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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 категорією користувачів є інформслужби та 

журналісти, які здійснюють інформаційний моніторинг стрічки новин. 

Але, в порівнянні з іншими 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. 
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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) 
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 Можливість подальшої інтеграції з іншими електронними 

сервісами (електронні петиції, відкритий бюджет, електронні 

черги та ін.) 

 Підвищення інформаційної безпеки сайту 

 Максимальна зручність у адмініструванні та наповненні порталу 

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 

Розробка порталу має бути реалізована за допомогою платформи 

керування контентом ASP.NET MVC 5, EntityFramework 6, MySQL, 

JavaScript, CSS3, HTML5 в максимально стислі строки: 2 місяці з моменту 

підписання договору. 
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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  
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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). 

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 веб-ресурсу, 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 
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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»  

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 



 

8 

 

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.  

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. 
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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 

Мовні версії сайту  

 

Український и російський варіант 

повністю (всі сторінки порталу мають 

бути двома мовами),  

Англійський скорочений варіант порталу 

(Скорочений варіант порталу для 

англомовної версії – Додаток 2) 

Пошук по сайту 

Пошук на сайті має бути розширеним, з 

використання логічних операторів та 

синтаксичних виразів: та, або (за 

замовчуванням).  

 Простий по сайту 

 Розширенний по документам ЗМР, за 

наступними критеріями (№, дата, назва 

документа, статус документа, тип 

документа, ключові слова) 

 Розширенний по документам 
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Виконкому, за наступними критеріями 

(№, дата, назва документа, статус 

документа, тип документа, ключові 

слова) 

Пошук за документами 

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 

Інтеграція із соціальними 

мережами  

Так 

Інтерактивна мапа  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 
Рішення технічних проблем на сайті, 

виправлення верстання, навчання 
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співробітників роботі з розробленою 

Виконавцем CMS 

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 

 

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 

Платформа керування контентом  
ASP.NET MVC 5, EntityFramework 6, 

MySQL, JavaScript, CSS3, HTML5 

Операційна платформа 
ОС з відкритим кодом – Linux або 

Microsoft Windows Server 2012 

Доступ для адміністраторів сайту 

(content managment) 
Тільки по протоколу https 

На вимогу Замовника ядро системи може бути переміщено на сервера 

Замовника. 

4.   Функціональна архітектура системи 

Для повноцінного функціонування порталу необхідна організація БД, 

що забезпечить структуроване збереження документів, які будуть 
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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) 

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.  
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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» 

 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. 



 

14 

 

Додаток А 

Структура порталу Запорізької міської ради 

Модуль Розділ Зміст Деталізація 

Базовий 

Головна 

(Стартова 

сторінка 

сайту) 

Топ новини (з 

картинками)  

6 топових новин (з прокруткою) 

Електронні сервіси  Публічні сервіси міста с 

піктограмами (5 топових піктограм з 

можливістю показати всі піктограми 

сервісів) 

Актуальні новини Актуальні новини з групуванням по 

темам 

Останні новини Список останніх новин та анонсів 

Анонси 

Фоторепортажі Список фоторепортажів 

Відеорепортажі Список відеорепортажів 

Пошук по сайту пошук за ключовими словами 

Погода в місті Погода в місті на цей час 

Виконавча 

влада 

Виконавча 

влада. 

Структура 

Структура міської 

влади 

Структура + справа навігація по 

структурі з кількістю 

Міський голова 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 

Секретар міської 

ради 

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 

Заступники 

міського голови 

Таблиця: фото, посада, контакти, 

години прийому 

При переході на самого заступника: 

Біографія: Фото, години прийому, 

контакти, біографія 
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Модуль Розділ Зміст Деталізація 

Запис на прийом - продублювати 

години прийому и контакти 

Документи: декларація про доходи, 

Інше 

Виконавчий 

комітет 

Таблиця: фото, посада, контакти, 

години прийому 

При переході на самого члена 

комітету: Біографія: Фото, години 

прийому, контакти, біографія 

Департаменти 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) 

Управління 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) 

Районні 

адміністрації 

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) 

Комунальні 

підприємства 

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 Деталізація 

Інспекції 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) 

Робота та 

стажування 

статичний текст з можливістю 

додавання вкладок при модерації для 

групування інформації за змістом 

Виконавча 

влада. 

Документи 

Пошук документів номер документа, дата (період), 

назва, ключові слова, тип документу, 

статус 

сортування: від нового до пізнішого 

Рішення 

міськвиконкому 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Проекти рішень 

міськвиконкому 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Протоколи засідань 

міськвиконкому 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Розпорядження 

мера 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Очищення влади таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Законодавча 

влада 

ЗМР. 

Секретар 

ради, 

депутати, 

фракції, 

групи, 

комісії 

Секретар міської 

ради 

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 Деталізація 

Документи: Декларація про доходи, 

Інше 

Депутати (Фракції 

та групи) 

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) 

Постійні комісії Склад та функції комісії 

Документи комісій: Положення та 

регламент, Протоколи засідань, Інші 

документи 

Управління по 

забезпеченню 

роботи ради 

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) 

ЗМР. 

Поточна 

сесія 

Пошук документів номер документа, дата (період), 

назва, ключові слова, тип документу, 

статус 

Розпорядження про 

скликання сесії 

див. п. 3.1 

Розділ "ЗМР. Поточна сессія" 

Проекти рішень 

міської ради 

Порядок денний 

ЗМР. 

Попередні 

сесії та інші 

документи 

Пошук документів номер документа, дата (період), 

назва, ключові слова, тип документу, 

статус 

Рішення міської 

ради 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Інформація про 

голосування 

таблиця з посиланням на документи 

+ прийняте рішення 
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Модуль Розділ Зміст Деталізація 

Протоколи засідань 

міської ради 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Регламент роботи 

міської ради 

статичний текст з можливістю 

завантаження документу регламенту 

та з можливістю додавання вкладок 

при модерації для групування 

інформації за змістом  

Статистика 

відвідування сесій 

ФІП - Партія - Статистика 

відвідування и кіл-ть прогулів 

Статистика 

проектів постанов 

Прийнято - Відхилено - Перенесено - 

Заслухано 

Депутатські 

звернення 

таблиця з посиланнями на документи 

(дата - депутат (ФІП) - Назва 

документу (посилання)) 

сортування: від нового до пізнішого 

Відео- та 

аудіозаписи сесій 

Список записаних (відео- та 

аудіофайлів) сесій міської ради, 

згрупований по сесіям 

сортування: від нового до пізнішого 

Новини Новини 

Місто   

Влада   

Депутати   

Суспільство   

Економіка   

Фоторепортажі   

Відеорепортажі   

Базовий 

Сервіси 
Електронні сервіси 

м. Запоріжжя 

Тимчасово неактивно 

Економіка 

Регуляторна 

політика 

таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Тендери таблиця з посиланнями на документи 

(після натискання – відкривається 

документ) та датою 

сортування: від нового до пізнішого 

Електронні 

закупівлі 

перехід на Prozorro з фільтром по 

Запоріжжю 

Інвестору статичний текст з можливістю 

додавання вкладок при модерації для 

групування інформації за змістом 
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Модуль Розділ Зміст Деталізація 

Промисловість статичний текст з можливістю 

додавання вкладок при модерації для 

групування інформації за змістом 

Інновації статичний текст з можливістю 

додавання вкладок при модерації для 

групування інформації за змістом 

Місто 

Статут статичний текст з можливістю 

додавання вкладок при модерації для 

групування інформації за змістом 

Стратегія розвитку статичний текст з можливістю 

додавання вкладок при модерації для 

групування інформації за змістом 

Генплан міста Тимчасово неактивно 

Бюджет міста Посилання на завантаження 

бюджетів останніх років 

сортування: від нового до пізнішого 

Громадське життя Громадська рада - Громадський 

бюджет - Місцеві ініціативи 

Тарифи Категорії: Газ, Вода, Електроенергія 

При переключенні між категоріями 

змінюється статичний текст з 

розцінками тарифів 

Екологія статичний текст з вкладками для 

групування інформації за змістом: 

Атмосферне повітря, Стаціонарні 

джерела, Вода, Відходи 

Історія Запоріжжя 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 

Туризм Категорії: Історичні місця - Гарні 

місця - Театри - Музеї 

Карта Вбудована карта міста з можливістю 

для адміністратора додавати на неї 

додаткові мітки 

 

 



Додаток Б 

Структура англомовної версії порталу 

Розділ Зміст 

Головна (Стартова 

сторінка сайту) 

Історія міста  

Туризм 

Карта міста 

Влада 

Структура міської влади 

Міський голова 

Секретар міської ради 

Заступники міського голови 

Депутатський корпус (фракції та групи) 

Місто 

Статут 

Стратегія розвитку 

Історія Запоріжжя 

Туризм 

Карта 

 

 

 

 

 

 


