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З 2006 року компанія ТОВ НВФ «ГРІС» виконує роботи з інформаційної підтримки 
органів місцевого самоврядування. У співпраці з неприбутковими організаціями, які 
залучають кошти благодійних фондів, ми створили декілька геоінформаційних систем («ГРІС-
Муніципалітет», «Електронне місто», «Ефективне управління майном комунальної 
власності»), які поєднують у собі функції обліку муніципальних активів з аналітичними 
можливостями просторових компонентів. Ми і наші муніципальні партнери впроваджуємо 
покрокову інтеграцію даних державних, місцевих і комунальних підрозділів в єдину 
геоінформаційну систему з метою підвищення ефективності та швидкості прийняття рішень 
щодо муніципальних активів та представлення у доступному вигляді повної, правдивої 
інформації населенню за допомогою веб-технологій.  

Муніципальні інформаційні системи призначені для поліпшення роботи органів 
місцевого самоврядування та мають на меті забезпечення чіткої організації роботи з 
планування і оперативного контролю надходжень коштів до міського бюджету завдяки 
достовірній інформації стосовно джерел цих надходжень. Впровадження таких систем 
забезпечить територіальну громаду повноцінною й достовірною інформацією щодо 
стратегічних питань розвитку міста. Системи впроваджуються послідовно, забезпечуючи 
спочатку автоматизацію поточних робіт працівників кількох підрозділів виконавчого органу, 
занесення інформації про наявні земельні ресурси та інше нерухоме майно, й наступне 
впровадження просторового аналізу накопичених матеріалів. Інформація, у якій зацікавлені 
громадські організації і населення, у доступній формі відображається на веб-порталі міста. 

Муніципальну систему побудовано за модульним принципом, тобто розділено на 
окремі підсистеми-модулі, які можуть працювати незалежно або у певній послідовності. У 
підсумку створюється єдина система електронного урядування потрібної конфігурації, яка 
надає можливість контролю ефективності використання міських активів по ключових 
напрямах.  

Проект «Влада + Громада» спрямований на організацію інформаційної підтримки 
роботи міської ради з підготовки та прийняття рішень, передбачене інтерактивне 
спілкування виборців з депутатським корпусом, залучення громадських організацій і 
активістів до обговорення і вирішення проблем. 

Протягом 2011-2014 рр. пріоритетом компанії стало створення і модернізація Веб-
порталів адміністративних послуг у містах і регіонах України. Такі портали, де на одному 
технічному і програмному забезпеченні працюють дозвільні центри цілого регіону, вже 
створені у м. Києві, м. Харкові, Дніпропетровській і Львівській областях. У 2013 році спільно з 
Датацентром «Парковий» розпочато створення «хмарних» ЦНАП (був впроваджений і 
успішно працював у Ялті до березня 2014 року). 

Найновішою «хмарною» розробкою є пілотний проект «Інформаційних веб-портал 
комунальних послуг» м. Львова. 
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Облік договорів оренди земельних ділянок 
 
Земля – це головний ресурс розвитку територіальних громад населених пунктів. 

Статистичні дані свідчать, що надходження від плати за землю не відповідають вартості 
земельних ресурсів, що належить місцевим громадам. Для підвищення ефективності 
використання земель органи місцевого самоврядування потребують прозорого 
інформаційного забезпечення управління землями.  

Модуль «Оренда землі» є першим кроком у створенні інформаційного підґрунтя 
управління земельними ресурсами на рівні населеного пункту.  З самої назви витікає, що, в 
першу чергу, він спрямований на договори оренди земельних ділянок і розрахунки по них, 
тому що саме у цій царині місцеве самоврядування має найбільше важелів управління. Але 
при наявності необхідної інформації цей модуль можна застосувати для обліку інших прав на 
землю, таких як приватна власність і постійне користування. 

 

 
 

Функції модуля: 
1. Реєстрація документів, що дають право на користування земельними ділянками 

(договори оренди, сервітуту, права власності, постійного користування тощо). При 
цьому фіксуються: відомості про землекористувача, адреса або місце розташування 
ділянки, її цільове призначення, площа, грошова оцінка, розмір річного та місячного 
платежу, інші суттєві відомості, що містяться у документі. Для договорів оренди 
фіксується також термін дії договору і дата його закінчення. 

2. Припинення дії договору оренди або іншого права на користування земельною 
ділянкою. 

3. Реєстрація додаткових угод про продовження терміну дії договору оренди або зміни 
умов передачі в оренду земельної ділянки. Таким чином формується історія дії 
договору. 

4. Формування реєстрів землекористувачів та правовстановлюючих документів у різних 
розрізах. Формування узагальнюючих звітів. 

5. Формування списків договорів, термін яких спливає через певний проміжок часу 
(наприклад, через два або три місяці) та списків прострочених договорів. Це 
допомагає своєчасно поновлювати договори на нових умовах, що динамічно 
змінюються, вживати заходів проти порушників договірної дисципліни.   
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Моніторинг надходжень від плати за землю 
 

При реєстрації договору оренди в базі даних фіксується річна орендна плата на 
момент укладання договору і визначається сума орендної плата поточного року. На базі цієї 
суми щомісяця проводиться нарахування орендної плати за договором, передбачено 
щорічну індексацію грошової оцінки земельної ділянки з відповідною зміною орендної 
плати. Оплата розноситься з файлів бюджетних платежів Державного казначейства, які 
щоденно надходять до фінансового управління міськвиконкому.  Таким чином, за умови 
своєчасного рознесення оплат можна отримати актуальні дані про стан розрахунків по будь-
якому договору, сформувати списки боржників на поточну дату. За наявності необхідної 
інформації цей механізм можна застосувати і для моніторингу сплати земельного податку. 

 

 

 
 

Звіт щодо виконання плану бюджетних надходжень формується за місяць, квартал, 
рік, передбачено можливість виділення окремих земельних відносин, розподіл 
землекористувачів на юридичних і фізичних осіб. Тим самим створюється аналітична база 
для адміністрування земельних відносин, виявляються резерви наповнення бюджету міста. 
Оперативні дані про стан розрахунків землекористувача можуть бути використані при 
вирішенні питання про виділення йому нових земельних ділянок, продовженні терміну дії 
договору оренди, наданні дозволів на інші види підприємницької діяльності. 
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Надання адміністративних послуг із земельних питань 
 

Модуль призначений для поліпшення роботи службовців виконавчого органу 
місцевого самоврядування та має на меті забезпечення чіткої організації роботи з передачі 
земельних ділянок у власність, тимчасове або постійне користування.  Передбачено 
оперативний контроль окремих етапів цієї процедури. Стає можливим ретельний облік і 
моніторинг цих процесів, підвищується ступінь їх прозорості, що є суттєвим важелем у 
запобіганні корупції у сфері земельних відносин.   
 
Функції модулю:  

1. Реєстрація заяви на передачу земельної ділянки. На цьому етапі вноситься 
інформація про заявника, орієнтовна площа ділянки, місце її розташування та 
призначення. Також фіксуються номер і дата заяви. Вже на цьому етапі можна 
схематично нанести ділянку на карту міста, статус ділянки буде відображений 
окремим штрихуванням або кольором. 

2. Рух заяви по етапах технологічної картки відповідної адміністративної послуги із 
зазначенням терміну виконання кожного етапу. При цьому можна внести 
додаткову інформацію стосовно ділянки і приєднати електронні копії документів, 
наприклад, рішення місцевої ради, витяги про грошову оцінку, договори, угоди 
тощо. Після складання технічної документації з землеустрою можна накреслити 
ділянку за визначеними координатами або скористатися наданим 
землевпорядниками файлом. 

 
 

3. Формування звіту про надані послуги за певний період часу. 
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Реєстр земельних ділянок 
 

Реєстр земельних ділянок комунальної, державної і приватної власності створює 
інформаційну основу ефективного  управління одним з найголовніших надбань 
територіальної громади - земельними ресурсами. Вона дозволяє скласти реєстр усіх 
земельних ділянок населеного пункту з нанесенням їх на електронну карту (план-схему). 
Крім геометричних характеристик, реєстр містить важливі атрибутивні дані стосовно ділянки, 
серед яких: 

• кадастровий номер; 
• форма власності (державна, комунальна, приватна); 
• земельні відносини (оренда, приватна власність, постійне користування та інші); 
• місце розташування; 
• перелік землекористувачів або землевласників; 
• категорія земель; 
• цільове призначення та функціональне використання; 
• площа та грошова оцінка земельної ділянки; 
• розмір орендної плати або земельного податку; 
• відомості про правовстановлюючий документ та підстави виділення ділянки у 

власність або користування; 
• обмеження та обтяження на використання ділянки. 

Реєстр складається на підставі правовстановлюючих документів на земельні ділянки і 
технічної документації до них. Якщо визначені прибудинкові території багатоквартирних 
житлових будинків, їх також можна включити до реєстру. У разі відсутності потрібної 
інформації в органах місцевої влади, можуть бути залучені дані місцевих органів земельних 
ресурсів і податкової інспекції. Електронна карта, на яку наносяться земельні  ділянки, не 
обов’язково має бути цифровою. Це може бути й растрове зображення (наприклад, 
сканований генеральний план або космічний знімок), прив’язане до місцевої (або іншої 
прийнятої в Україні) системи координат.  
 Реєстр земельних ділянок надає територіальній громаді реальну наочну інформацію 
про використання земельних ресурсів на підлеглій території. Завдяки цьому можна виявити 
незареєстровані ділянки, що не приносять надходжень до бюджету, проаналізувати грошову 
оцінку ділянок в залежності від місця їх розташування, форми власності, цільового 
призначення та функціонального використання, управляти земельними ресурсами громади 
на підставі реальних знань, а не здогадок. 
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Креслення земельної ділянки на карті міста 
Модуль призначений для занесення просторової інформації щодо розташування 

земельної ділянки на карті міста для подальшого геоінформаційного аналізу стану земельних 
відносин на підлеглій території, формування політики органу місцевого самоврядування 
щодо оподаткування земельних ділянок та визначення ставок орендної плати заземлю. 

Надано можливість вносити геометричну інформацію стосовно ділянки декількома 
способами:  

1. Побудова земельної ділянки за координатами. 
2. Імпорт з обмінного файлу формату IN4. 
3. Імпорт з обмінного файлу формату Xml, затвердженому наказом Держкомзему від 

02.11.2009 № 573. 
4. Креслення ділянки безпосередньо на карті.  

 
Після нанесення земельної ділянки на карту уводиться атрибутивна інформація щодо неї. 
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Аналіз доходів від користування земельними ділянками 

Модуль призначений для моніторингу та аналізу надходжень від плати за землю, 
тобто планові показники орендної плати і земельного податку зіставляються з фактичними 
надходженнями до бюджету. Звіт щодо виконання плану бюджетних надходжень 
формується за місяць, квартал, рік, передбачено можливість виділення окремих земельних 
відносин, розподіл землекористувачів на юридичних і фізичних осіб.  

Результати моніторингу подаються, як у територіальному вимірі (на електронній 
карті), так і у формі узагальнених діаграм.  

 
 
Надається можливість сформувати реєстр боржників.  

 
 
Аналіз надходжень та заборгованості дозволяє керівництву органів місцевого 

самоврядування відстежувати тенденції розвитку земельних відносин, своєчасно з’ясовувати 
причини змін, що відбуваються, і готувати нові регуляторні акти з управління земельними 
ресурсами. 
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Просторовий аналіз стану земельних відносин та стану розрахунків 

Модуль призначений для аналізу стану земельних відносин і стану розрахунків за 
користування земельними ділянками у наочній формі на електронній карті міста. Аналіз 
будується за принципом світлофора, коли показники розподіляються на три категорії і кожна 
з них позначається одним з кольорів світлофора: червоним, жовтим чи зеленим. 

Наприклад, для стану земельних відносин земельні ділянки можна розподілити на 
такі групи: 

 оформлено правовстановлюючий документ (зелений колір); 

 використовується без належного оформлення (жовтий колір); 

 не використовується (червоний колір). 
 

 
 

Для аналізу стану розрахунків категорії можна призначити в залежності від рівня 
заборгованості, наприклад:  

 незначна заборгованість (до 10% річної плати) – жовтий колір; 

 заборгованість, що перевищує 10%, - червоний колір; 

 немає заборгованості – зелений колір. 
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Реєстр приміщень комунальної власності 

 «Реєстр приміщень» надає інформаційну підтримку ефективному використанню 
нерухомого майна комунальної власності шляхом здавання в оренду нежитлових 
приміщень.  Забезпечується складання реєстру усіх приміщень комунальної власності, які 
можуть бути передані в оренду.  

Опис приміщення включає:  

 розміщення (адреса, будівля, поверх і т.п.), 

  площу, 

  експертну оцінку, 

  функціональне призначення та інші характеристики.  
 

Кожному приміщенню надається один із статусів: 
• перебуває в оренді, 
• сформовано пропозицію оренди, 

• вільне приміщення, 
• використовується для комунальних потреб. 
 
Створення реєстру спонукає до інвентаризації нежитлових приміщень комунальної 

власності, що можуть бути передані в оренду, дозволяє виявити додаткові резерви та 
причини, що перешкоджають їх використанню. Реєстр приміщень є дієвим механізмом 
оперативного контролю за використанням нежитлового фонду, з приміщень, що 
вивільняються, формуються пропозиції оренди для публікації у засобах масової інформації. 
З’являється можливість проаналізувати оцінку вартості та орендну плату за користування 
приміщеннями в залежності від розміщення, функціонального призначення та інших 
факторів. Електронний реєстр приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в 
оренду, допомагає правильно оцінити потенціал цього активу, його місце у наповненні 
міського бюджету. 
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Просторовий аналіз розподілу використання площі приміщень комунальної власності 

 Якщо будинки прив’язані до електронної карти міста, за даними реєстру приміщень 
можна сформувати наочну картину розподілу площ, що перебувають у комунальній 
власності за категоріями: 

 використовується для комунальних потреб; 

 передано в оренду; 

 запропоновано для передачі в оренду; 

 вільне. 
 
До кожного будинку, де є приміщення комунальної власності, на карті приєднується 

кружок, розділений на сектори в залежності від розподілу площ між категоріями. При цьому 
кожній категорії відповідає свій колір, а вільні приміщення виділяються помітним червоним 
кольором.  
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Аналіз надходжень до бюджету від оренди приміщень 
 

Важливим фактором ефективного управління є аналіз доходів міського бюджету від 
оренди нерухомого майна. Дані про нарахування та оплати по договорах оренди надходять 
від балансоутримувачів або відповідного підрозділу міськвиконкому.  

 
Функції модулю: 

 надається можливість сформувати планові показники доходів від оренди по кожному 
будинку та балансоутримувачу; 

формуються узагальнені звіти про доходи від оренди за місяць, квартал, рік у розрізі 
балансоутримувачів, передбачено виділення окремих будинків;  

 помісячна діаграма нарахувань і оплат дозволяє відстежити загальну тенденцію у 
розрахунках за оренду, виконанні планових показників надходжень до міського 
бюджету; 

 
 

 діаграма за балансоутримувачами дає наочну порівняльну картину роботи окремих 
балансоутримучів за визначений період. 
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Пропозиції оренди приміщень 
 

З даних Реєстру приміщень формується Список об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності, які можуть бути надані в оренду, для публікації у ЗМІ. Цей список є 
доступним на публічному веб-порталі міської ради, де він має також і географічну складову, 
тобто будинки, у яких запропоновано оренду, виділяються на електронній карті міста 
окантовкою.  
 

 
 
До інформації про запропоноване приміщення можна  додати графічні матеріали і 
фотогалерею, які зацікавлені користувачі зможуть переглянути на порталі. 
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Моніторинг енергоспоживання в бюджетних установах 
 Модуль призначений для збору та аналізу інформації про споживання води, теплової і 
електричної енергії у бюджетних установах з метою оптимізації бюджетних витрат на їх 
утримання. 

Функції модулю:  
1. Формування інформації щодо грошових і натуральних показників споживання 

теплової,  електричної енергії і води по об’єктах, що фінансуються з місцевого 
бюджету. Передбачено два способи збирання інформації: 

 узагальнений, коли вносяться обсяги споживання за місяць; 

 окремо за кожним встановленим лічильником з подальшим обчисленням 
вартості відповідно до чинних тарифів. 

 
 

2. Аналіз енергоспоживання з використанням звітів і діаграм. 
3. Надання членам міської громади доступу до аналітичних матеріалів з метою 

прозорого контролю за витратами бюджетних коштів.  
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Паспортизація будівель і споруд  
 Модуль дозволяє здійснити інвентарний і технічний облік будівель і споруд 
населеного пункту, прив’язати відповідні об’єкти електронної карти до їх адрес і тим самим 
створити підґрунтя для аналізу соціально важливих питань мешканців міста.  

Реєстр будинків є основою для формування реєстру приміщень, контролю за 
інтенсивністю дій балансоутримувачів щодо отримання надходжень до бюджету від оренди 
нерухомості, формування інвестиційних пропозицій, нарахування податків на нерухоме 
майно, розрахунку комунальних платежів згідно з чинними тарифами, планування та 
контролю за станом виконання ремонтів житлового фонду. 

 

 
 

Паспорт будинку складається з таких підрозділів: розташування, призначення, технічний 
стан, інженерне обладнання, документи, приміщення. 

 

 



15 

 

Стан вулиць і доріг 
 Модуль призначено для доповнення реєстру вулиць інформацією стосовно обсягу та 
стану дорожньо-транспортного покриття. Це такі параметри, як довжина та площа покриття, 
його вид і стан. Ця інформація може бути корисною при формуванні плану ремонту вулиць, 
інших об’єктів дорожньо-транспортної мережі міста, визначенню видатків міського бюджету 
на ці потреби. 
 

 

 

Функції модуля: внесення інформації про дорожньо-транспортне покриття та 
формування реєстру вулиць (інших об’єктів дорожньо-транспортної мережі) з урахуванням 
цієї інформації. Є можливість вибрати вулиці, що перебувають у аварійному і незадовільному 
стані. 
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Ремонт житлового фонду, об’єктів комунальної власності 
 Модуль надає можливість створення єдиного реєстру ремонтних робіт будівель і 
споруд, що виконуються за кошти місцевого бюджету. Дані про заплановані та виконані 
роботи вносяться працівниками органів місцевої влади або житлово-експлуатаційних 
організацій. Ці відомості є доступними на публічному міському порталі, що дає можливість 
громадянському суспільству контролювати я к виконання плану робіт, так і видатки 
місцевого бюджету. 

Функції модулю:  
1. Внесення інформації про заплановані ремонти: адреса будівлі (з реєстру будівель і 

споруд), запланована вартість, категорія ремонтних робіт, рік і квартал виконання. 
2. Внесення даних про рік, квартал і фактичну вартість виконання робіт. 
3. Формування реєстру запланованих і виконаних ремонтних робіт з можливістю 

порівняння планових і фактичних показників по термінах виконання і вартості.  
4. Перегляд інформації щодо ремонтних робіт за адресою будівлі на публічному 

міському порталі. 

 
5. Геоінформаційний аналіз щодо запланованих і виконаних ремонтів за період. 

 

 При складанні плану ремонтних робіт корисною буде інформація про стан будівель 

відповідно до їх паспортизації, також потрібно враховувати звернення населення щодо 

необхідності ремонту.  
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Звернення громадян з житлово-комунальних питань 
  
Функції модуля:  

1. Формування Реєстру звернень громадян з різних джерел. Вносити дані до реєстру 
можуть, наприклад, оператори кол-центру, диспетчери, інші працівниками 
житлово-експлуатаційних  організацій.  

2. Створення узагальнених звітів з групуванням за видами (заява, скарга, пропозиція, 
подяка) та темами звернень. Визначення  «вузьких місць» в системі надання 
житлово-комунальних послуг населенню та підприємцям.  

 
 

3. Просторовий аналіз звернень громадян дозволяє виявити проблемні райони, 
мікрорайони і окремі будинки, які вирізняються за кількістю поданих звернень. 
Надається можливість виділяти окремі типи звернень та періоди їх надходження 
(місяць або рік). 
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Тарифи на послуги ЖКГ 
 

Модуль дозволяє кожному мешканцю/підприємцю за адресою будинку отримати 
повний перелік послуг ЖКГ, що надаються, та їх вартість. 

 
Функції модулю:  
1. Уведення та коригування інформації про чинні тарифи у прив’язці до будинків.  
2. Формування загального реєстру тарифів по усіх об’єктах населеного пункту. 
3. Перегляд інформації щодо тарифів на комунальні послуги на публічному порталі 

(надано можливість друку). 
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Візуалізація аналізу для мешканців міста  
 Модуль призначено для надання мешканцям, підприємцям, громадським 
організаціям достовірної інформації з нагальних питань життєдіяльності міста. Принциповим 
є використання тієї інформації, яка створюються службами місцевої влади в процесі своєї 
діяльності для власних потреб. Такий підхід є запорукою правдивості даних, призначених для 
широкого загалу, і, навіть, їх відсутність інформує про бездіяльність влади на певному 
напрямі (або неправильну організацію відповідної роботи). 
 

  
 

Інформування населення зосереджено на таких питаннях: 
1. Правопорядок: кількість кримінальних і адміністративних правопорушень з 

розподілом по статтях, а у часовому вимірі по роках та тижнях. 
2. Енерговитрати: дані про енергоспоживання бюджетних установ у 

натуральному та грошовому вимірах. 
3. Тарифи на житлові комунальні послуги. 
4. Звернення громадян з житлово-комунальних питань: будинки, з яких надійшли 

звернення помічаються стовпчиками різної довжини (в залежності від кількості 
звернень за вибраний рік). За конкретною адресою можна отримати детальний 
перелік звернень з розподілом за предметом звернення, його видом (заява, 
скарга і т.п.), а також діаграму розподілу кількості звернень по місяцях року. 

5. План ремонтних робіт житлового фонду (інших будівель комунальної 
власності) та його виконання. 

6. Статево - віковий розподіл населення міста за окремими будинками та в 
цілому. 

7. Пропозиції оренди приміщень: на карті міста червоним кольором виділяються 
будинки, у яких пропонується оренда приміщень. Вибравши будинок, можна 
отримати детальну інформацію про приміщення, які пропонуються і 
роздрукувати її.  
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Депутатський корпус.  
 
Підготовка до сесії міської ради: 

 Пропозиції до порядку денного вносяться безпосередньо на сайті. До пропозиції може 
бути додано проект рішення, усі матеріали, які потрібні депутатам для його прийняття.  

 Відразу після появи на сайті пропозиція стає доступною для депутатів. Вони можуть 
ознайомитися з нею, внести свої зауваження.  

 Секретар ради направляє пропозицію на розгляд профільної депутатської комісії (на 
цьому етапі наявність проекту рішення і усіх необхідних матеріалів є обов’язковою). 
Голова або секретар комісії розміщує на сайті повідомлення про засідання комісії і 
питання, що будуть розглядатися. Протокол і висновки роботи комісії також публікуються 
на сайті.  

 Секретаріат ради формує проект порядку денного наступної сесії. Після затвердження 
проекту міським головою він публікується на зовнішньому сайті для обговорення 
міською громадою.  

 Прийняті рішення після підписання міським головою публікуються на зовнішньому сайті.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Процес підготовки до сесії ради стає цілком прозорим для депутата: 

 Він може заздалегідь ознайомитись з питаннями порядку денного, обмінятися думками 
з колегами і свідомо голосувати на пленарному засіданні.  

 Пропозиція до порядку денного може бути видалена з сайту тільки її автором. Якщо 
пропозиція не потрапила до порядку денного сесії, депутату доступний етап, на якому її 
було відхилено або перенесено на наступну сесію.  

 Проекти рішень зберігаються у своєму первинному вигляді. Є можливість порівняти їх із 
прийнятими рішеннями, що опубліковані на зовнішньому сайті. 
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Персональна сторінка депутата є його робочим місцем , де він може: 

 отримувати звернення від громадян і відповідати на них;  

 відкривати нові теми та брати участь у їх обговоренні на форумі;  

 знайомитися з повідомленнями секретаріату, спілкуватися з іншими внутрішніми 
користувачами порталу через миттєві повідомлення;  

 переглядати календар подій. 

 
 
Інтерактивна взаємодія депутатів і виборців 

Веб-портал міської ради включає до свого складу внутрішній сайт, на якому 
відбувається підготовка до сесії, і зовнішній, що має бути майданчиком взаємодії депутатів і 
виборців. З переліку депутатів користувачу порталу може перейти до їх персональних 
сторінок, роздивитись на плані міста виборчий округ, за яким було обрано депутата, перейти 
до складу партії, фракції, комісії. Увівши адресу будинку, можна отримати перелік 
відповідальних за нього депутатів і тут же направити скаргу або пропозицію.  

При реєстрації користувача на сайті для нього також створюється персональна 
сторінка, з якої він може спілкуватися з депутатами міської ради, тобто не тільки надсилати 
їм звернення, а й отримувати відповіді на них. Також зареєстровані користувачі мають змогу 
брати участь в обговоренні Регуляторних актів і Проектів рішень міської ради. 
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Статево - віковий розподіл населення міста 
Функції:  

1. Отримання даних з інформаційної системи паспортного стола . 
2. Просторовий аналіз агрегованих за будинками даних статево - вікового розподілу 

населення міста. 
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Система інформаційно-аналітичної підтримки природоохоронних заходів щодо охорони і 
раціонального використання природних рослинних ресурсів Зеленбуд 
 Метою системи є надання повної, достовірної та деталізованої інформації про 
кількісний, якісний та віковий склад зон зелених насаджень для вирішення завдань аналізу 
та планування заходів по збереженню та відтворенню природних рослинних ресурсів; 
підвищення показників ефективності роботи комунальних підприємств утримання зелених 
насаджень за рахунок використання та аналізу зібраної в системі інформації; автоматизація 
процедури контролю та збору інформації працівниками комунальних підприємств утримання 
зелених насаджень. 
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Правопорушення 
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Інженерні мережі 
Функції: 

1. Систематизація технічних паспортів об'єктів на електронній карті 
 

 
 

2. Оперативне одержання інформації про стан мереж в будь-якій частині міста 
3. Представлення на карті підключень користувачів 

 
 

 
 

 
 


