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Модуль «Трудові ресурси»
Модуль призначений для інвентаризації

домогосподарств, мешканців та осіб

пільгових категорій.

Модуль складається

з таких груп:

- домогосподарства;

- мешканці;

- пільговики





Модуль «Природні ресурси»
Модуль призначений для внесення та 

обробки даних про земельні, лісові та водні 

ресурси, а також обліку інформації про 

договори плати та оренди землі

Модуль складається 

з таких груп:

- земельні ресурси;

- лісові ресурси;

- водні ресурси





Модуль «Основні фонди»
Призначений для інвентаризації підприємств та установ, нерухомого 

майна, доріг та мереж, багатоповерхових будівель. Модуль побудований у 

вигляді системної панелі із загальною інформацією та таблиці-реєстру, 

окремий рядок якої відображає коротку інформацію про об’єкт 

оподаткування. 

Модуль складається з таких груп та підгруп:

Підприємства та установи:

- бюджетні установи;

- комунальні установи;

- суб’єкти господарювання;

- громадські організації;

- представництва;

Нерухоме майно;

Дороги та мережі;

Багатоповерхові будівлі.







Модуль «Контакт-центр»
Модуль призначений для реєстрації нових та 

відображення уже зареєстрованих звернень

Модуль відповідає 

наступній схематичній 

моделі створення та 

опрацювання звернень:

- реєстрація звернення;

- направлення виконавцю

(роботи по зверненню);

- опрацювання

виконавцем;

- закриття звернення



Модуль «Довідники»
Гнучка довідникова система дозволяє робити вибірки 

та експорт інформації у формі відкритих даних.

За наявності загальнодержавних довідників 

використовуються кодування та 

найменування відповідних класифікаторів 

(характеристик,тощо).



Модуль «Звіти»

Сформований звіт повинен мати можливість 

збереження в форматі doc (docx), xls (xlsx) , pdf, html та 

ін. При цьому, надається можливість формування 

звітів по графіку, або по події в базі даних





Довготермінова мета

• Ліквідація необхідності надання населенням паперових чи
електронних довідок Комунальним підприємствам та Департаменту 
соціальної політики при отриманні пільг та субсидій

• Підключення місцевих служб оперативного реагування (Контакт-
центру 15-80), реєстрація звернень мешканців міста та виконаних
робіт по зверненнях. з викостанням цифрових АТС

• Підключення або формування на основі МФР геонформаційної
системи міста (багатошарової)

• Створення персонального кабінету мешканця


