди, приватизації комунального майна,
проведення закупівель (від 1,5 до 3 разів)
Прямий економічний ефект від підвищення

функціонування органу місцевої влади і
комунальних підприємств (збільшення інвестицій
на 50-80%, захист інтересів громади в судах,
збільшення надходжень податків)
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Економічний ефект
Непрямий економічний ефект від зменшення

втрат часу кінцевих користувачів на послуги
влади та пошук інформації, соціальний ефект
збільшення довіри до влади

Непрямий економічний ефект від сприяння
розвитку підприємництва, сталого розвитку

Забезпечення щоденного моніторингу
надходжень до місцевого бюджету від
використання комунальної власності

Підприємці та інвестори отримують
актуальну інформацію
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