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Напрямки запровадження 
сервісів розумного міста: 

 
Діяльність органів влади 
Надання адміністративних послуг 
Фінанси 
Комунальне господарство 
Соціальні послуги 
Транспорт 
Культура 
Освіта 
Охорона здоров’я 
Екологія та енергозбереження 
Влада і бізнес 
Влада і громада 
Розвиток ІТ 
Туризм 
Безпека 

 





Офіційний сайт міста. Електронні сервіси.  
Міський порадник. Доступ до публічної 
інформації.  
Система електронного документообігу 
“Діловод” 
ЕЦП та електронні документи в СЕД “Діловод” 
Цифрові планшети - підписувачі 
Відкриті дані, big data, dark data 
Портал нормативних актів Івано-Франківської 
міської ради 
Відеотрансляція сесії міської ради  
Міська влада в соціальних мережах 
Електронна приймальня 
Додаток для смартфонів та планшетів 
“Мобільний Івано-Франківськ” 



Офіційний сайт міста. Електронні сервіси 
http://www.mvk.if.ua 



Міський порадник. Доступ до публічної інформації 
http://www.mvk.if.ua/advisor/ 



Липень 2012 

Система електронного документообігу 
“Діловод” 



ЕЦП та електронні документи в СЕД 
“Діловод” 



Графічні планшети підписувачі 
в СЕД “Діловод” та ЦНАП (“Універсам послуг”) 



Відкриті дані, big data, dark data 



Серпень 2012 

Портал нормативних актів Івано-Франківської 
міської ради http://www.namvk.if.ua 



Травень 2012 

Відеотрансляція сесії міської ради. 
Електронна система “Віче” 



Січень 2012 

Міська влада в соціальних мережах 



Серпень 2012 

Електронна приймальня 
http://www.emvk.if.ua 



Серпень 2014 

ГІС-система міста 



Вересень 2013 

Додаток для смартфонів та планшетів 
“Мобільний Івано-Франківськ” 





Програмний комплекс “Універсам послуг” 
SMS-інформування 
Портал ЦНАП 
Код зворотнього зв’язку. Штрих кодування.  
Модуль виводу адміністративних послуг 
Інфографіка роботи центру онлайн  
Онлайн консультація та коментарі до послуг  
Електронна черга 
Інтернет реєстрація в електронній черзі 
Перевірка стану черги 
Онлайн трансляція з веб-камер 
Персональний кабінет мешканця, електронні 
послуги 
Додаток для смартфонів та планшетів  
“Універсам SMS” 



Жовтень 2010 

Програмний комплекс 
“Універсам послуг” 



Основні функції системи “Універсам послуг”: 
- надання консультації щодо послуги та проведення реєстраційних дій щодо послуги; 
- створення, накопичення і зберігання реєстраційних і консультаційних карток, 

документів та їх електронних копій; 
- встановлення та перевірка термінів виконання послуг; 
- автоматичний вибір та заповнення параметрів послуги, що надається; 
- коригування і друкування супровідних карток та коду зворотнього зв’язку для 

отримання інформації щодо стану виконання послуги; 
- надсилання СМС-повідомлень про виконання послуг на телефонні номери 

отримувачів послуг; 
- занесення та зберігання вхідних та вихідних документів послуги; 
- перенесення в архів застарілих консультаційних та реєстраційних карток послуг; 
- визначення виконавців послуг, термінів виконання завдань та контролю за їх 

виконанням; 
- пошук документів за їх реєстраційними реквізитами; 
- формування і друкування звітів, побудова графіків та діаграм; 
- імпорт та експорт даних; 
- можливість керівництва виконавчого комітету безпосередньо брати участь в роботі 

системи з метою отримання оперативної та аналітичної інформації без залучення 
фахівців. 

     Доступ в систему реалізовано з трирівневим захистом. Система працює як в локальній 
мережі, так і віддалено через мережу 
       Інтернет. 



Лютий 2011 

SMS-інформування 
“Універсам SMS” 



Листопад 2010 

Портал Центру надання адміністративних послуг 
http://www.cnap.if.ua 



Листопад 2010 

Код зворотнього зв’язку. Штрих кодування. 
http://www.cnap.if.ua/stanp 



Грудень 2010 

Модуль виводу адміністративних послуг та дозвільних 
документів http://www.cnap.if.ua/sinfo 



Серпень 2014 

Інфографіка роботи центру онлайн 
http://www.cnap.if.ua 



Вересень 2014 

Онлайн консультація та коментарі до послуг 
http://www.cnap.if.ua 



Червень 2012 

Електронна черга 
(Центр надання адміністративних послуг) 



Вересень 2012 

Інтернет реєстрація в електронній черзі 
Центру надання адміністративних послуг 



Січень 2015 

Перевірка стану черги 
Центру надання адміністративних послуг 



Лютий 2015 

Онлайн трансляція з веб-камер 
Центру надання адміністративних послуг 



Серпень 2013 

Персональний кабінет, електронні послуги 
http://my.cnap.if.ua 





Єдина інформаційна система управління 
бюджетом міста 
“Відкритий бюджет” та “Бюджет участі” 



Єдина інформаційна система управління 
бюджетом міста 

Лютий 2011 



“Відкритий бюджет” та “Бюджет участі” 
http://budget.mvk.if.ua 

Грудень 2014 





1580 Кол-центр 
domivka.if.ua 
GPS-моніторинг комунальної техніки 
“Cонячне дерево” 



1580 Колцентр 



Комунальне підприємство “Муніципальна управляюча 
компанія” http://www.domivka.if.ua, http://balance.if.ua 

Травень 2011 



GPS-моніторинг комунальної техніки 



“Сонячне дерево” 





Карта франківця 



Карта франківця 





Сайт міської централізованої бібліотечної 
системи 
Єдиний електронний читацький білет 



Сайт міської централізованої бібліотечної системи 
http://www.mcbs.if.ua 

Січень 2015 



Єдиний електронний читацький білет 

Червень 2015 





Міський транспорт. Маршрутна мережа.  
Парковки міста 
Електронний квиток 
GPS-моніторинг громадського транспорту 
Розумні зупинки WIFI 



Міський транспорт. Маршрутна мережа. 



Парковки міста. 



Електронний квиток 



GPS-моніторинг громадського транспорту 



Розумні зупинки. WIFI 





Електронна черга у дошкільні заклади міста  
Веб-камери в школах 



Електронна черга у дошкільні заклади міста 
http://www.dity.if.ua 

Лютий 2012 



Веб-камери в школах міста та садках 





Медична інформаційна система 
“Укрмедсофт” 
Електронний запис до лікаря 



Медична інформаційна система 
“Укрмедсофт” 

Січень 2011 



Електронний запис до лікаря 

Січень 2011 





Інтернет-платформа “Екомісто” 
http://www.ecomisto.if.ua 



Інтернет-платформа “Екомісто” 
http://www.ecomisto.if.ua 

Серпень 2012 





Портал підтримки та розвитку місцевого 
бізнесу http://www.localproducts.if.ua 
Інвестиційний портал 



Портал підтримки та розвитку місцевого бізнесу 
http://www.localproducts.if.ua 

Березень 2015 



Інвестиційний портал 
http://investif.in.ua/ 





Доступний Івано-Франківськ 
Голос громади  
3D-тур міською ратушою 
Міські петиції 
Інформаційні кіоски для мешканців 
Бюджет участі 



Доступний Івано-Франківськ 
http://dostup.mvk.if.ua 



Голос громади. Місцевий референдум. 
http://golos.mvk.if.ua 



3D-тур міською ратушою 
http://ratusha.mvk.if.ua/ 



Міські петиції 
http://petition.mvk.if.ua 

Вересень 2015 



Січень 2013 

Інформаційні кіоски для мешканців 



Бюджет участі 
http://budget.mvk.if.ua 

Квітень 2016 





1991 Open Data Incubator та ГО SocialBoost 
Івано-Франківськ ІТ-HUB 



1991 Open Data Incubator та ГО SocialBoost 



Івано-Франківськ ІТ-HUB 





Мандруй Івано-Франківщиною 
Безкоштовний WIFI http://www.mvk.if.ua/wifi 
Додаток для смартфонів та планшетів “Івано-
Франківськ для туристів”. QR-коди. Аудіотур 



Мандруй Івано-Франківщиною 



Безкоштовний WIFI 
http://www.mvk.if.ua/wifi 



Додаток для смартфонів та планшетів 
“Івано-Франківськ для туристів” . QR-коди. Аудіотур. 

Серпень 2014 































Безпечне місто 



Безпечне місто 
http://mvk.if.ua/webcam 



 
 

ДОСЯГНЕННЯ  
Івано-Франківськ увійшов до трійки 
найдемократичніших міст в Україні. 
Івано-Франківськ уже четвертій рік 
постіль є лідером у сфері публічності 
(за результатами дослідження ГМ 
«ОПОРА») 
Івано-Франківськ  отримав перші 
місця у конкурсі кращих практик 
місцевого самоврядування у таких 
номінаціях: 
-«Стимулювання економічної 
активності, створення робочих місць»; 
-«Центри надання адміністративних 
послуг»; 
«Підвищення економічної активності 
через використання електронних 

сервісів та мобільних додатків» 
 

 
 



Досягнення у сфері публічності за результатами 
незалежного опитування Transparency International 











Дякую за увагу! 


