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Зміст презентації

 Зовнішні міські портали

 Електронні технології в сфері взаємодії влади і
мешканців міста Львова

 Електронні технології для оптимізації роботи
Львівської міської ради

 Запровадження інформаційно-аналітичної 
системи “Е – лікарня” та Телемедичної мережі 
в лікарнях міста



Портал для мешканців Львова
www.city-adm.lviv.ua

Останні сервіси для мешканців:

Можливість оплати комунальних послуг он-лайн

Нові сервіси, які перебувають у стадії впровадження:

• Створення інформаційного каталогу “Е – Львів” та
запровадження 3-ох цифрових муніципальних послуг (спільнозапровадження 3-ох цифрових муніципальних послуг (спільно
з представництвом ОБСЄ в Україні)

• Запровадження 10-ти он-лайн сервісів на порталі для
мешканців – (спільно з МПВСР ПРООН в Україні)

Найближчі кроки – зміна дизайну порталу для мешканців. 
Поділ порталу на 2 сторінки – Влада міста та Львів’янину 



Оплата комунальних послуг on-line



Туристичний портал Львова
www.lviv.travel



Інвестиційний портал Львова
www.investinlviv.com



Мережа Центрів Обслуговування 
Мешканців 

 На території міста працює 

7 офісів Центру Обслуговування 

Мешканців 

 Наші цілі на 2012-2013 роки:

- Запровадження системи електронного управління чергою в
центральному офісі Центру Обслуговування Мешканців

- Облаштування електронних терміналів для швидкого
доступу до корисної інформації та е-помічників у всіх Центрах
та громадських місцях (напр., супермаркети)



Сall Centre (Гаряча лінія міста) 
15-80

 Телефонні консультації 24/7 (24 години на добу, 7 днів на 
тиждень):

• Оперативне реагування на звернення мешканців

• Якісне та вчасне надання безкоштовних консультацій

• Контроль за якістю виконання робіт та надання послуг
службами та установами міста

 Нещодавно розпочала роботу Інформаційна служба для 
туристів: 297-55-55



Елементи е-урядування у соціальній 
сфері: Телемедичний проект

Приклад успішної співпраці міської ради, приватного сектору 
(компанія «ДТЕК») та медичного середовища міста

 Учасниками проекту є 4 медичні установи на території
м.Львовам.Львова

 Проект з реальною користю для розвитку медицини та
здоров’я людини в Україні:

• Підвищення навиків медичних працівників - навчальна
складова

• Підвищення доступності медицини та її здешевшлення для
населення

• Стимулювання професійного розвитку лікарів



Проект “Е – лікарня”

Створення локальної комп’ютерної мережі та впровадження
Медичної Інформаційної Системи «Доктор Елекс»

 Учасник пілотного проекту: Львівська Міська Дитяча Клінічна 
Лікарня



Важливим заходом для підтримки та стимулювання 
розвитку елементів е-урядування у муніципалітеті є 
проведення у Львові щорічного міжнародного 
Форуму “Електронне урядування – ефективна 
влада для мешканців” 

Створення майданчика для обміну досвідом 
між містами у сфері Е-урядування 

влада для мешканців” 

Цьогорічний Форум пройде 15-16 листопада 2012 року



Будемо раді співпраці!

Управління внутрішньої політики 
Львівської міської ради

Уляна Стадник
(032) 297-58-09
097-366-50-93
uliana.stadnyk@city-adm.lviv.ua


