ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ЛОТУ №2
1. Призначення документу
Офіційний портал Запорізької міської ради був створений в 2002 році. Головною
метою порталу є оприлюднення виключно загальної офіціальної інформації.
Статистика відвідування сайту показує, що найбільш відвідуваними ресурсами є:


Головна сторінка сайту – більше 32% усіх відвідувань користувачів, у

більшості випадків постійних. З чого можна зробити висновок, що основною
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інформаційними ресурсами міста, відвідування стрічки новин міського порталу є
досить низьким, що дозволяє зробити висновок про те, що у такому форматі стрічка
новин не виконує своєї основної функції – інформування громади.


Розділ «Офіційно» - приблизно 9 % відвідувачів сайту. Ця сторінка має

високу глибину переглядів, тому що орієнтована на профільних спеціалістів та
журналістів. Основною проблемою розділу є: незручність пошуку інформації та
відсутність системи при розміщенні інформації. Даний розділ потребує впровадження
кращих практик сучасних інформаційних систем.
Основна частина користувачів сайту – це вікова група старше 45 років (понад 50 %
відвідувачів). З цього можна зробити висновок про низьку зацікавленість серед молоді,
припускаючи, що причина у відсутності технологій доставки інформації до молоді.
Переважна частина (більш ніж 60 % відвідувань) – прямі адресні запити з пошуку
сайту, з чого можна стверджувати про слабку інтеграцію сайту з іншими інформаційними
ресурсами та соціальними мережами.
Також, застарілим є і дизайн сайту, що викликає асоціацію з відсутністю прогресу в
місті в цілому та в міській владі, зокрема. До того ж, на сайті немає жодної сучасної
яскравої презентації міста, немає візуалізації важливих історичних місць міста, а також
сайт не містить інформації про перспективні міські проекти міста.
Як висновок, можна сказати, що сайт на даний момент не є не відповідає основним
трендам розвитку сучасних інформаційних стратегій територіальних громад.
2. Постановка цілей та задач
Основною метою створення нового сучасного веб-порталу Запорізької міської ради
є підвищення інформативності ресурсу та іміджу міста Запоріжжя. Таким чином, основні
задачі наступні:

 Привабливий зовнішній вигляд порталу, стиль, що впадає у вічі, та високий
рівень дизайну та оформлення
 Гнучка платформа сайту, можливість подальшого розвитку (модульність)
 Зручна навігація, орієнтована як на професійний пошук інформації
(журналісти, спеціалісти), так і на пересічного користувача (жителі міста,
туристи)
 Можливість подальшої інтеграції інформації

з автоматизованих систем

збору інформації про виконання бюджету платежів по місту, системи
платежів (структурних підрозділів міськради, комунальних підприємств)
 Можливість подальшої інтеграції інформації з систем моніторинга руху
комунального транспорту та інтеграції з існуючою геоінформаційною
системою (системою GPS навігації комунального транспорту та маршрутних
таксі)
 Можливість подальшої інтеграції з іншими електронними сервісами
(електронні петиції, відкритий бюджет, електронні черги та ін.)
 Підвищення інформаційної безпеки сайту
 Максимальна
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інформацією за допомогою системи управління
 Якісне текстове та графічне наповнення
 Доступність системи зворотного зв’язку в онлайн режимі (записи на
прийом)
 Можливість самостійного створення сторінок сайту згідно з базовими
шаблонними компонентами і подальшого їх наповнення за допомогою
системи управління
 Можливість розміщення відеоматеріалів для перегляду в мережі, а також
можливість онлайн-трансляцій та Юстрім за допомогою системи управління
 Сайт має бути адаптованим до відображення на мобільних пристроях
 Прийнятна швидкість завантаження сторінок
 Відповідність сучасним технічним стандартам
 Можливість інтеграції порталу з соціальними мережами та іншими
інформаційними ресурсами
Технічні вимоги розробки порталу
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Розробка порталу має бути реалізована за допомогою OpenSource FrameWork
платформи в максимально стислі строки: 2 місяці з моменту підписання договору.
На момент розкриття Виконавець має представити портфоліо робіт (не менш ніж 3
аналогічних працюючих продуктів або прототипів цих продуктів).
Дизайн
Головною задачею в дизайні сайту є створення привабливого та «дружнього»
інтерфейсу, який буде вказувати на індивідуальність ресурсу та сприятиме його
запам'ятовуваності.
Дизайн порталу має бути узгоджений з Управлінням внутрішньої політики
Запорізької міської ради.
Концептуальний дизайн порталу (прототип) повинен:
 повністю відповідати вимогами технічного завдання;
 бути представлений на момент розкриття усіма претендентами на розробку;
 узгоджений з усіма учасниками процесу з боку Заказника.
Структура сайту
Первинна структура сайту представлена у Додатку А, але кінцевий продукт має
дозволяти адміністратору порталу змінювати структуру сайту за допомогою шаблонних
компонентів порталу, закладених при його розробці.
Адаптивна версія сайту
Згідно з даними статистики на сьогодні відвідування з мобільних пристроїв складає
15-20% і росте з кожним роком, тому існує необхідність адаптації порталу під планшети,
смартфони, КПК та інші мобільні пристрої. Адаптивна версія дозволить дозволить
зробити портал більш сучасним з точки зору пошукових систем, допоможе індексації та
просуванню сайту.
Зворотній зв’язок
Необхідно створення інструментів безперервного зв’язку громадян з ключовими
особами міськради для забезпечення підтримки максимальної кількості ініціатив.
Багатомовність
Портал має бути доступним в повному обсязі на українській та російській мовах, та
має мати скорочену англомовну версію (скорочена структура порталу для англомовної
версії – Додаток Б).
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3. Терміни та скорочення
База даних (БД) — сукупність даних, що зберігаються згідно зі схемою даних,
маніпуляції з якими виконують згідно з правилами засобів моделювання даними.
Запорізька міська рада (ЗМР) — адміністративно-територіальна одиниця та орган
місцевого самоврядування м. Запоріжжя.
Інтернет-портал (або портал, інформаційний портал) — сайт, що надає
користувачеві Інтернету різні інтерактивні сервіси (Інтернет-сервіси), які працюють у
рамках єдиного сайту.
Система управління — це інтуїтивно-зрозумілий доступ до бази даних вебресурсу, що використовується для управління інформаційним наповненням її
компонентів. Крім того, система дозволяє створювати нові сторінки на базі шаблонних
компонентів, видаляти та змінювати порядок структурних елементів сайту там, де це
потрібно.
Сторінка — це функціонально завершений програмний блок, призначений для
динамічного генерування візуальної інформації, що передається через браузер
користувачеві. Веб-сторінки генеруються згідно запита користувача на основі свого
інформаційного наповнення (який зберігається в БД) та шаблонів (які визначають зміст та
зовнішній вигляд сторінки).
Сервісний модуль (модуль)— це функціонально завершений програмний блок,
призначений для виконання певного функціонального завдання. Результатом роботи
модуля може бути, як виведення результатів пошуку на сторінку, так і модифікація БД чи
відправлення електронної кореспонденції.
Інформаційна панель (панель) — це візуально поєднанні елементи контенту,
навігації та індикації.
Розділ сайту (розділ) — це найбільший структурний елемент, котрий поєднує
сторінки сайту за принципом формування логічно-завершених груп інформації.
Типова сторінка – сторінка, що підпорядковується єдиним в рамках сайту
принципам компонування. Такі сторінки мають стандартні і загальні (в рамках сайту)
інформаційні елементи (наприклад, панель навігації, герб міста та ін.), але мають відміни
в інформаційному наповненні та деяких елементах.
3. Технічні вимоги
3.1. Функціональні модулі порталу
Базовий

Розділи: «Головна», «Влада», «Сервіси», «Економіка»,
«Місто»

Новини

Розділ «Новини»

Законодавча влада

Розділ «Законодавча влада»
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Виконавча влада

Розділ «Виконавча влада»

Модуль «Базовий» призначений для опублікування загальної інформації про
місто, структуру влади, економіку та включає в себе Головну сторінку порталу. Більшість
сторінок – це статична текстова інформація.
Модуль «Новини» призначений для опублікування новин, розділених на певні
категорії (наприклад, Місто, Суспільство, Економіка та ін.), а також для опублікування
фото- та відеорепортажів.
Модулі «Законодавча влада» і «Виконавча влада» призначені для опублікування
у загальний доступ інформації про структуру законодавчої та виконавчої влади, а також
документів в різних форматах, їх збереження, коректне відображення для інших
користувачів та пошук по головним реквізитам цих документів.
Завантаженні документи мають бути представленні у форматі таблиці з основною
інформацією про документ с переходом на перегляд документу в зручному для перегляду
вигляді.
Документи можуть бути завантаженні у різних форматах (текстових, табличних,
pdf-форматі), тому для зручності перегляду всі завантажені документи мають бути
сформовані для перегляду на сайті у форматі html, що в свою чергу також дозволить
швидкий пошук по тексту документу. Але при цьому має також бути можливість для
користувача завантажити на свій пристрій оригінал цього файлу для обробки, друку або
внесення змін.
Модуль «Законодавча влада» поділяється на 2 частини: динамічна частина
(Запорізька міська рада. Поточна сесія) та статична частина (Запорізька міська рада.
Попередні сесії та інші документи).
Підрозділ порталу «ЗМР. Поточна сесія» призначений для розміщення
інформації про поточну сесію міської ради: розпорядження про скликання сесії, порядок
денний та перелік питань для розгляду на поточну сесію (проекти рішень).
В процесі підготовки до сесії та безпосередньо під час сесії черговість питань для
розгляду змінюється, а також деякі питання переносяться на наступну сесію, тому
Адміністратор модуля «Законодавча влада» має бути забезпечений зручним та
функціональним апаратом для оперативного внесення змін для актуалізації інформації під
час проведення сесії (корегування Порядку денного, перенесення питань на наступну
сесію, внесення змін в проекти рішень, або перезавантаження раніше завантажених
документів проектів рішень).
Для цього необхідно Підрозділ порталу «ЗМР. Поточна сесія» поділити на 3
функціональні частини:
 Перелік питань для розгляду:
Призначення: розміщення всіх проектів рішень на поточну сесію.
Зовнішній вигляд на сайті: таблиця с посиланнями на документи наступного
формату: № п/п (автоматична нумерація по мірі додавання нових документів),
Дата оприлюднення, Номер проекту, Назва проекту, Дата оновлення;
Зовнішній вигляд в системі управління: аналогічна таблиця, як на сайті, з
додатковим полем для внесення номеру порядку денного.
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Функціонал системи управління: внесення по конкретному питанню
порядкового номеру цього питання в затвердженому порядку денному. Після
закріплення за питанням його порядкового номеру, це питання з’являється в
розділі «Порядок денний» за вказаним порядковим номером.
 Порядок денний:
Призначення: формування порядку розгляду питань на сесії.
Функціонал: показує перелік питань для розгляду, яким було присвоєно
порядковий номер, з сортуванням в затвердженому порядку.
Зовнішній вигляд: таблиця с посиланнями на документи наступного формату:
№ п/п, Дата оприлюднення, Номер проекту, Назва проекту, Дата оновлення;
 Розпорядження про скликання сесії
Призначення: розміщення розпорядження про скликання сесії.
Функціонал: посилання на документ про скликання поточної сесії.

В підрозділі «ЗМР. Поточна сесія» для Адміністратора модуля «Законодавча
влада» має бути закладений механізм проставлення відмітки про завершення поточної
сесії. Після того, як проставлена дана відмітка – в розділі «ЗМР. Поточна сесія. Перелік
питань для розгляду» має на сайті відображатися тільки той перелік питань, яким не було
присвоєно порядкового номеру з «Порядку денного», питання, що перейшли в розділ
«Порядок денний» мають стати прихованими для користувачів в розділі «ЗМР. Поточна
сесія. Перелік питань для розгляду».
Адміністратор модуля «Законодавча влада» має мати можливість вносити проекти
рішень, протоколи та інші документи в систему, як шляхом завантаження цих документів
в різних форматах (текстових, табличних, pdf-форматі), так і вносити текст самостійно
через вбудований в систему управління текстовий редактор.
Підрозділ порталу «ЗМР. Попередні сесії та інші документи» призначений для
розміщення документів про попередні сесії: рішення міськради та постійних комісій,
статистики сесій, інформації про голосування та ін. документів, а також відео- та
аудіозаписів сесій, згрупованих по рокам та сесіям.
3.2. Додатковий функціонал
Український и російський варіант повністю (всі
сторінки порталу мають бути двома мовами),
Мовні версії сайту
Англійський скорочений варіант порталу
(Скорочений варіант порталу для англомовної
версії – Додаток 2)
Пошук на сайті має бути розширеним, з
використання логічних операторів та
синтаксичних виразів: та, або (за замовчуванням).
Пошук по сайту
 Простий по сайту
 Розширенний по документам ЗМР, за
наступними критеріями (№, дата, назва
документа, статус документа, тип документа,
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Пошук за документами

Інтеграція із соціальними мережами
Інтерактивна мапа

ключові слова)
 Розширенний по документам Виконкому, за
наступними критеріями (№, дата, назва
документа, статус документа, тип документа,
ключові слова)
Пошук за документами має бути розширеним, з
використання логічних операторів та
синтаксичних виразів: та, або (за замовчуванням).
Критерії: №, дата, назва документа, статус
документа, тип документа (рішення ради,
рішення виконкому, розпорядження мера),
ключові слова
Так
Так, Розділ «Карта міста»

3.2. Підтримка та обслуговування порталу

Хостинг (хмарний провайдер)

Основні вимоги:
 Тільки українські хостинги або хмарні
провайдери;
 Продуктивність має бути достатньою для
розгорнення додатків порталу;
 Високий показник доступності (не нижче
99,95%);
 Цілодобова постійна підтримка з боку
Постачальника послуги;
 Відмовостійкість;
 Конфігурація у точній відповідності до
потреб порталу;
 Термін дії: 1 рік з моменту підписання
акту виконаних робіт.

Реєстрація / подовження строку дії
домену

Виконується замовником

Послуги технічної підтримки

Аналітичний супровід сайту
Послуга – наповнення сайту
Послуга – перенесення контенту

Рішення технічних проблем на сайті, виправлення
верстання, навчання співробітників роботі з
розробленою Виконавцем CMS (на базі
OpenSource FrameWork платформи)
Встановлення стандартних кодів Google Analitics
та Яндекс Метрика: налаштування та
відслідковування цілей, подій, активності
користувачів
Виконується замовником
Виконується замовником
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3.3. Технічні вимоги до програмного забезпечення
та безпека
Двоетапна аутентифікація Google
Authenticator або СМС авторизація

Потрібна

Антивіриусний захист

Потрібен

Захист від DOS & DDOS

Потрібен

Резервне копіювання

Потрібно, по наступній схемі – 1 раз на день
інкрементальна копія, 1 раз на неділю – повна
копія.
Передбачити механізм для адмінстаратора сайта,
що до відновлення як з інрементальної копії, так і
з повної.
Копії створюються для кожного модуля окремо
портала
На базі OpenSource FrameWork платформи
ОС з відкритим кодом - Linux

Платформа керування контентом
Операційна платформа
Доступ для адміністраторів сайту
Тільки по протоколу https
(content managment)
На вимогу Замовника програмне забезпечення разом з системою обробки бази
данних та самими данними може бути переміщено на сервера Замовника.
4. Функціональна архітектура системи
Для повноцінного функціонування порталу необхідна організація БД, що
забезпечить структуроване збереження документів, які будуть завантажуватися на портал
у модулях «Законодавча влада» та «Виконавча влада».
БД має забезпечити систему наступною структурою даних:
 Номер документу
 Тип документу
o Через довідник типів документів
 Модуль, з якого завантажувався документ
o Через довідник модулів порталу
 Назва документу
 Дата документу
 Статистика завантаження (дата, користувач).
Передбачити перенесення даних до архівної БД з досягненням певного об’єму
(узгоджується з Замовником).
5. Вимоги до розмежування прав доступу (ролі у системі)
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Доступ має бути прописаний згідно ролей порталу:
 Користувач
Основною вимогою для комп’ютера користувача є можливість запуску та
впевненої роботи та сумісності з операційними системами для ПК, планшетів та інших
портативних пристроїв (мобільні телефони, смартфони, КПК та ін.):
 Windows,
 Linux,
 Mac OS,
 SymbianOS,
 Android,
 iPhone OS
Основною вимогою для комп’ютера користувача є можливість запуску та
впевненої роботи одного з найбільш популярних веб-браузерів:
 Internet Explorer 9.0 та вище,
 Opera 10 и вище,
 Mozilla Firefox 13.0 та вище,
 Safari 5.0 и вище,
 Google Chrome 20.0 та вище.
Основною вимогою для портативних пристроїв (планшетів, мобільних
телефонів, смартфонів, КПК та ін.) користувача є можливість запуску та впевненої
роботи одного з базових браузерів:
 Opera Mini (+ Opera Mobile)
 Internet Explorer Mobile
 Safari for iPhone.
 Адміністратор модуля «Законодавча влада»
o Створення сторінок сайту за допомогою базових шаблонних компонентів в
модулі «Законодавча влада»
o Наповнення сторінок сайту за допомогою системи управління в модулі
«Законодавча влада»
o Розміщення відеоматеріалів для перегляду в мережі, а також можливість
онлайн-трансляцій та Юстрім за допомогою системи управління в модулі
«Законодавча влада»
o Графічне наповнення сайту за допомогою системи управління в модулі
«Законодавча влада»
o Формування шаблонів типових сторінок за допомогою базових шаблонних
компонентів за допомогою системи управління в модулі «Законодавча
влада»
 Адміністратор модуля «Виконавча влада»
Аналогічно функціям адміністратора модуля «Законодавча влада», тільки в
модулі «Виконавча влада»
 Адміністратор модуля «Базовий»
Аналогічно функціям адміністратора модуля «Законодавча влада», тільки в
модулі «Базовий»
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 Адміністратор модуля «Новини»
Аналогічно функціям адміністратора модуля «Законодавча влада», тільки в
модулі «Новини»
 Адміністратор верхнього рівня
Аналогічно функціям адміністратора модуля «Законодавча влада», тільки для
всіх модулів порталу.
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Додаток А
Структура порталу Запорізької міської ради
Модуль

Базовий

Виконавча
влада

Розділ

Головна
(Стартова
сторінка
сайту)

Виконавча
влада.
Структура

Зміст
Топ новини (з
картинками)
Електронні сервіси

Актуальні новини
Останні новини
Анонси
Фоторепортажі
Відеорепортажі
Пошук по сайту
Погода в місті
Структура міської
влади
Міський голова

Секретар міської
ради

Заступники
міського голови

Деталізація
6 топових новин (з прокруткою)
Публічні сервіси міста с
піктограмами (5 топових піктограм з
можливістю показати всі піктограми
сервісів)
Актуальні новини з групуванням по
темам
Список останніх новин та анонсів
Список фоторепортажів
Список відеорепортажів
пошук за ключовими словами
Погода в місті на цей час
Структура + справа навігація по
структурі з кількістю
Біографія: Фото, години прийому,
контакти, біографія
Запис на прийом - після заповнення
форми "Запис на прийом" відправити
листа на електронну пошту
приймальної міського голови
Документи: Декларація про доходи,
Звіти, посилання на Рішення
міського голови, Інше
Біографія: Фото, години прийому,
контакти, біографія
Запис на прийом - після заповнення
форми "Запис на прийом" відправити
листа на електронну пошту
приймальної секретаря міського
голови
Документи: Декларація про доходи,
Інше
Таблиця: фото, посада, контакти,
години прийому
При переході на самого заступника:
Біографія: Фото, години прийому,
контакти, біографія
Запис на прийом - продублювати
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Модуль

Розділ

Зміст

Виконавчий
комітет

Департаменти

Управління

Районні
адміністрації

Комунальні
підприємства

Деталізація
години прийому и контакти
Документи: декларація про доходи,
Інше
Таблиця: фото, посада, контакти,
години прийому
При переході на самого члена
комітету: Біографія: Фото, години
прийому, контакти, біографія
Таблиця: картинка, назва
департаменту, контакти, адреса,
години прийому
При переході на департамент –
детальне описання департаменту:
Головне (загальна інформація про
департамент) - Керівництво (список
керівників: фото + коротка
інформація) - Документи (Звіти та
Інші документи)
Таблиця: картинка, назва управління,
контакти, адреса, години прийому
При переході на управління - перехід
на детальне описання управління:
Головне (загальна інформація про
управління) - Керівництво (список
керівників: фото + коротка
інформація) - Документи (Звіти та
Інші документи)
Таблиця: картинка, назва
адміністрації, контакти, адреса,
години прийому
при переході на адміністрацію перехід на детальне описання
адміністрації: Головне (загальна
інформація про адміністрацію) Керівництво (список керівників:
фото + коротка інформація) Документи (Звіти та Інші документи)
Таблиця: картинка, назва
комунального підприємства (КП),
контакти, години прийому
При переході на КП – перейти на
офіційний сайт КП
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Модуль

Розділ

Зміст
Інспекції

Робота та
стажування
Пошук документів

Рішення
міськвиконкому

Проекти рішень
міськвиконкому
Виконавча
влада.
Документи

Протоколи засідань
міськвиконкому

Розпорядження
мера

Очищення влади

ЗМР.
Секретар
ради,
Законодавча
депутати,
влада
фракції,
групи,
комісії

Секретар міської
ради

Деталізація
Таблиця: картинка, назва інспекції,
контакти, адреса, години прийому
При переході на інспекцію - перехід
на детальне описання інспекції:
Головне (загальна інформація про
інспекцію) - Керівництво (список
керівників: фото + коротка
інформація) - Документи (Звіти та
Інші документи)
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом
номер документа, дата (період),
назва, ключові слова, тип документу,
статус
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
Біографія: Фото, години прийому,
контакти, біографія
Запис на прийом - після заповнення
форми "Запис на прийом" відправити
листа на електронну пошту
приймальної секретаря міського
голови
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Модуль

Розділ

Зміст

Депутати (Фракції
та групи)

Постійні комісії

Управління по
забезпеченню
роботи ради

Пошук документів
ЗМР.
Поточна
сесія

ЗМР.
Попередні
сесії та інші
документи

Розпорядження про
скликання сесії
Проекти рішень
міської ради
Порядок денний
Пошук документів

Рішення міської
ради

Інформація про
голосування

Деталізація
Документи: Декларація про доходи,
Інше
1. Депутатський корпус: Фото - ФІП
депутата - Фракція або група (з
фільтром по фракціям и групам зліва
від списку з депутатами)
2. Фракції та групи: Назва фракції
або групи - Контакти (при переході у
Фракцію або групу - перейти в
Депутатський корпус з фільтром по
обраній фракції чи групі)
Склад та функції комісії
Документи комісій: Положення та
регламент, Протоколи засідань, Інші
документи
Картинка, назва управління,
контакти, адреса, години прийому
При переході на управління - перехід
на детальне описання управління:
Головне (загальна інформація про
управління) - Керівництво (список
керівників: фото + коротка
інформація) - Документи (Звіти та
Інші документи)
номер документа, дата (період),
назва, ключові слова, тип документу,
статус
див. п. 3.1
Розділ "ЗМР. Поточна сессія"

номер документа, дата (період),
назва, ключові слова, тип документу,
статус
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланням на документи
+ прийняте рішення
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Модуль

Розділ

Зміст
Протоколи засідань
міської ради

Регламент роботи
міської ради

Статистика
відвідування сесій
Статистика
проектів постанов
Депутатські
звернення

Відео- та
аудіозаписи сесій

Новини

Новини

Сервіси

Місто
Влада
Депутати
Суспільство
Економіка
Фоторепортажі
Відеорепортажі
Електронні сервіси
м. Запоріжжя
Регуляторна
політика

Тендери
Базовий
Економіка
Електронні
закупівлі
Інвестору

Деталізація
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
статичний текст з можливістю
завантаження документу регламенту
та з можливістю додавання вкладок
при модерації для групування
інформації за змістом
ФІП - Партія - Статистика
відвідування и кіл-ть прогулів
Прийнято - Відхилено - Перенесено Заслухано
таблиця з посиланнями на документи
(дата - депутат (ФІП) - Назва
документу (посилання))
сортування: від нового до пізнішого
Список записаних (відео- та
аудіофайлів) сесій міської ради,
згрупований по сесіям
сортування: від нового до пізнішого

Тимчасово неактивно
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
таблиця з посиланнями на документи
(після натискання – відкривається
документ) та датою
сортування: від нового до пізнішого
перехід на Prozorro з фільтром по
Запоріжжю
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом
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Модуль

Розділ

Зміст
Промисловість

Інновації

Статут

Стратегія розвитку

Генплан міста
Бюджет міста

Громадське життя
Тарифи

Місто
Екологія

Історія Запоріжжя

Туризм
Карта

Деталізація
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом
Тимчасово неактивно
Посилання на завантаження
бюджетів останніх років
сортування: від нового до пізнішого
Громадська рада - Громадський
бюджет - Місцеві ініціативи
Категорії: Газ, Вода, Електроенергія
При переключенні між категоріями
змінюється статичний текст з
розцінками тарифів
статичний текст з вкладками для
групування інформації за змістом:
Атмосферне повітря, Стаціонарні
джерела, Вода, Відходи
статичний текст з можливістю
додавання вкладок при модерації для
групування інформації за змістом, та
посилання на завантажання
історичних документів, книжок та
матеріалів в форматі pdf
Категорії: Історичні місця - Гарні
місця - Театри - Музеї
Вбудована карта міста з можливістю
для адміністратора додавати на неї
додаткові мітки
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Додаток Б
Структура англомовної версії порталу
Розділ

Зміст
Історія міста

Головна (Стартова
сторінка сайту)

Туризм
Карта міста
Структура міської влади
Міський голова

Влада

Секретар міської ради
Заступники міського голови
Депутатський корпус (фракції та групи)
Статут
Стратегія розвитку

Місто

Історія Запоріжжя
Туризм
Карта
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ЛОТУ №3
1. Призначення документу
У зв’язку зі стрімким розвитком сучасного українського суспільства та бажанням
громадян брати активну участь у суспільно-політичному житті з’являється необхідність
створення єдиного інформаційного простору, на базі сучасних інформаційних технологій Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації.
Сучасні

інформаційні

технології,

які

дозволяють

створювати,

зберігати,

переробляти і забезпечувати ефективні способи подання інформації споживачеві, стали
важливим фактором життя суспільства та засобами підвищення ефективності керування
всіма сферами суспільної діяльності. Рівень інформатизації стає одним з важливих
факторів успішного економічного і соціального розвитку та конкурентоздатності міста як
на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
Однією з головних складових частин Запорізької Муніципальної Інтегрованої
Системи Обробки Інформації є розробка та впровадження інформаційної системи
сукупних, логічно пов’язаних між собою веб-сервісів, необхідних для забезпечення
прозорості управлінських рішень та можливості для жителів міста брати активну участь в
розвитку міста.
Система повинна бути зручною у користуванні та слугувати ефективним
інструментом обміну інформацією між жителями міста та органами місцевого
самоврядування.
Система має бути інтегрованою з іншими складовими Запорізької Муніципальної
Інтегрованої Системи Обробки Інформації (наприклад, Офіційний портал Запорізької
міської ради) та містити зручні засоби зворотного зв’язку з аудиторією, стимулювати
отримання відгуків від неї.
2. Постановка цілей, задач та термінів виконання робіт
Термін виконання: 45 днів з моменту підписання договору.
Розробка функціональної частини сайту. Установка та налаштування системи
управління контентом веб та програмування основних модулів системи, а також
інструктаж персоналу як користуватися зазначеною системою.
Додаткові завдання:
 Тестування та налагодження системи.
 Перенесення доменного ім’я.
 Наповнення системи.

Розробник повинен передбачити цілодобову технічну підтримку системи з моменту
приймання

її

в

експлуатацію

та

в

подальшому забезпечити

пост

гарантійне

обслуговування у разі необхідності.
Дизайн
Головною задачею в дизайні сайту є створення привабливого та «дружнього»
інтерфейсу, який буде вказувати на індивідуальність ресурсу та сприятиме його широкому
використанню.
Кольорова схема – має бути в одному стилі з офіційним порталом ЗМР з
відповідними логотипами та гербом, графічними елементами та «іконками».
Багатомовність
Сайт має бути доступним в повному обсязі на українській та російській мовах.
3. Терміни та скорочення
Громадський бюджет у місті Запоріжжі (participatory budgeting) — це інструмент
прямої демократії, за допомогою якого громадяни беруть участь у прийнятті рішень щодо
розподілу бюджетних коштів.
Запорізька Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації (ЗМІСОІ) –
це єдиний інформаційний простір, основне призначення якого – інтеграція різноманітних
автоматизованих інформаційних ресурсів загального та спеціального призначення;
забезпечення санкціонованого доступу до них працівників та користувачів; а також
забезпечення інформаційної взаємодії організацій та підрозділів між собою, та з іншими
органами державної влади.
Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі Координаційна рада) –
постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України,
координують

виконання

основних

заходів,

завдань

щодо

впровадження

та

функціонування Громадського бюджетування у місті Запоріжжі. Склад Координаційної
ради затверджується розпорядженням міського голови, не перевищує 15 осіб та
формується з представників громадських організацій (не менше 60%), депутатів міської
ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях;
Проект – програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у
форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу
та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його
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реалізації зовнішнього обліку міста Запоріжжя, умов проживання у ньому та задоволення
інших потреб територіальної громади міста.
Автор – член територіальної громади з правом голосу, який в порядку, визначеного
цим Положенням, підготував та подав проект для реалізації за рахунок коштів
Громадського бюджету.
Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з
надісланих на огляд шляхом голосування членів територіальної громади міста Запоріжжя
з правом голосу.
Модуль «Прозорий бюджет м. Запоріжжя» - інформаційний ресурс, що
забезпечує доступ до нормативної, статистичної та аналітичної інформації у сфері
управління публічними коштами щодо бюджету міста.
Офіційний портал м. Запоріжжя - офіційний сайт міста в Інтернеті, за допомогою
якого реалізуються принципи відкритості та доступності для мешканців міста інформації
про використання бюджетних коштів, новин, рішень міської ради та ін.
Видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом.
Електронна петиція — це особлива форма колективного звернення громадян до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу
місцевого самоврядування. Електронна петиція подається та розглядається в порядку,
передбаченому статтею 23-1 Закону України "Про звернення громадян".
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4. Технічні вимоги
4.1. Загальні технічні вимоги
Система створюється на базі системи управління контентом (далі - Система), яка
повинна виконувати такі функції:
●

керування інформаційною структурою;

●

керування зовнішнім виглядом та змістом веб-сторінок.

Адміністративний інтерфейс Системи має бути інтуїтивним та зрозумілим
користувачу початкового рівня та має використовувати стандартний інтерфейс файлових
менеджерів (таблиці, папки, дерева, тощо).
Інтерфейс користувача має бути інтуїтивним та зрозумілим.
●

повинен єднати усі пов’язані між собою сторінки та включати у себе доступ

до створення будь якої петиції та проекту бюджету;
●

повинен мати архів раніше створених користувачем проектів.

Система повинна забезпечувати такі функції адміністрування:
●

змінювати та редагувати інформаційне наповнення розділів системи

●

передбачати можливість розширення переліку категорій інформаційних

матеріалів, або відмови від частини з них;
●

зручний для користувача контекстний пошук;

●

забезпечення віддаленого адміністрування ресурсів системи;

●

можливість завантажувати до системи мультимедійний матеріал (фото

зображення)
●

можливість завантаження декількох вибраних файлів одночасно;

●

архіву раніше проведених опитувань.

Система повинна мати три повноцінних модулі з відповідним функціоналом:


Електронні петиції;

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування,
згідно ч. 3 ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (надалі за текстом – Закон), є
електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 231
цього Закону.
Частиною 1 статтею 231 Закону передбачена можливість громадянам
звернутись до органів місцевого самоврядування електронними петиціями двома
способами: 1 – через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована або 2 – веб-сайт
громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Зокрема зазначено, що громадяни можуть звернутися до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з
електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або
веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної
петиції.
Електронна петиція направляється через модуль «Електронні петиції», яке
здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.


Громадський бюджет

Громадський бюджет у місті Запоріжжі – це частина бюджету міста Запоріжжя,
форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми
залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста та спрямована на
демократичний

процес

обговорення

громадою

окремих

напрямів

використання

бюджетних коштів.
Громадський бюджет – це:
o певна частина бюджету міста Запоріжжя;
o безпосередній контроль мешканцями міста його витрат;
o можливість визначати і голосувати за завдання, реалізація яких задовольнить
потреби громади міста .


Прозорий бюджет

Метою Міської розробки модуля «Прозорий бюджет м. Запоріжжя» є створення
системи, що наддасть доступ громадянам та мешканцям міста до інформації про
планування та використання бюджету м. Запоріжжя, забезпечить актуальність,
достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних,
простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість, можливість
порівняння динаміки, можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення.
Основними пріоритетами є: забезпечення громадян України, мешканців міста
Запоріжжя інструментами контролю та доступу до інформації стосовно бюджету міста;
забезпечення керівництва та спеціалістів різних рівнів виконавчих органів міської ради,
комунальних підприємств та установ, що беруть участь в плануванні, управлінні та
освоєнні

бюджетних

коштів,

інтегрованою

інформаційно-аналітичною

системою

прийняття управлінських рішень.
Метою функціонування модуля є: забезпечення доступу до інформації про
використання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами коштів бюджету м.
Запоріжжя, суб’єктами господарювання комунальної власності.
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Система (3 модулі) повинна мати:
●
єдиний кабінет користувача;
●
підтвердження користувача та зміни статусу через e-mail- розсилку;
●
єдину СУБД;
Система крім загальних модулів повинна мати:
●
модулі простого та розширеного пошуку;
●
пошук за документами (за номером, датою, назвою, періодом);
●
форма зворотного зв’язку (побажання або скарги).
4.2. Вимоги до розробки проекту
Технології, використані при розробці:
 СУБД PostgresSQL;
 Мова праграмування Ruby;
 Framework Rails 4;
 Cache store Redis.
4.3. Вимоги до верстання
Верстка сторінок системи повинна відбуватися з розрахунку на коректне
відображення в найбільш поширених програмах перегляду веб-сторінок:
●

Місrоsoft Іnternet Ехрlorer версії 11 і вище

●

Opera версії 10.0 і вище

●

Google Chrome версії 21.0 і вище

●

Safari версії 3.2 і вище

●

Mozilla FireFox v.25 і вище.

Система повинна мати адаптований дизайн, сторінки повинні відображатися без
спотворень
●

на ПК та мобільних пристроях з наступною роздільною здатністю:

●

На дисплеях з роздільною здатністю 1024x768 і вище;

●

На планшетних комп’ютерах з роздільною здатністю 1024x768;

●

На мобільних пристроях з роздільною здатністю 480 x 800.
5. Вимоги до якості

До сайту необхідно застосувати наступні технології тестування:
●

Тестування на коректне відображення в браузері (список браузерів – п. 4.3)
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●

Тестування на навантаження. Необхідно перевірити працездатність системи

до 100 одночасних звернень.
●

В разі виникнення помилки 404 має виводитись дружнє повідомлення з

посиланнями на основні розділи системи.
4.4. Додаткові технічні вимоги
Підтримка та обслуговування сайту
Хостинг

Тільки українські хостинги або хмарні провайдери

Реєстрація / подовження строку дії
домену

Виконується замовником

Послуги технічної підтримки

Рішення технічних проблем на сайті, виправлення
верстання, навчання співробітників роботі з
системою управління сайтом

Аналітичний супровід сайту

Встановлення стандартних кодів Google Analitics та
Яндекс Метрика: налаштування та відслідковування
цілей, подій, активності користувачів

Послуга – наповнення сайту

Виконується замовником

Послуга – перенесення контенту

Виконується замовником

Технічні вимоги до програмного забезпечення та безпека
Авторизація

Потрібна

Антивіриусний захист

Потрібен

Захист від DOS & DDOS

Потрібен

Резервне копіювання

Потрібно, по наступній схемі – 1 раз на день
інкрементальна копія, 1 раз на неділю – повна копія.
Передбачити механізм для адміністратору сайту, що
до відновлення як з інкрементальної копії, так і з
повної.
Копії створюються для кожного модуля сайту
окремо

На вимогу Замовника програмне забезпечення разом з системою обробки бази
данних та самими данними може бути переміщено на сервера Замовника.
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5. Функціональна архітектура системи

Модуль «Електронні петиції» (в модуль «Електронні петиції» закладаються
функції, затвердженні Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015
року № 577-VІІ). Схема процесу подання електронної петиції, оприлюднення та розгляду
показано в схемі (Додаток 2).
 Етап створення електронної петиції
o Реєстрація або авторизація ініціаторів в модулі «Електронні петиції»
o Створення петиції ініціатором
 уточнити прізвище, ім'я, по батькові (за умовчанням підставляються
реєстраційні дані);
 поштова адреса (для отримання письмової відповіді на петицію);
 електронна адреса (контактний e-mail);
 контактний номер телефону;
 заголовок петиції;
 суть електронної петиції;
 прикріпити фото або відео, яке ілюструватиме петицію (якщо
потрібно).
 Поставити відмітку про згоду використання персональних даних,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
o Перевірка та акцептування Адміністратором петиції


Необхідно дати можливість Адміністратору відмовити в
опублікуванні петиції та повідомити автору причини відмови у
разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам.

 Збір підписів
o Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному порталі Запорізької
міської влади є датою початку збору підписів на її підтримку.
 Реєстрація або авторизація користувачів в модулі «Електронні
петиції» для розміщення підпису під петиціями
 Підписи, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються
Адміністратором недійсними та не враховуються при
підрахунку голосів, про що Адміністратор повідомляє такого
учасника на його електронну адресу.
 Електронна петиція, адресована Запорізькій міській раді,
розглядається за умови збору на її підтримку необхідну кількість
підписів громадян (налаштовується через довідник) протягом
затвердженого періоду (налаштовується через довідник) з дня
оприлюднення петиції.
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 Розгляд електронної петиції
 Передача електронної петиції на розгляд керівництва
 Оприлюднення відповідей (рішення ЗМР) на сторінці модуля
 Зберігання електронних петицій
o Термін зберігання електронних петицій, а також інформація про кількість
підписів, одержаних на підтримку електронних петицій, та строки їх збору
зберігається протягом певного адміністративно прийнятого терміну і
налаштовується через довідник (на даний момент - три роки з дня
оприлюднення петицій).
Модуль «Громадський бюджет»
В модуль Громадський бюджет закладаються функції, затвердженні Положенням
«Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі», яке визначає основні вимоги та принципи
до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування у місті Запоріжжя.
(Додаток 3) або за посиланням:
http://meriazp.gov.ua/test/index.php?id=42&pid=17680)
 Етап подання проектів
o Оголошення на сайті про дату початку та закінчення прийому проектів
o Реєстрація або авторизація авторів в модулі «Громадський бюджет»
o Подання проекту громадянами – заповнення бланку заявки (Додаток 1)
 З можливістю для автора проекту внести зміни або зняти проект в
термін, закладений в Положення про Громадський бюджет у м.
Запоріжжі
 Аналіз проектів
o Перевірка коректності заповнення бланків Координаційною Радою
o Перегляд проектів Координаційною Радою
 Зворотній зв’язок з авторами проектів, по яким необхідне внесення
корективів
 Відхилення проектів у разі необхідності в обумовлений в Положенні
про Громадський бюджет у м. Запоріжжі строк
 Прийняття проектів в обумовлений в Положенні про Громадський
бюджет у м. Запоріжж і строк
 Голосування
o Оголошення про початок голосування
o Процес голосування
o Підрахунок голосів електронного голосування (автоматично)
o Підрахунок голосування шляхом заповнення друкованої анкети (вручну)
o Оприлюднення інформації про переможців після зведення інформації про
результати голосування
 Реалізація проектів
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o Виділення коштів на реалізацію
o Реалізація проекту
o Розміщення звітів про реалізацію проекту
Модуль «Прозорий бюджет»
Загальну інформацію про планові та фактичні доходи та видатки бюджету м.
Запоріжжя необхідно представити в цифровому: план, факт, процент виконання та
графічному вигляді у виді календарного графіку з можливістю вибору бюджетного
періоду (рік) та формування даних в розрізі фондів бюджету (загальний, спеціальний) та в
цілому, в розрізі головних розпорядників, тимчасової класифікації видатків та
кредитування (в разі впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на
рівні місцевих бюджетів – програмної класифікації), галузей, тощо за описом нижче.
Завантаження інформації департаментом фінансової та бюджетної політики буде в
форматі .xls-файлів структури, представленої в Додатку 4.
Кожен з файлів може бути на декілька аркушів.
Структура надходжень до місцевого бюджету поділяється на наступні категорії:
Доходи в розрізі наступних статей:
o
Податкові надходження;
o
Неподаткові надходження;
o
Доходи від операцій з капіталом;
o
Офіційні трансферти;
o
Цільові фонди.
Довідник класифікації доходів має бути наступного формату:
Назва поля

Тип поля

Код

Числовий (8)

Найменування

Текстовий (1200)

Початкові дані для завантаження в довідник представлені в Наказі МФУ від 14
січня 2011 року № 11 Про бюджетну класифікацію із змінами та доповненнями.
Відображення інформації про доходи на сайті має бути представлена у
наступних видах:





гістограма
кругова гістограма
гістограма по календарним періодам (місяць) зі структурою доходів
табличне відображення статей доходів з можливістю відображення їх
структури та проведення план-факторного аналізу. Структура, ієрархія та
склад доходів визначається відповідно класифікації доходів бюджету
міста та технічним завданням на систему.
Фільтри та вибір інформації:
 рік;
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 конкретний місяць або всі місяці;
 накопичувальний підсумок;
 в розрізі фондів бюджету міста або в цілому.
При цьому кожному конкретному виду видатків (статті видатків) присвоєно 4рівневий цифровий код, який скорочено позначають буквами: КЕКВ (код економічної
класифікації видатків), згідно Наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11
„Про бюджетну класифікацію”. Таке кодування дозволяє отримувати інформацію про
конкретні видатки установи.
Відповідно до економічної класифікації, видатки бюджетних установ поділяються
на поточні та капітальні.
Довідник класифікації видатків має бути наступного формату:
Назва поля

Тип поля

Код

Числовий (6)

Найменування

Текстовий (1200)

Початкові дані для завантаження в довідник представлені в Наказі МФУ від 14
січня 2011 року № 11 Про бюджетну класифікацію із змінами та доповненнями.
Також модуль «Прозорий бюджет» має надати можливість формування та
оприлюднення ТОП-50 платників податків.
Структура видатків та кредитування з місцевого бюджету поділяється на
наступні категорії :
Видатки у розрізі:
 Головних розпорядників бюджетних коштів;
 Тимчасової класифікації видатків та кредитування, а в разі запровадження
програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів:

Програмної класифікації видатків та кредитування;

Функціональної класифікації;
 Економічної класифікації
Відображення інформації на сайті у наступних видах:





гістограма
кругова гістограма
гістограма по календарним періодам (місяць) зі структурою доходів
табличне відображення статей видатків з можливістю відображення їх
структури та проведення план-факторного аналізу. Структура, ієрархія та
склад видатків визначається відповідно до класифікації видатків та
кредитування бюджету міста та технічним завданням на систему
Фільтри та вибір інформації:






рік,
конкретний місяць або всі місяці,
формування накопичувального підсумка
в розрізі фондів бюджету міста або в цілому;
окремо або разом по наступним показникам видатків: план фінансування
та показники виконання
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Тимчасова класифікація видатків (функціональна класифікація) (в табличному
відображенні) містить структуру, ієрархію та склад видатків, що визначається відповідно
до класифікації видатків та кредитування бюджету міста має містити наступні статті
 Державне управління
 Освіта
 Охорона здоров’я
 Соціальний Захист та соціальне забезпечення
 Житлово-комунальне господарство
 Культура і мистецтво
 Засоби масової інформації
 Фізична культура і спорт
 Будівництво
 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика
 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
 Обслуговування боргу
 Цільові фонди
 Видатки не віднесені до основних (попередніх) груп
Економічна класифікація (в табличному відображенні) містить структуру, ієрархію
та склад видатків, що визначається відповідно до класифікації видатків та кредитування
бюджету міста має містити наступні статті:
 Нерозподілені видатки
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
 Медикаменти
 Харчування
 Енергоносії
 Предмети, матеріали, обладнання
 Оплата послуг (крім комунальних)
 Обслуговування боргових зобов’язань
 Поточні трансферти
 Соціальне забезпечення
 Інші поточні видатки
 Капітальні видатки
Формування в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів з відображенням
в табличному виді за наступними критеріями: Найменування, планові показники, касові
видатки з можливістю сортування.
На порталі публікується інформація по показникам, зазначеним вище з
періодичністю один раз на місяць, до 10 числа місяця, наступного за звітним.
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8. Вимоги до розмежування прав доступу (ролі у системі)
Модуль «Електронні петиції»
 Адміністратор модуля
 Ініціатор петиції
 Відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Запорізької міської
ради
 Управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради
 Користувачі модуля (перегляд)
 Контролюючі органи
Модуль «Громадський бюджет»
 Адміністратор модуля
 Координаційна рада
 Автор проекту
 Користувачі модуля (перегляд)
 Голосування
 Контролюючі органи
Модуль «Прозорий бюджет»
 Адміністратор модуля
 Громадяни
 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
 Користувачі модуля (перегляд)
 Контролюючі органи
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Додаток 1
(Додаток 1
до Положення про
Громадський бюджет
у місті Запоріжжі)
БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ рік
Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):
1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

2. Приоритетні напрямки проекту:
● ремонт тротуарів - □
● вуличне освітлення - □
● дороги - □
● естетичне облаштування міста - □
● облаштування зон відпочинку - □ ● інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).
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5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності
(максимальна вартість 300,0 тис.грн.):

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.
7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї, які
стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-… до
бланку-заяви ).

8. Автор проекту:
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Прізвище
Ім’я
По-батькові
Дата народження
Ідентифікаційний код
Паспорт: серія
Виданий

номер

дата видачі

Адреса реєстрації :
Телефон:
Адреса електронної пошти:
● Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297
– VI я, ____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви,
Запорізькою міською радою та членам Координаційної ради з питань Громадського
бюджету,
склад
якої
затверджений
розпорядженням
міського
голови
____________________________________________
______________________________,
виключно в рамках планування та реалізації Громадського бюджету.
__________
__________________
дата

підпис

(Якщо адресою реєстрації є не м. Запоріжжя, то до Бланку-заяви необхідно прикласти
документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в
м.Запоріжжя)
9. Про проект дізнався із (відмітити галочкою):
друковані засоби масової інформації
інтернет
Маю вік:
0-18

;19-30

телебачення, радіо
друзі, знайомі
Рід занять:

;

31-40

;

студент

; працюю

;

41-50
; 51-60 ; 60 і більше
безробітний
; пенсіонер
;
10. Я погоджуюсь, що:
- пункти 1,2,3,4,5,6,8 бланку-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п.8,10 та додатку 1) буде опубліковано на офіційному
порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет»;
- на можливість модифікації, об’єднання проекту з іншими завданнями а також її реалізації в
поточному режимі ;
- можливе уточнення проекту якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума
для реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.
__________
__________________
__________________
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дата

підпис автора

ПІБ автора

Додаток 1 до бланку-заяви проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
Громадського бюджету м.Запоріжжя
в 20__ році
Я підтримую завдання яке викладене в бланку-заяві та має назву
(назва завдання відповідно до пункту 1 бланку - заяви)

(назва )

автор проекту : ________________________________________________________________
(Прізвище, ім.’я, по-батькові відповідно до п.8 бланку-заяви)
№
п/п

…

Ім'я,прізвище, побатькові

…

Адреса

…

Розбірливий підпис автора проекту
Секретар міської ради

Телефон

…

Підпис

…

Р.О.Пидорич
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Додаток 2
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Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
25.05.2016 №23

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадський бюджет у місті Запоріжжі
(далі – Положення)
1.
Визначення понять
Положення «Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» визначає основні вимоги та
принципи до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування у
м.Запоріжжі.
Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним
громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань
місцевого значення.
1.1. Громадський бюджет у місті Запоріжжі – це частина бюджету міста Запоріжжя,
форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми
залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста та спрямована на
демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних
коштів.
1.2. Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі Координаційна рада) –
постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують
виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського
бюджетування у місті Запоріжжі. Склад Координаційної ради затверджується
розпорядженням міського голови, не перевищує 15 осіб та формується з представників
громадських організацій (не менше 60%), депутатів міської ради та посадових осіб
виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях;
1.3. Проект – програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у
форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та
можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації
зовнішнього обліку міста Запоріжжя, умов проживання у ньому та задоволення інших
потреб територіальної громади міста.
1.4. Автор – член територіальної громади з правом голосу, який в порядку,
визначеного цим Положенням, підготував та подав проект для реалізації за рахунок коштів
Громадського бюджету.
1.5. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з
надісланих на огляд шляхом голосування членів територіальної громади міста Запоріжжя з
правом голосу.
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2. Загальні положення
2.1. Фінансування Громадського бюджету у місті Запоріжжі проводиться за рахунок
коштів бюджету міста.
2.2. Загальний обсяг Громадського бюджету у місті Запоріжжі визначається рішенням
міської ради.
2.3. За рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути
профінансовані проекти членів територіальної громади міста з правом голосу, які
зареєстровані та проживають на території міста, що відповідають наступним вимогам:
- проект має підтримку не менше 200 осіб (крім автора проекту);
- не суперечить діючому законодавству;
- знаходиться в межах компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів;
- відповідає напрямкам Програми соціально-економічного розвитку міста та не
суперечить діючим програмам;
- передбачає строк реалізації, що не перевищує 12 місяців;
- не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;
- не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання,
в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
- не передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість
реалізації проекту.
2.4. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки,
остання повинна належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій містобудівній документації.
2.5. Орієнтовна вартість одного проекту після детальної перевірки та оцінки не має
перевищувати 300,0 тис.грн., а вартість об’єднаних проектів після детальної перевірки та
оцінки не має перевищувати 1,0 млн.грн.
2.6. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими
проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.
3. Порядок подання проектів
3.1. Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського
бюджету, може подати будь-який член територіальної громади міста з правом голосу, який
зареєстрований та проживає на території міста Запоріжжя.
3.2. Для подання проектів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1
до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів – 200
членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на
території міста.
3.3. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 206 до управління внутрішньої політики, преси та
інформації міської ради та в електронному вигляді на адресу, що вказана на офіційному
порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».
3.4. Із заповненими бланками проектів, за винятком сторінок, які містять персональні
дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна
ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської
влади.
3.5. Проекти приймаються 3 1 по 20 липня року, що передує року реалізації проектів. .
3.6. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але
зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
3.7. В разі потреби автор проекту або уповноважена ним особа має представити
проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз
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представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж
за 20 календарних днів до початку голосування.
4. Аналіз проектів
4.1. Управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради веде реєстр
отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Громадського бюджету у
місті Запоріжжі та разом з проектами передає його Координаційній раді не пізніше ніж на
другий день після закінчення терміну подання проектів.
4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту
Координаційна рада:
4.2.1. у разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками,
Координаційна рада по телефону та електронною поштою повідомляє про це автора/авторів
проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом
5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція
буде відхилена.
4.2.2. не пізніше ніж 5 серпня передає копію заповнених бланків проектів до
відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради з метою здійснення більш детальної
перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проектів згідно з
додатком 2 до цього Положення);
4.3. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради:
4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме важливої інформації, необхідної для його
аналізу та оцінки, по телефону та електронною поштою звертаються до автора проекту з
проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;
4.3.2. протягом 30 календарних днів з дня отримання проектів, здійснюють їх аналіз;
4.3.3. заповнені бланки аналізу з висновками щодо проектів одразу передають до
Координаційної ради, але не пізніше 5 вересня;
4.3.4. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше ніж
один проект стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня
відправлення інформації авторам проектів останні не дійдуть згоди і не опрацюють
спільного проекту або знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму
початковому варіанті;
4.4. Координаційна рада розглядає бланки аналізу з метою відбору проектів, які
будуть чи не будуть (з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п.2.3
Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради)
виставлені на голосування.
4.5. За результатами розгляду Координаційна рада формує переліки позитивно і
негативно оцінених проектів. Переліки оцінених проектів, бланки аналізу з висновками
розміщуються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради у розділі
“Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніше як за
14 календарних днів до дня початку голосування.
5. Порядок голосування та підрахунок його результатів
5.1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають
мешканці територіальної громади міста Запоріжжя шляхом голосування.
5.2. Голосування проводиться:
- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет»
шляхом заповнення електронної версії анкети;
- у спеціально визначених рішенням виконавчого комітету міської ради пунктах
голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.
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5.3. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному порталі не
пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.
5.4. Голосування починається 1 жовтня та триває протягом 30 календарних днів.
5.5. В бланках для голосування голосуючий має право голосувати 1 раз та обрати 1
(один) проект, що попередньо отримав позитивну оцінку.
5.6. Підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі на
офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Громадський бюджет». Підсумки
голосування шляхом заповнення друкованої анкети встановлюються шляхом підрахунку
кількості голосів, відданих за той чи інший проект Координаційною Радою.
5.7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому
проекту підсумовуються.
5.8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за
рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали
однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної
пропозиції.
5.9. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань,
передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок
коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі.
5.10. В разі нестачі коштів в рамках встановленого обсягу Громадського бюджету на
реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у
відповідності до п. 5.8 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців,
орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених
на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету.
5.11. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради,
засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.
5.12. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються
Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної
кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.
5.13. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному порталі
Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» в 5-ти денний термін після
закінчення голосування.
5.14. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово
повідомляються про результати голосування Координаційною радою.
5.15. Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету
міської ради для затвердження.
6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження Громадського
бюджетування
6.1. У процесі впровадження Громадського бюджетування проводиться освітньоінформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:
1) ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та принципами
Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання
проектів;
2) представлення поданих проектів та заохочування до взяття участі в голосуванні;
3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу
запровадження Громадського бюджетування.
6.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 6.1, необхідно
використовувати різні канали комунікації, залежно від групи членів територіальної громади з
правом голосу.
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6.3. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за
рахунок коштів Громадського бюджету, усі зацікавлені мешканці міста можуть отримати
інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу
бюджетування, в управлінні внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
7. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження Громадського
бюджетування
7.1. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради – головні розпорядники
бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці
бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них
видатки на реалізацію проектів – переможців.
7.2. Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради на підставі розгляду
поданих бюджетних запитів готує пропозиції проекту бюджету міста на наступний рік та
подає на розгляд виконавчому комітету Запорізької міської ради.
7.3. Після прийняття відповідного рішення Запорізькою міською радою головні
розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію проектів – переможців.
7.4. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проекту не завершено,
продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів бюджету
міста.
7.5. Контроль за виконанням реалізації проектів – переможців здійснюють Запорізька
міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та Координаційна рада відповідно
до повноважень.
7.6. Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому
етапі.
7.7. Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів – переможців забезпечують
цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації
проектів-переможців Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень.
7.8. Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого
року, наступного за роком його реалізації, відповідні головні розпорядники бюджетних
коштів подають звіт про витрачання коштів Громадського бюджету на розгляд міської ради.
Звіти оприлюднюються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради
на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».
8. Прикінцеві положення
8.1. Консультації стосовно Громадського бюджетування у місті Запоріжжі мають
циклічний характер, тобто, повторюються кожний рік.
8.2. Процес реалізації Громадського бюджетування підлягає моніторингу та
щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін
з метою вдосконалення процесу реалізації Громадського бюджетування.
8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджетування на кожний
наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад
Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.
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Додаток 4
Структура файлів для завантаження в модуль «Прозорий бюджет»
Виконання бюджету міста Запоріжжя за доходами загального фонду на 01.__.20__.
Код

План на рік з

План на відповідний

урахуванням

період з урахуванням

змін

змін

Показник

Надійшло

Наприклад
18050200

Єдиний податок з
фізичних осіб

5000000,00

2500000,00

2600000,00

Виконання бюджету міста Запоріжжя за доходами спеціального фонду на 01.__.20__.
Код

Показник

План на рік з

План на відповідний

урахуванням

період з урахуванням

змін

змін

Надійшло

Наприклад

25010000

33010000

Надходження
від плати за
послуги, що
надаються
бюджетними
установами
згідно з їх
основною
діяльністю
Кошти від
продажу землі

5000000,00

-

2600000,00

5000000,00

2500000,00

2600000,00

Виконання бюджету міста Запоріжжя за видатками загального фонду на
01.__.20__.
План на
Код

Показник

План на рік з

відповідний

урахуванням

період з

змін

урахуванням

Касові
видатки

змін
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Наприклад:
03
010116
2270

Виконавчий комітет
Запорізької міської
ради
Органи місцевого
самоврядування
Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

30155698,00

1829917,00

13404642,22

20850889,00

13547002,00

10657397,18

1589400

1004343

755509,94

Виконання бюджету міста Запоріжжя за видатками спеціального
фонду на 01.__.20__.
План на рік з
Код

Показник

урахуванням

Касові видатки

змін
Наприклад:
03

Виконавчий комітет
Запорізької міської
ради

30155698,00

13404642,22

010116

Органи місцевого
самоврядування

20850889,00

10657397,18

2270

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

1589400

755509,94

Виконання бюджету міста Запоріжжя за видатками спеціального фонду (крім
видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) на 01.__.20__.

Код

Показник

План на
відповідний
період з
урахуванням
змін

Касові
видатки

264095,00

171595,00

20234,00

264095,00

171595,00

20234,00

20234,00

20234,00

20234,00

План на рік з
урахуванням
змін
Наприклад:

03

240900
2240

Виконавчий комітет
Запорізької міської
ради
Цільові фонди,
утворені органами
місцевого
самоврядування
Оплата послуг (крім
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комунальних)
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ЛОТУ №4
1. Призначення документу
У зв’язку зі стрімким розвитком сучасного українського суспільства та бажанням
громадян брати активну участь у суспільно-політичному житті з’являється необхідність
створення єдиного інформаційного простору, на базі сучасних інформаційних технологій Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації.
Сучасні

інформаційні

технології,

які

дозволяють

створювати,

зберігати,

переробляти і забезпечувати ефективні способи подання інформації споживачеві, стали
важливим фактором життя суспільства та засобами підвищення ефективності керування
всіма сферами суспільної діяльності. Рівень інформатизації стає одним з важливих
факторів успішного економічного і соціального розвитку та конкурентоздатності міста як
на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
Однією з головних складових частин Запорізької Муніципальної Інтегрованої
Системи Обробки Інформації є надання якісних послуг мешканцям міста з питань
життєзабезпечення.
Створення єдиної системи реєстрації звернень громадян «Контакт-центр 15-80»,
що дозволить вести облік скарги і пропозиції від мешканців міста Запоріжжя, - це перехід
до відкритої та прозорої системи прийому, обробки, класифікації, відслідковування
термінів виконання та якості послуг по життєзабезпеченню, що надають підприємства
мешканцям міста.
Система має бути створена на базі існуючої Служби допомоги Call-центр міста
«15-80» і має забезпечити громадян якісною та оперативною інформаційною підтримкою
з усіх проблемних питань.
Таким чином, як результат запуску даної системи, жителі міста отримають:
 Відкритість та можливість контрою КП, шляхом відстеження строків
виконання заявок з приводу проблем та пропозицій у сфері житловокомунального господарства (ЖКГ);
 Наочність та візуалізація звернень в ЖКГ;
 Зниження кількості звернень громадян у письмовому вигляді в органи
місцевого самоуправління з приводу проблем та пропозицій у сфері ЖКГ.
Одночасно з цим, органи виконавчої влади отримують:
 Можливість сфокусуватися на виявленні та вирішенні основних проблем
життєзабезпечення міста;
 Контроль якості послуг, що надаються громадянам;

 Покращення виконавчої дисципліни, за рахунок додаткового контролю з
боку служби міського голови.
2. Постановка цілей та задач
Основною метою створення нового сучасного контакт-центру реєстрації звернень є
підвищення якості надання послуг жителям міста Запоріжжя суб’єктами житловокомунального господарства.
Задачі:
 Зручність ресурсу для забезпечення максимального комфорту для жителів
міста при реєстрації звернень;
 Контроль за якістю та своєчасністю виконання робіт на об'єктах міського
господарства;
 Можливість для всіх мешканців міста повідомляти про порушення,
проблеми, вказувати на незаконне розміщення об'єктів, а також пропонувати
додаткові роботи з благоустрою подвір'їв;
 Проведення оцінки роботи суб’єктів житлово-комунального господарства та
державних установ;
 Гнучкість програмного продукту, можливість подальшого його розвитку;
 Сайт має бути адаптованим до відображення на мобільних пристроях;
 Прийнятна швидкість завантаження сторінок;
 Відповідність сучасним технічним стандартам;
 Можливість

інтеграції

сайту з

соціальними

мережами

та

іншими

інформаційними ресурсами;
 Можливість реєстрації Особистого кабінету на основі даних із аккаунтів
громадян у соціальних мережах.
Технічні вимоги розробки порталу
Розробка контакт-центру має бути реалізована в максимально стислі строки: 2
місяці з моменту підписання договору.
На момент розкриття Виконавець має представити портфоліо робіт (не менш ніж 3
аналогічних працюючих контакт-центрів або прототипів цих контакт-центрів).
Дизайн
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Головною задачею в дизайні сайту є створення привабливого та «дружнього»
інтерфейсу, який буде вказувати на індивідуальність ресурсу та сприятиме його широкому
використанню жителями міста різних вікових категорій.
Концептуальний дизайн порталу (прототип) повинен:
 повністю відповідати вимогами технічного завдання;
 бути представлений на момент розкриття усіма претендентами на розробку;
 узгоджений з усіма учасниками процесу з боку Заказника.
Структура сайту
Кінцевий продукт має дозволяти адміністратору сайту змінювати структуру сайту
за допомогою шаблонних компонентів сайту, закладених при його розробці.
Адаптивна версія сайту
Згідно з даними статистики на сьогодні відвідування з мобільних пристроїв складає
15-20% і росте з кожним роком, тому існує необхідність адаптації сайту контакт-центру
під планшети, смартфони, КПК та інші мобільні пристрої. Адаптивна версія дозволить
зробити сайт більш сучасним з точки зору пошукових систем, допоможе індексації та
просуванню сайту.
Багатомовність
Сайт має бути доступним в повному обсязі на українській та російській мовах.
3. Терміни та скорочення
База даних (БД) — сукупність даних, що зберігаються згідно зі схемою даних,
маніпуляції з якими виконують згідно з правилами засобів моделювання даними.
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) - сукупність підприємств, служб і
господарств по обслуговуванню населення міст, селищ і сіл; в містах входить до складу
міського господарства.
Запорізька Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації (ЗМІСОІ) –
це єдиний інформаційний простір, основне призначення якого – інтеграція різноманітних
автоматизованих інформаційних ресурсів загального та спеціального призначення;
забезпечення санкціонованого доступу до них працівників та користувачів; а також
забезпечення інформаційної взаємодії організацій та підрозділів між собою, та з іншими
органами державної влади.
Інформаційна панель (панель) — це візуально поєднанні елементи контенту,
навігації та індикації.
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Розділ сайту (розділ) — це найбільший структурний елемент, котрий поєднує
сторінки сайту за принципом формування логічно-завершених груп інформації.
Система управління — це інтуїтивно-зрозумілий доступ до бази даних вебресурсу,

що

використовується

для

управління

інформаційним

наповненням

її

компонентів. Крім того, система дозволяє створювати нові сторінки на базі шаблонних
компонентів, видаляти та змінювати порядок структурних елементів сайту там, де це
потрібно.
Сторінка — це функціонально завершений програмний блок, призначений для
динамічного

генерування

візуальної

інформації,

що

передається

через

браузер

користувачеві. Веб-сторінки генеруються згідно запита користувача на основі свого
інформаційного наповнення (який зберігається в БД) та шаблонів (які визначають зміст та
зовнішній вигляд сторінки).
Сервісний модуль (модуль) — це функціонально завершений програмний блок,
призначений для виконання певного функціонального завдання. Результатом роботи
модуля може бути, як виведення результатів пошуку на сторінку, так і модифікація БД чи
відправлення електронної кореспонденції.
Типова сторінка – сторінка, що підпорядковується єдиним в рамках сайту
принципам компонування. Такі сторінки мають стандартні і загальні (в рамках сайту)
інформаційні елементи (наприклад, панель навігації, герб міста та ін.), але мають відміни
в інформаційному наповненні та деяких елементах.
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4. Технічні вимоги
4.1. Загальні технічні вимоги
Система має забезпечити можливість створення звернення, встановлення строку
виконання, закриття звернення після виконання робот, а також різних рівнів ескалації
звернення у разі невиконання роботи в установлений термін.
Масштаби системи:
 Місто з населенням близько 800 тис. чоловік;
 Не менш ніж 80-100 розосереджених містом служб ЖКГ;
 3 рівня контролюючих виконання заявок органів міської влади.
Система має дозволяти персоніфікований доступ, як для служби підтримки
контакт-центру, які оброблюють заявки, та для контролюючих органів, так і для
користувачів сайту через створення Особистого кабінету.
Система має мати різні рівні доступу: оператори, виконавці та контролюючі органи
(детальніше у Розділі 6 «Вимоги до розмежування прав доступу (ролі у системі)»).
Система має забезпечити розвинуту систему звітності, що може настроюватися,
згідно потреб користувачів.
У систему має бути закладений зручний функціонал адміністрування та зручний
апарат для заповнення довідників системи.
4.2. Функціонал системи для користувачів
Система має забезпечити можливість:
 Реєстрації користувачів в системі (створення Особистого кабінету);
o для вказання адреси проживання дати можливість обрати адресу на
мапі міста;
 створення звернення через веб-версію сайту
o для вибору адреси запропонувати адресу проживання (дозволити
обрати адресу проживання, якщо вона відноситься до території міста
і не виходить за його межі);
o дати можливість вибору адреси на мапі (мапу обмежити виключно
територією міста, не давати можливості обрати точку на мапі за
межами міста);
 можливість реєстрації Особистого кабінету на основі даних із аккаунтів
громадян у соціальних мережах
o при реєстрації Особистого кабінету на основі даних із аккаунтів
громадян у соціальних мережах, у випадку наявності, витягти із
аккаунта у соціальній мережі мобільний номер телефона
користувача;
 перегляд інформації по раніше створеним зверненням (статусу звернення,
строків виконання, виконавця заявки та ін.) за допомогою Особистого
кабінету користувача;
 пошук звернень по номеру, по ФІО ініціатора заявки, за адресою звернення
(з підказкою списку адрес при початку введення даних в поле, але без
вказівки особистих даних користувачів);

 прикріплення фото- та відеоматеріалів, або посилань на фото- та
відеоматеріали в мережі, які ілюструють проблему користувача;
o перегляд вкладень в заявку (як вкладених ініціатором заявки
«ситуація до», так і вкладених виконавцем «ситуація після»);
o завантаження вкладень на пристрій користувача;
 перегляд інформації по всім зверненням міста в контакт-центр за допомогою
інтерактивної мапи міста з вказаними на ній зверненнями по кожній адресі
без вказівки на особисті дані користувачів;
o кольорове розрізнення звернень на мапі за статусом звернення:
«Нові» - жовтого кольору; «В роботі» - сірого кольору; «Роботу
завершено» - зеленого кольору
o вибір періоду відображення звернень на мапі;
 наявність «Анкети зворотного зв’язку» для того, щоб ініціатор заявки міг
оцінити якість виконання роботи після її закриття;
 функція повторного відкриття закритої заявки з приміткою у вигляді
коментаря та дублювання заявки.
4.3. Функціонал системи для операторів служби підтримки, Диспетчерів, Майстрів
та контролюючих органів
Система має забезпечити можливість реєстрації звернень жителів міста в
електронній реєстраційно-контрольній картці, визначеній згідно Постанови КМУ №48 від
03.02.2016, що вносяться до Постанови КМУ від 14.04.1997р. № 348, “Про затвердження
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, зі змінами (див. Додаток 3).
Реєстраційно-контроля картка має друкуватися із системи, згідно формату,
представленому у Додатку 3.
Для заявок, що створюють користувачами самостійно через сайт необхідно
обмежити кількість полів, для спрощення процесу реєстрації звернень (див. Додаток 5).
Для створення заявки користувачеві необхідно авторизуватися (якщо в нього є аккаунт),
або зареєструватися (якщо аккаунта користувач не має).
Загальна схема руху звернення представлена в Додатку 6.
У Оператора Контакт-центру має бути можливість доповнення звернення перед
направленням на виконання Спеціалісту, але заповнювати оператор може лише
незаповнені користувачем поля для запобігання випадкового чи навмисного псування
операторами змісту заявок.
Оператор Контакт-центру при створені нової заявки вручну має мати можливість
переглянути в цьому ж вікні раніше створені заявки по введеній адресі, або по людині, що
звертається, для того, щоб уникнути дублювання заявок з однієї причини. При виникненні
такої ситуації (декілька дзвінків стосовно однієї проблеми) у Оператора має бути
можливість прикріплення нового звернення до створеного раніше в якості інформаційної
заявки в рамках раніше створеної з уточненням нової інформації по ситуації.
При створені заявки вручну Оператором, після вибору адреси, підсвітити у вікні
створення нової заявки інформацію з довідника «Паспорт будинку». Це дозволить
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Оператору швидше орієнтуватися в зверненні користувача, оскільки оператор буде
розуміти основні характеристики будинку (етажність, наявність ліфту, водопостачання та
ін.)
Якщо прийом нової заявки здійснюється за допомогою телефону, необхідно
автоматично підтягнути телефон Користувача, з якого він телефонує в поле «Телефон
користувача», та дати можливість Оператору внести в додаткове поле «Контактний
телефон», який користувач хоче залишити.
Оператор має прийняти в роботу нові заявки, після чого статус заявки має
змінитися з «Нова» на «В роботі».
Спеціаліст по заявці має автоматично визначатися згідно зв’язку довідників
«Спеціалісти» - «Організації» - «Проблеми» (див. Розділ 6 «Довідникова інформація»).
Якщо спеціаліст не був обраний системою автоматично, треба дати можливість
Диспетчеру обрати спеціаліста по заявці (можливість корегування поля «Спеціаліст» має
бути доступним тільки до того моменту, поки заявка ще не була закрита).
Строк виконання Заявки має визначатися автоматично, згідно регламентних
строків (див. Розділ 6 «Довідникова інформація»). Але, у разі необхідності:
a) Майстру треба надати можливість проставити відмітку про необхідність
переносу строки на певний термін (с заповненням причини переносу
строків);
b) Диспетчеру необхідно дати право змінити строк виконання робіт по заявці (с
заповненням причини переносу строків) або прийняти відмітку Майстра про
перенос строку, або відхилити її.
При реєстрації звернення оператором максимально автоматизувати заповнення
реєстраційної картки за допомогою довідників, та на основі створених раніше заявок:

на початку внесення оператором ФІП ініціатора звернення, система має
автоматично пропонувати список раніше зареєстрованих ініціаторів, а при
знаходженні відповідності серед користувачів, автоматично підтягнути
наявну контактну інформацію цього користувача

при введенні адреси подавати список районів, вулиць на введенні літери;

Після вибору «Причини звернення» (довідник причин) з довідника
«Регламентні строки» автоматично підтягнути строк виконання заявки
згідно регламенту та встановити строк виконання заявки (дата, час
створення заявки + регламентний строк виконання);

Обмежити список «Організацій», в залежності від обраної адреси (згідно
довідника прив’язки будівлі до організації (КП, що її обслуговує));

Обмежити список Спеціалістів, в залежності від обраної організації (КП);

Автоматично створювати заявку зі статусом «Нова», якщо не було обрано
іншого статусу вручну;

За замовчування встановлювати ознаку «первинна», з можливістю зміни;

Номер заявці присвоювати із послідовності +1;
Система має не давати можливості внесення декількох адрес в одну заявку, а також
призначення одночасно декількох спеціалістів на виконання однієї заявки, для
забезпечення однозначності відповідальності та термінів виконання.
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Через те, що деякі заявки можуть вирішуватися на рівні самого Оператора і не
потребують виклика додаткового спеціаліста, необхідно надати можливість зареєструвати
заявку одразу зі статусом «Закрито».
Система має передбачати текстове поле для внесення текстової інформації щодо
Рішення по заявці, а також прикріплення зображень, або текстових документів (акт
виконаних робіт, наряди та ін.) для підтвердження виконання робіт.
Система має забезпечити Диспетчера та Оператора можливістю повернути вже
закриту заявку на доопрацювання Спеціалісту з ознакою «Повторне звернення» та
посиланням на закриту заявку.
Система має забезпечити Оператора або Диспетчера можливістю змінення
Організації-виконавця, але лише при зміні вибраного типу проблеми або причини (тому
що проблеми та причини прив’язані до виконавця). Система має видати помилку: «Обрано
проблему (причину) іншої організації.» та не дати можливості збереження заявки з іншим
виконавцем, без зміни проблеми чи причини.
Журнал перегляду усіх зареєстрованих заявок має містити в собі всі заявки, до яких
має доступ користувач, але з можливістю фільтрації цих заявок за: датою реєстрації (з
можливістю задати період), датою закриття (з можливістю задати період), видом
звернення, спеціалістом, організацією спеціаліста (певне КП), автором заявки, певною
адресою (районом, вулицею, будинком) та ін. Після встановлення фільтрів система має
дати можливість користувачу експортувати дані вибірки з Журналу в зручний для
користувача формат (excel, текстовий, pdf та ін.).
Всі зміни, які вносяться в заявку мають зберігатися з фіксацією статистики (коли,
ким) внесення зміни (поле, яке корегувалося, інформація до, інформація після). При
перегляді раніше створеної заявки у Оператора та Диспетчера має бути можливість
перегляду всіх внесених в заявку змін.
У Журналі має бути підсвічування заявок за їх статусом виконання: «зелена» –
Закриті заявки, «червона» – строки порушено, «жовта» - нова, «сірого кольору» - в роботі,
«помаранчева» - закінчується строк виконання (див. Додаток 6).
В полях адреса заявки, користувач та проблема інформація має бути посиланням
для автоматичного швидкого переходу Оператора або Диспетчера до всіх заявок по даній
адресі, користувачу або по даній проблемі (Журнал відфільтровує всі заявки по обраному
критерію).
Система має забезпечити пошук заявок за: датою реєстрації (з можливістю задати
період), датою закриття (з можливістю задати період), видом звернення, спеціалістом,
організацією спеціаліста (певне КП), автором заявки, певною адресою (районом, вулицею,
будинком) та ін.
Диспетчер та Майстер мають мати можливість коментувати заявки (наприклад,
при порушенні терміну виконання – вказати причину порушення строків по заявці та
вжиті заходи).
Майстру та Диспетчеру має бути доступний для заповнення реєстр планових та
аварійних робіт з термінами їх виконання (плановими та фактичними). Після реєстрації
ремонтних робіт об’єкт або житлове підприємство отримує відмітку про ремонт, а система
підтягує адреси, на які вплине цей ремонт.
Система має забезпечити можливість електронної розсилки про заплановані
ремонтні роботи зареєстрованим користувачам, що проживають за цими адресами.
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Електронна розсилка необхідна також на керівників при досягненні заявкою строку
ескалації, згідно з довідником ескалацій в розрізі рівнів контролю. (див. розділ 6
«Довідникова інформація»).
Первинні значення ескалації показані в Додатку 6:
 коли строк заявки підходить до кінця і залишається 25 % часу на виконання
робіт по заявці (до Строку завершення заявки) – необхідно сповістити
Майстра та Диспетчера про те, скільки залишилося часу (в годинах) до
закінчення строку по заявці;
 коли строк заявки підходить до кінця і залишається 10 % часу на виконання
робіт по заявці (до Строку завершення заявки) – необхідно сповістити
Майстра, Диспетчера та керівників 2го рівня (керівники КП та їх
підрозділів), про те, скільки залишилося часу (в годинах) до закінчення
строку по заявці;
 коли заявка прострочена необхідно сповістити Майстра, Диспетчера,
керівників 2го (керівники КП та їх підрозділів) та вищого рівнів (заступники
міського голови та голови департаментів), про те, що є прострочені заявки в
системі.
Але ці налаштування мають бути гнучкими та змінюватися Адміністратором
системи за допомогою внесення змін у Довідник Ескалації.
4.4. Додаткові технічні вимоги
Підтримка та обслуговування сайту

Хостинг

Основні вимоги:
 Тільки українські хостинги або хмарні
провайдери;
 Продуктивність має бути достатньою для
розгорнення додатків порталу;
 Високий показник доступності (не менше 99.95
%)
 Цілодобова постійна підтримка з боку
Постачальника послуги
 Відмовостійкість;
 Конфігурація у точній відповідності до потреб
порталу.

Реєстрація / подовження строку дії
домену

Виконується замовником

Послуги технічної підтримки

Аналітичний супровід сайту
Послуга – наповнення сайту

Рішення технічних проблем на сайті, виправлення
верстання, навчання співробітників роботі з
системою управління сайтом
Встановлення стандартних кодів Google Analitics та
Яндекс Метрика: налаштування та відслідковування
цілей, подій, активності користувачів
Виконується замовником
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Послуга – перенесення контенту

Виконується замовником, окрім довідникової
інформації – довідники мають бути перенесені з
існуючої системи програмно

Технічні вимоги до програмного забезпечення та безпека
Двоетапна аутентифікація Google
Authenticator або СМС авторизація

Потрібна

Антивіриусний захист

Потрібен

Захист від DOS & DDOS

Потрібен

Резервне копіювання

Потрібно, по наступній схемі – 1 раз на день
інкрементальна копія, 1 раз на неділю – повна копія.
Передбачити механізм для адмінстаратора сайта, що до
відновлення як з інрементальної копії, так і з повної.
Копії створюються для кожного модуля окремо сайта
На базі технології ASP .NET MVC 5 або вище або інші
ОС Linux або Windows Server 2012 або вище
СУБД MySQL 5.3 або вище
За допомогою EntityFrmawork 6 або вище

Платформа керування контентом
Операційна платформа
СУБД
Керування даними
Доступ для адміністраторів сайту
Тільки по протоколу https
(content managment)
На вимогу Замовника програмне забезпечення разом з системою обробки бази
данних та самими данними може бути переміщено на сервера Замовника.

5. Функціональна архітектура системи
На даний момент життєвий цикл звернень складається з етапів: створення,
виконання, закриття (детальніше – див. Додаток 1); та не має структурованої системи
контролю за виконанням заявок при їх закритті.
Для того, щоб забезпечити якісне виконання робіт по заявкам, дотримання строків
виконання заявок та забезпечити контроль у разі ескалації звернень, необхідно змінити
схему життєвого циклу звернення наступним чином:
 можливість відстеження виконання користувачами системи власних звернень;
 наявність зворотного зв’язку з ініціаторами звернень (оцінювання виконання
робіт);
 у разі невиконання заявки у визначений у звернені термін, необхідно:
o при закінченні строку заявки на визначений Замовником відсоток
(визначається у довіднику ескалації заявок) повідомити про
порушення керівника першого рівня (безпосередній керівник Майстра,
призначеного в цій заявці, (ієрархія, що закладена у Довіднику
Спеціалістів) – наприклад, Диспетчер);
o при закінченні строку заявки на визначений Замовником відсоток
(визначається у довіднику ескалації заявок) повідомити про
порушення безпосередніх керівників Майстра та керівників другого
рівня (керівництво КП або підрозділу, до якого належить Майстер в
заявці);
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o При простроченні на визначену Замовником кількість днів
(визначається у довіднику ескалації заявок) повідомити про
порушення безпосереднє керівництво, керівників другого рівня та
керівників вищого рівня (заступники міського голови, директори
департаментів, яким звітують КП).
Детальну схему життєвого циклу звернень при введенні системи «Контакт-центр
15-80» - див. Додаток 2, схему руху заявки в системі – див. Додаток 6.
6. Вимоги до довідникової інформації системи
Довідникова інформація має корегуватися Адміністратором сайту для
оперативного оновлення інформації на порталі при впровадженні організаційних змін.
 Довідник Організацій
 Довідник районних відділень
 Довідники спеціалістів
o Код Організації
o Підрозділ (районне відділення)
o Спеціалісти з ієрархією підпорядкування (керівник організації – керівник
підрозділу – диспетчер - майстер) з прив’язкою до підрозділу та організації
 Довідник прив’язки проблем до організацій для визначення компетенції організації
 Довідники ескалації
o Рівні контролю
o Строки ескалації з прив’язкою до рівнів котролю
 Регламентні довідники
o Проблеми
o Причини, прив’язані до конкретної проблеми
o Регламентні строки виконання для кожної причини
(Первинний список проблем, причин та регламентних строків – див. Додаток 4)
 Довідники користувачів
o Категорії користувачів
o Соціальний стан користувачів
 Довідники звернень:
o Види звернень
 Пропозиція
 Заява
 Скарга
o Типи звернень
 Колективне
 Індивідуальне
 Анонімне
o Форма находження звернення
 Електронна форма на сайті
 Телефонний дзвінок
 Лист
 Органи влади
 Особистий прийом
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 Соц.мережі
 Інше
o Статус заявки
 Нова
 В роботі
 Закрита
 Прострочена
 Довідники адрес
o Райони
o Вулиці
o Будівлі
 Довідник прив’язки будівлі до організацій та територіальних відділень (КП, що її
обслуговують у різних сферах – водопостачання, опалення, ліфтова служба та ін.)
 Довідник «Паспорт будинку»
o Код адреси (з довідника адрес)
o Етажність будинку
o Кількість квартир
o Наявність ліфту
o Кількість ліфтів
o Рік будівництва будинку
o Кількість під’їздів
o Характеристика даху
o Перекриття
o Водопостачання
o Лічильники на будинок

7. Звіти
Система має забезпечити користувачів наступними звітами:
 Щоденна аналітична довідка
o Всього звернень
 За проблематикою
 По виконавцям
 За coціальним статусом заявника
 За джерелом надходження
o В роботі
o Закриті звернення
o Прострочені звернення
 Аналітична довідка за період
 Дані про надходження звернень за період
o По населеним пунктам
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o По виконавцям.
8. Вимоги до розмежування прав доступу (ролі у системі)
Доступ має бути прописаний згідно ролей сайту:
 Користувач
Користувач має мати можливість:
o Зареєструвати Особистий Кабінет на сайті Контакт-центру;
o Створити самостійно заявку за допомогою форми на сайті;
o Переглянути на інтерактивній мапі звернення, зареєстровані в системі;
o Знайти необхідну заявку за допомогою пошуку на сайті;
o Переглянути всі створені користувачем заявки, для контроля за статусом
виконання заявки;
o Залишити коментар та оцінити виконання робіт по створеній користувачем
заявці;
o Переглянути доступні на сайті звіти по всім заявкам у потрібних
користувачеві розрізах.
Основною вимогою для комп’ютера користувача є можливість запуску та
впевненої роботи та сумісності з операційними системами для ПК, планшетів та інших
портативних пристроїв (мобільні телефони, смартфони, КПК та ін.):
 Windows,
 Linux,
 Mac OS,
 SymbianOS,
 Android,
 iPhone OS
Основною вимогою для комп’ютера користувача є можливість запуску та
впевненої роботи одного з найбільш популярних веб-браузерів:
 Internet Explorer 10.0 та вище,
 Opera 15 и вище,
 Mozilla Firefox 13.0 та вище,
 Safari 5.0 и вище,
 Google Chrome 20.0 та вище.
Основною вимогою для портативних пристроїв (планшетів, мобільних
телефонів, смартфонів, КПК та ін.) користувача є можливість запуску та впевненої
роботи одного з базових браузерів:
 Opera Mobile
 Internet Explorer Mobile
 Safari for iPhone.
 Адміністратор сайту
Головна функція Адміністратора сайту полягає у внесенні змін в функціонування
системи у разі необхідності та її постійне супроводження.
Адміністратор сайту має мати:
o Доступ до Системи управління сайтом для управління контентом та
структурою сайту;
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o Можливість коригувати довідники системи;
o Права на перегляд всіх заявок;
o Можливість сформувати будь-який звіт;
o Права на корегування структури звітів у разі необхідності.
 Оператори контакт-центру
Основними задачами операторів контакт-центру є створення заявок в системі,
направлення їх на профільного Спеціаліста, зворотній зв’язок з жителями міста про
виконання робіт по заявкам, закриття заявок по факту виконання робіт.
Функції оператора:
 Створення заявок в системі контакт-центру за дзвінком або листом
жителів міста;
 Доповнення та направлення на спеціаліста заявок, створених на сайті
користувачами самостійно;
 Закриття заявок після перевірки виконання поставленої перед
Спеціалістом задачі;
 Відправлення заявки на доопрацювання у разі невиконання Спеціалістом
поставленої задачі.
 Спеціалісти по заявкам (Диспетчер КП, Майстри КП)
Основна мета використання системи контакт-центру Спеціалістами –
інформованість про строки виконання робіт по заявкам, проставлення відміток про
виконання робіт по заявці в строк, або причини порушення строків, у разі порушення.
Спеціалісти в системі контакт-центру:
 За замовчуванням в Журналі переглядають лише ті заявки в системі, в
яких вони вказані Спеціалістами;
 Можуть переглядати заявки, в яких Спеціалістами вказані працівники їх
Організації;
 Можуть формувати звіти, необхідні для виконання робіт;
 Можуть друкувати реєстраційно-контрольну картку;
 Заповнюють реєстр планових та аварійних робіт з термінами їх
виконання (плановими та фактичними);
 Приймають заявки в роботу;
 Змінюють статус заявки на «Вирішена» після виконання необхідних
робіт по заявці;
 Вносять в текстове поле рішення по заявці;
 У разі необхідності прикріпляють зображення, або текстові документи
(акт виконаних робіт, наряди та ін.) для підтвердження виконання робіт;
 У разі невиконання робіт по заявці вчасно, вказують причину порушення
строків заявки.
 Керівники 1го рівня (Диспетчер КП, керівники територіальних дільниць та
управлінь КП)
Керівники даного рівня безпосередньо контролюють виконання робіт по заявкам їх
підлеглими.
За замовчуванням в Журналі заявок керівникам першого рівня показуються заявки
їх Спеціалістів, в яких статуси заявок: в роботі та прострочена. Але за допомогою фільтрів
вони можуть бачити всі заявки своєї Організації (КП), не залежно від статусу.
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Функції ролі у системі:
 Контроль за виконанням заявок в строк;
 Зміна Спеціаліста по заявці у разі необхідності (при цьому в системі має
зберігатися статистика внесення змін (ким зроблені зміни та коли))
 Перенос строку виконання заявки з вказанням причини порушення (при
цьому в системі має зберігатися інформація про всі причини переносу
строків з вказанням статистики внесення змін (ким зроблені зміни та коли))
 Формування звітності по заявкам у різних розрізах.
 Керівники 2го рівня (Керівництво КП, Керівники департаментів ЗМР,
Заступники міського голови)
Керівники даного рівня безпосередньо контролюють виконання робіт по всім
заявкам своєї Організації.
За замовчуванням в Журналі заявок керівникам другого рівня показуються заявки
Спеціалістів Організації, в яких статуси заявок: в роботі, у яких закінчується строк
виконання (згідно довідника Ескалації для даного рівня контролю) та прострочені заявки.
Але за допомогою фільтрів вони можуть бачити всі заявки своєї Організації (КП), не
залежно від статусу.
Функції ролі у системі:
 Контроль за виконанням заявок в строк;
 Формування звітності по заявкам у різних розрізах.
 Керівники верхнього рівня (Міський голова)
Керівники даного рівня безпосередньо контролюють виконання робіт по всім
заявкам.
За замовчуванням в Журналі заявок керівникам верхнього рівня показуються
заявки всіх Спеціалістів, в яких статуси заявок: прострочена. Але за допомогою фільтрів
вони можуть бачити всі заявки, не залежно від статусу та Організації.
Функції ролі у системі:
 Контроль за виконанням заявок в строк;
 Формування звітності по заявкам у різних розрізах.
9. Функціональна архітектура системи
Для повноцінного функціонування сайту необхідна організація БД, що забезпечить
збереження всієї необхідної для заявок інформації: всі поля реєстраційно-контрольної
карти, довідникова інформація та інформація про зареєстрованих користувачів сайту.
Передбачити перенесення даних до архівної БД з досягненням певного об’єму
(налаштування через довідник).
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Додаток 1

Додаток 2
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Додаток 3

62

Додаток 4

Регламентні строки заявок за причинами виникнення
Проблема

Причина
Подяки
Короткострокова
Благоустрій
Благоустрій
Аварійна
Благоустрій
Короткострокова
Благоустрій
Средньострокова
Благоустрій
Довгострокова
Благоустрій
Ремонт доріг
Благоустрій
Очистка від снігу
Благоустрій
Очистка від ожеледі
Благоустрій
Дитячий майданчик
Благоустрій
Прибирання прибудинкової території
Благоустрій
Сміттєвий майданчик
Благоустрій
Прибирання листя, гілок
Благоустрій
Вивіз великогабаритного сміття
Благоустрій
Покіс трави
Благоустрій
Спалювання листя
Благоустрій
Обрізка, спилювання гілок
Благоустрій
Планування території після ремонту
Благоустрій
Посипка центральних доріг
Благоустрій
Вивіз несанкціонованого сміття
Благоустрій
Посипка внутрішньоквартальних доріг
Благоустрій
Несвоєчасний вивіз сміття
Благоустрій
Прибирання впавшего дерева
Благоустрій
Ліквідація дерев
Благоустрій
Вуличне освітлення
Відкритий колодязь, відсутність решіток
Благоустрій
на зливостоках
Благоустрій
Падіння в колодязь
Благоустрій
Безхатні тварини
Водопостачання, каналізація
Водопостачання, каналізація Залиття зверху (сильне)
Водопостачання, каналізація Залиття зверху (незначне)
Водопостачання, каналізація Витік
Водопостачання, каналізація Запах каналізації
Водопостачання, каналізація Порив труби в квартирі
Водопостачання, каналізація Порив труби в загальному коридорі

Регламент
(год.)
24
6
24
72
168
168
24
24
168
24
72
24
168
72
6
168
168
24
72
24
24
6
168
72
168
6
168
6
24
168
24
6
6
63

Регламентні строки заявок за причинами виникнення
Проблема

Причина
Протікання змішувача, вентиль не
Водопостачання, каналізація працює
Водопостачання, каналізація Протікання рушникосушарки
Водопостачання, каналізація Протікання с під землі, люка
Водопостачання, каналізація Засор каналізаційного стояка
Водопостачання, каналізація Булькає в раковині, туалеті
Водопостачання, каналізація Незадовільне водопостачання
Водопостачання, каналізація Недостатній тиск
Водопостачання, каналізація Несправність вентиля
Водопостачання, каналізація Холодна рушникосушарка
Водопостачання, каналізація Гул в трубах
Водопостачання, каналізація Підміс
Водопостачання, каналізація Місцевий засор
Водопостачання, каналізація Протікання бачка унітазу
Водопостачання, каналізація Аварійна ситуація в підвалі
Водопостачання, каналізація Відсутність ХВП в квартирі
Водопостачання, каналізація Відсутність ГВП та недогрів
Водопостачання, каналізація Відсутність ГВП та ХВП
Водопостачання, каналізація Порив трубопровода ХВП
Водопостачання, каналізація Порив трубопровода ГВП
Водопостачання, каналізація Ліквідація забою каналізації
Ліквідація забою каналізації (не
Водопостачання, каналізація ГВУВКГ)
Водопостачання, каналізація Перемерзання трубопроводу
Експлуатація житлового фонду
Експлуатація житлового
Скління вікон та дверей
фонду
Експлуатація житлового
Ремонт стволу сміттєпроводу
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Відсутність світла на сходах у підїзді
Експлуатація житлового
фонду
Відсутність освітлення біля підїзду
Експлуатація житлового
фонду
Несправність сантехнічних пристроїв
Експлуатація житлового
фонду
Дератизація, дезинфекція, дезинсекція
Експлуатація житлового
фонду
Прибирання підїзду
Експлуатація житлового
фонду
Ремонт підїзду

Регламент
(год.)
72
72
24
24
24
168
72
168
168
72
72
24
72
24
168
168
72
168
168
168
168
6

24
6
24
24
24
72
24
168
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Регламентні строки заявок за причинами виникнення
Проблема
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Експлуатація житлового
фонду
Покрівельні роботи
Покрівельні роботи
Покрівельні роботи
Покрівельні роботи
Зовнішні роботи
Зовнішні роботи
Зовнішні роботи
Зовнішні роботи
Зовнішні роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи

Причина

Регламент
(год.)

Ремонт міжпанельних швів

168

Ремонт ДВК

168

Ремонт лавки

168

Очищення сміттєзбиральника

24

Скління вікон у підїзді

24

Порыв трубопроводу х/в у квартирі

6

Ремонт покрівлі
Ремонт ковша сміттєзбірника
Ремонт дверей
Роботи по прибиранню
Забитий сміттєзбірник
Прибирання в парадному
Дератизація
Покрівельні роботи
Протікання даху під час дощу
Чистка снігу з покрівлі
Збити бурульки
Протікання даху в МП
Зовнішні роботи
Відсутня кришка люку
Не горить ліхтар
Аварійний стан балкону
Ремонтні роботи
Малярні роботи
Ліфтові роботи
Застрягли люди
Не працює ліфт
Поломка дверей ліфту
Не працює кнопка виклику

168
168
72
72
24
24
6
24
24
6
24
6
24
72
168
168
6
24
24
24
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Регламентні строки заявок за причинами виникнення
Проблема
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Ліфтові роботи
Опалення
Опалення
Опалення
Опалення
Опалення
Опалення
Опалення
Опалення
Опалення
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання
Електропостачання

Причина
Не працює кнопка наказу
Освітлення кабіни ліфту
Ліфт зупиняється нижче рівня
Ліфт чіпляє
Впали ключі в шахту ліфта
Розсунути створки кабіни ліфту
Гул ліфту
Трясе ліфт
Напіввідкриті двері ліфту
Відкриті двері, кабіна відсутня
ТО ліфту
Опалення
Котельня
Ввод
ВСО
Т/мережа
Недопал
Відсутність ЦО чи недогрів
Відсутність ЦО частково
Ізолювання тепломережі
Перерахунок
Електропостачання
Знеструмлена квартира повністю
Знеструмлена будинок повністю
Незадовільне електропостачання,
перебої
Ремонт електромережі
Запах горілої проводки
Нема напруги на розетці
Нема напруги на верхнє освітлення
Нема напруги на ліфтове обладнання
Відсутність освітлення місць загального
користування
Гул з електрощитової
Стороннє підключення
Мигає світло в квартирі
Заміна автоматів
Висока напруга в квартирі
Іскрить лічильник

Регламент
(год.)
24
24
24
24
6
6
24
6
24
6
72
24
24
6
24
72
24
72
168
168
24
24
72
168
6
72
24
24
72
6
24
24
72
6
6
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Регламентні строки заявок за причинами виникнення
Проблема
Інші питання
Інші питання
Інші питання
Інші питання
Інші питання ЖКГ
Інші питання ЖКГ
Інші питання ЖКГ
Інші питання ЖКГ
Інші житлові питання
Інші житлові питання
Інші житлові питання
Інші житлові питання
Промислові викиди
Ремонт радіо
Соціальний захист
Транспорт

Причина
Інші питання
Аварійна
Короткострокова
Средньострокова
Довгострокова
Аварійна
Короткострокова
Средньострокова
Довгострокова
Аварійна
Короткострокова
Средньострокова
Довгострокова
Аварійна
Средньострокова
Короткострокова
Короткострокова

Регламент
(год.)
6
24
72
168
6
24
72
168
6
24
72
168
6
72
24
24
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Додаток 5
Список полів для користувачів на сайті
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Додаток 6
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