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Киян щоденно 
відвідують сторінку 
Відкритого бюджету 
та переглядають дані.

10
0

Найбільших платників 
податків можна переглянути в 
розрізі районів. Включно до 
договорів та актів виконаних 
робіт з сумами.

Київ – перше місто в країні, яке повноцінно запровадило «Відкритий бюджет». 
Всі дані достовірні, максимально захищені, а їх обмін автоматизовано. Діє
можливість переходу до системи електронних закупівель.

ВІДКРИТИЙ
БЮДЖЕТ



180
0

Структурних 
підрозділів здійснює 
закупівлі через 
систему Прозорро.

2,6 Мільярди гривень 
бюджетних коштів було 
зекономлено за час 
використання системи в 
столиці. Тільки за 2017
рік – 1.64 мільярди.

Київ став першим містом в Україні, яке впровадило систему електронних
державних закупівель та досі є лідером серед всіх міст, що
використовують систему.

ЕЛЕКТРОННІ
ЗАКУПІВЛІ



43
Офіційних шари підключено до
відображення на карті. Кожен
киянин може працювати з
тими шарами, які він хоче
дослідити.

ІАС «Майно» – система, яка
дозволяє швидко отримувати
інформацію про майнові та інші
об’єкти міської території.

IНФОРМАЦІЙНО 
АНАЛІТИЧНА
СИСТЕМА
«MАЙНО»

gis.kyivcity.gov.ua



Портал створено для покращення
якості послуг, що надаються
громадянам, а саме для забезпечення
відкритого доступу до даних
опублікованих уповноваженими
розпорядниками виконавчого органу
КМР (КМДА), районних у місті
Києві державних адміністраціях та
підприємств, установ та організацій,
що належать до комунальної
власності територіальної громади
міста Києва.

Переваги для користувачів в простоті використання, зрозумілій візуалізації 
та доступності всіх данних, що стоюсуться міста, через одну точку 
доступу.

ПОРТАЛ
ВІДКРИТИХ ДАНИХ



KYIV OPEN
DATA



КОНТАКТНИЙ
ЦЕНТР KИЄВА

1551

2 439 183
Звернень киян зареєстровано з 
початку 2017 року.

«Контактний центр міста Києва» – прийом
скарг і пропозицій від мешканців міста з метою
покращення якості життя у столиці. 

248 011 Звернень киян надійшло на
сайт з початку 2017 
року.

1551.gov.ua



60 000
Киян підписані на сервіс 
інформування. 20 000 з них 
отримують смс-
повідомлення.

Сервіс оперативно інформує про події в Києві - зміни
руху транспорту, перекриття доріг, відключення
комунальних послуг, надзвичайні події та пошук донорів
крові тощо.

СИСТЕМА 
ІНФОРМУВАННЯ
КИЯН



ЕЛЕКТРОННИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ

АСКОД корпоративний 
(товстий клієнт)

АСКОД Web 
(тонкий 
клієнт)

АРМ Керівника

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ



4 794
Петицій, допущених 
до голосування з 1 
листопада 2015. 

Петицій досягли 
потрібної кількості в
10 000 голосів та 
були взяті в роботу. 
6 з них вже було 
реалізовано.

52

ОНЛАЙН 
ПЕТИЦІЇ

petition.kievcity.gov.ua



ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

62
Проекти перемогли в рамках Бюджету
Участі 2017 на загальну суму близько
50 мільйонів гривень. Більше 30
проектів вже реалізовано.

141
Проектів перемогло в рамках
Бюджету Участі 2018. Бюджетний
фонд збільшено до 100 мільйонів
гривень.



ЗАПИС В
ДИТЯЧИЙ САДОК

55 021
Дітей було оформлено до 

дитячих садків міста.



ПРІОРИТЕТНІ
ПРОЕКТИ



ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

-повноту, достовірність та 
прозорість даних

-взаємодію всіх інформаційних 
систем міста та бізнесу, як 
єдиної екосистеми

ПЛАТФОРМА
ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ



СХЕМА ПОБУДОВИ 
ПЛАТФОРМИ KYIV SMART CITY



Кабінет мешканця –
ресурс, на якому 
завдяки ідентифікації 
через Картку 
киянина, електронну 
пошту, електронний 
цифровий підпис або 
Bank ID, кияни 
зможуть 
користуватися 
сервісами, які 
пропонує місто, 
онлайн.

КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ


