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Дніпро у рейтингах міст України

5 місце - Рейтинг прозорості 100 міст України

2 місце - Рейтинг міст ProZorro.Продажі

Топ-10 – Рейтинг публічних закупівель Prozorro

1 та єдине місто, що затвердило концепцію 
електронної демократії 



Офіційний вебсайт Дніпровської міської ради

1 101 223
кількість унікальних
користувачів вебсайту
за 2019 рік

Впроваджено
18 нових розділів вебсайту

Виконується оприлюднення
публічної інформації



Інформаційний вебресурс “Бізнес-простір” 

Новий сервіс створено за 
ініціативою та підтримкою 
міського голови Бориса 
Філатова для: 

вдосконалення системи 
взаємодії між владою міста й 
бізнесом

запровадження сучасних форм 
інформаційного сприяння 
підприємництву



Відкрита Мапа Дніпра

Відкрита мапа завжди 

вдосконалюється, 

додаються нові прошарки

32 категорії для 
відображення

1572 - зупинок транспорту 

465 - парковок 

105 - гуртків з можливістю

запису

+ 27 шарів - карта 

депутатів за округами

та т.ін. 



Щомісячно оновлюється інформація:
- дохідної та видаткової частини бюджету;

- ремонту доріг, будинків, інфраструктури;

- капітальному будівництву, озелененню;

- відображення ключових показників міста;

- закупівлі обладнання в соціально значущих

об’єктах

Відкритий бюджет на openbudget.in.ua



Портал Відкритих Даних м. Дніпра

На порталі розміщено
283 наборів даних у
відкритому форматі

На Єдиному державному
вебпорталі відкритих даних
data.gov.ua опубліковано
225 наборів даних,
46 наборів даних знаходяться
на модерації

Постійно триває робота щодо
наповнення даними



Система “Контакт-Центр”

В системі можливо подати звернення з
аварійних питань, питань благоустрою та
інфраструктури

Можливість створити звернення,
відслідковувати статус звернення за
допомогою мобільного додатку та кабінету

Департамент інформаційних технологій
забезпечує технічну підтримку системи

20 напрямів звернень

Особистий кабінет

Онлайн опрацювання звернень

Працездатність 24/7



Система “Контакт-Центр”



Поіменне голосування 
депутатів

Результати голосування по 
проектам

Округи депутатів

Присутність на сесіях і звіти 
діяльності

Відкрита мапа голосування депутатів

Інформація про прийом 
громадян



Електронний кабінет мешканця

Єдина точка входу до всіх діючих
електронних сервісів для
мешканців

На сьогодні це перший та єдиний в
Україні сервіс, який інтегровано з
державним порталом iGov та
електронною системою
документообігу



Телекомунікаційна система

Департамент інформаційних технологій

забезпечує експлуатацію телекомунікаційної

системи Дніпровської міської ради та

закуповує:

комплектуючі для модернізації серверного та

телекомунікаційного обладнання

автоматизовані робочі місця

витратні матеріали СКС

ліцензії на відповідне серверне та

телекомунікаційне обладнання



Потужність ДАТА-центру

Для забезпечення функціонування нових

електронних сервісів та можливості

розширення функціоналу вже існуючих

департамент закупив послуги з

використання серверних потужностей

ДАТА -центру

Це дозволить вивести надійність та якість

роботи усіх сервісів на сучасний рівень



Безпечне місто

Більше 1200 камер встановлено
в результаті реалізації трьох етапів
Програми

Висока роздільна здатність камер
надає можливість розпізнавання осіб і
номерів автотранспорту

Поліція має доступ 
до камер міста та має панель спостереження

Програма «Безпечне місто на 2016 – 2020

роки» була затверджена рішенням міської

ради від 30.03.2016 № 145/5



Безпечне місто



Ситуаційний центр
Забезпечено
повноцінну роботу Центру

Працюють 12 операторів:
представники
правоохоронних органів та
структурних підрозділи
Дніпровської міської ради

Працівниками Центру

підготовлено відповіді

більше ніж на 300 запитів

городян, у тому числі на

165 запитів, що надійшли

засобами електронних

комунікацій



Проведено 

більше 200 екскурсій до 
Ситуаційного Центру

Ситуаційний центр



WAZE та Безпечне місто

Оператори Ситуаційного Центру

оперативно наповнюють соціальний

навігаційний додаток Waze та

позначають перекриття вулиць і

місця ДТП



Безпечне місто. Ситуаційний центр

Оптична мережа 

На кінець 2019 року
загальна кількість власної
оптичної мережи досягла
242 км

Користувачі в системі 

Станом на початок 2020
року у Системі було 168
постійних користувачів, з
яких 72 були приєднані до
Системи у 2019 році



inforadamonitoring@gmail.com
inforadadnipro@gmail.com

просп. Дмитра Яворницького, 75, каб. 724

тел. +380 67 370 16 36;

+380 67 370 12 64

Ситуаційний центр
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Дякую за увагу!


