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Муніципальний управитель 
Комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна 
управляюча компанія» (попередня назва КП «Єдиний розрахунковий центр») розпочало 
роботу з 2011 року після ліквідації всіх комунальних жеків. 

Основною метою діяльності є: 

• управління будинком, спорудою або групою будинків, їх утримання (прибирання, 
обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, поточний ремонт 
тощо); 

• ремонт приміщень, будинків, споруд; 

Додаткові функції підприємства: 

• загальноміська аварійна служба 750-600 

• видача довідок та надання послуг з оформлення паспортних документів; 

• Адміністрування муніципального реєстру м. Івано-Франківська 

• Адміністрування муніципального дата-центру 

 



Муніципальний управитель 



Житловий фонд 
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Багатоповерхові Малоповерхові 

В управлінні МІУК 651 житловий будинок 



Центри обслуговування 
Для обслуговування споживачів у мікрорайонах міста діють п’ять центрів 
обслуговування. 

Всі офісі поєднані в єдину мережу та 
працюють з єдиною базою даних. 

На базі регіональних ЦОС розміщені  

• служби інших надавачів послуг; 

• центри субсидій 

• адміністратори ЦНАП. 



Муніципальний управитель 
Від перших днів роботи підприємство активно послуговується електронними 
системами. Зокрема: 

• білінговою системою VisualService (розрахунки з населенням, банк, ведення 
особових рахунків, паспортний облік,  

• єдиною системою реєстрації звернень (кол-центр, електронні та письмові) 

• система електронного документообігу 

• системою будинкового обліку та інвентаризації 

Всі модулі та програми взаємоінтегровані, що дозволяє вести єдиний облік звернень, 
абонентів та платежів з відображенням частини інформації на сайті domivka.if.ua та 
електронних картах. 



Сайт domivka.if.ua 



domivka.if.ua 
• Новини підприємства 
• Новини житлово-

комунального 
господарства 

• Фінансові та інші звіти 
• Нормативні матеріали 
• Он-лайн карти 
• Бланки документів 
• Персональний 

кабінет споживача 
• Довідкова інформація 



Карти сайту domivka.if.ua 
На сайті Домівка ключова інформація узагальнена через візуалізацію на 
картах. Вся подана інформація отримується в режимі реального часу з 
даних системи VisualService.  

• Карта звернень  

• Карта виконаних ремонтів будинків 

• Карта характеристик та стану будинків 

• Карта планів робіт з ремонту 

• Карта об’єктів інфраструктури 

• Баланс будинкових доходів і витрат 



Карта звернень 
На карті 
відображаються 
зареєстровані будь-
яким способом 
(телефонний дзвінок, 
письмова заява, 
інформація з 15-80 чи 
інтернет) звернення.  

Звернення можна 
показувати за період 
та за категоріями. 



Характеристики та стан будинків 
На карті 
відображаються дані 
інвентаризації 
житлового фонду. 
Допустима вибірка за 
категоріями 
(наприклад, всі 
будинки з аварійними 
електромережами).  

Відображаються 
будинки інших 
управителів. На 
закладці для перегляду 
доступні електронні 
додатки. 



Виконані ремонти будинків 
На карті 
відображаються 
інформація про всі 
виконані ремонтні 
роботи.  

На закладках для 
скачування 
доступна вся (!) 
кошторисна 
документація по 
роботам. 



Карта планів ремонтних робіт 
На карті постійно 
оновлюється інформація 
реєстру плану робіт, що 
ведеться інженерною 
службою.  

Зміни вносяться по мірі 
надходження інформації 
протоколів від 
власників, кошторисної 
документації. 



Баланс доходів і витрат 
На карті 
відображаються 
дані 
побудинкового 
обліку доходів і 
витрат, в тому 
числі постатейно 
та в розрізі 
підрядних 
організацій.  



Персональний кабінет споживача 
На сайті Домівка діє 
персональний кабінет 
споживача.  

Вхід в систему 
дозволяє споживачу 
отримати всю 
інформацію по 
нарахуванням і 
оплатам, по будинку, 
також здійснити 
оплату чи надіслати 
звернення. 



Персональний кабінет споживача 



Персональний кабінет споживача 



Білінгова система 



Білінгова система 
На замовлення комунального підприємства розроблено програмний 
білінговий комплекс, який здійснює: 

• централізоване ведення обліку реалізованих комунальних послуг 
населенню;  

• консолідований облік будинкової інформації, ремонтних робіт; 

• абонентсько-паспортний облік, видачу довідок, пільгування; 

• реєстрацію звернень споживачів, контроль їх виконання. 



Біллінг населення та підприємств 
•Картка споживача з усією зведеною інформацією 
•Склад сім’ї, пільги 
•Розрахунки з абонентами, реструктуризація заборгованості 
•Довідки 

Абоненти 

•Ким і коли підписані, історія змін, реструктуризація 
•Каталог підприємств, їх структурних підрозділів, історія змін Договори 

•Квитанції про оплату, субсидії, показники лічльників 
•Корекції сальдо, нарахувань, пільг, субсидій, показників лічильників 
•Експорт-імпорт 1С 

Дані та корекції 

•Класифікація споживачів 
•Електронні додатки 
•Універсальний пошук 

Сервіси 



Робота з абонентами 



Система реєстрації 
звернень 



Контакт-центр 750-600 
З метою покращення роботи зі споживачами у складі підприємства діє цілодобовий 
контакт-центр 750-600. 

Оператори центру приймають та відпрацьовують звернення мешканців та 
спеціальних служб, що надійшли через веб-сайт чи телефоном. 

 Споживач має можливість 
відстежувати стан виконання 
звернення через сайт.  

Після виконання чи відхилення заявки 
споживачу надсилається sms-
повідомлення. 



Контакт-центр 750-600 
Система передбачає можливість реєстрації звернень після ідентифікації споживача. 
Ближчим часом, ідентифікація відбуватиметься автоматично, за номером телефону. 

Звернення розписуються за категоріями, що має наслідком розпис за виконавцем. 
Заявки підрядним організаціям передаються в роботу електронним шляхом.  

Закриття заявки підтверджується sms-повідомленням споживачу. Передбачена 
можливість автоматичного вибіркового обдзвону для оцінки якості надання послуги.  



Контакт-центр 750-600 



Контакт-центр 750-600 
Передбачена 
окрема процедура 
для відстежування 
аварійних заявок.  

Всі дзвінки 
записують та 
доступні для 
прослуховування 



Система 
маршрутизації та 
контролю виконання 



Маршрути 
Система дозволяє створювати 
маршрути чи списки для обдзвону 
з будь-якого питання роботи 
підприємства.  

Зокрема для: 

• контролю якості виконання 
робіт 

• опитування за підсумками скарг 
мешканціві 

• зняття показників лічильників 

• періодичних оглядів 



Контроль виконання 
Контрольні дзвінки 
здійснюються 
автоматично. Абонент 
через голосове меню 
надає відповідь на 
контрольні запитання. 
За підсумками 
опитування 
формується 
контрольний список.  



Муніципальний управитель 
Використання електронних сервісів дозволило комунальному підприємству 
«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» реалізувати статутні 
цілі: 

• оптимальною штатною чисельністю; 

• максимально прозоро для громади. 

Активна взаємодія зі споживачами дозволила задовго до ухвалення закону 
«Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному 
будинку» підготувати мешканців до самоуправління. 

Публікація усієї кошторисної документації у відкритому доступі 
радикально зменшило кількість перевірок для має важливий 
антикорупційний чинник. 



Електронний 
документообіг 



Функціональні можливості 
• Забезпечує реєстрацію документів будь-якого типу. 

• Управляє маршрутизацією документа, тобто ланцюжком проходження кожного виду документа, 
обумовленим прийнятим на підприємстві регламентом. 

• Установлює права на роботу з документами. 

• Організовує середовище збереження, забезпечуючи роботу з паперовими й електронними документами, в 
тому числі їхній перегляд. 

• Здійснює пошук за атрибутами документів. 

• Здійснює інтеграцію з електронною поштою, відправлення документів електронною поштою. 

• Здійснює контроль за виконанням документів та містить функції автоматизованого формування нагадувань. 

• Здійснює моніторинг системи й підготовку аналітичних і статистичних звітів з документообігу. 

• Забезпечує роботу з документами через Internet. 

• Здійснює моніторинг роботи користувачів. 

• Відслідковує статуси перетворення документів (зареєстрований, розглянутий, на виконанні, закритий та 
інші). 



Документообіг 
Кожен виконавець 
бачить лише 
документи, що 
розписані йому чи 
ним.  

Сканування 
відбувається 
безпоседедньо 
через інтерфейс 
програми.  



Контакти 

Комунальне підприємство  
«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 

вул. Незалежності, 161, м. Івано-Франківськ 
тел./факс (0342) 750-600 
www.domivka.if.ua          ercentr@gmail.com  

 

Вадим Войтик 

050 353 8004 
v.voityk@yandex.ua 

http://www.domivka.if.ua/
mailto:ercentr@gmail.com

