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• Партнерство 

• Співпраця 

• Комунікація 

• Інформація 

Піраміда 

партисипативності: 

Мета: Сталий розвиток 

через ефективне управління 
д

о
ві

р
а 

со
ц

іа
л

ьн
и

й
 к

ап
іт

ал
 

ко
р

уп
ц

ія
 

Соціальний капітал - індикатор розвитку громади 



Інформація чи дані ? 



Відкриті дані  



Який ЗУ чи Постанова КМУ 

регулює роботу з 

відкритими даними в 

Україні ? 



Постанова КМУ № 835 

«Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних» 



Генплан, план зонування, детальні плани, комунальна власность, 
земля, радіаційний контроль, Інформація про використання публічних 
коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої 
інфраструктури та хід виконання проектів, Дані про місцезнаходження 
громадського транспорту в режимі реального часу, Звіти про виконання 
фінансових планів комунальних підприємств, Паспорти бюджетних 
програм місцевого бюджету та звіти, Титульні списки на проведення 
капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та 
благоустрою, Інформація про рекламні засоби, Реєстр боргових 
зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності 
територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми 
особами, так і третіх осіб — перед суб’єктами господарюваня) 
Інформація про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші 
матеріали до них, Відомості щодо схем розміщення засобів пересувної 
торгівлі, Відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі… 

Постанова КМУ № 835 



Відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, 
вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з 
організаторами таких ярмарків, Дані про розміщення громадських 
вбиралень, Відомості щодо залучення пайової участі, Перелік перевізників, 
Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські 
автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість 
транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний 
номер, пасажиромісткість), Розклад руху громадського транспорту, Дані про 
місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного 
транспорту,Перелік укладених договорів, укладені договори, інші 
правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них, Відомості 
про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, Бази даних 
щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від 
кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, 
товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, 
гарантійний строк, виконавці робіт 

Постанова КМУ № 835 



Схеми планування територій громад та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських 
рад), Інформація про дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами 
(інституціями) культури, підсумки споживання культурних благ і їх доступність для різних категорій 
населення, Огляд стану забезпечення правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності (щодо дій 
органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, 
спрямованих на запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності) з переліком 
проведених заходів для підвищення обізнаності та поваги до інтелектуальної власності, розвитку культури 
суспільства у зазначеній сфері”, Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника 
інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-
сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес, Інформація про організаційну структуру розпорядника 
інформації, Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону 
розпорядником інформації, Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є 
доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, Звіти, в тому числі щодо задоволення 
запитів на інформацію, Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником, 
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації, Адміністративні дані, що 
збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника 
інформації, Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті 
розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена 
законодавством про засади регуляторної політики, Фінансова звітність суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку 
проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце 
їх оприлюднення, Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки 

Постанова КМУ № 835 



Набори даних Open Data Index 

національна статистика, бюджети, 

законодавство, закупівлі, результати виборів, 

карти, прогнози погоди, забруднення повітря, 

реєстр компаній, адресний реєстр, якість 

води, земельний кадастр, публічні фінанси 



Набори даних Міжнародної  

Хартії відкритих даних 
Реєстр компаній, кримінальна статистка, метеорологія, сільске 

господарство, освіта, забруднення атмосфери, споживання 

енергії, публічні фінанси та закупівлі, топографічні карти, 

поштові індекси, карти, якість харчування, видобуток корисних 

копалин, земельний кадастр, контакти органів влади, 

результати виборів, законодавство, декларації, рецепти, 

медична статистика, наукова діяльність (результати досліджень 

та експериментів), національна статистика, результати 

перепису, розклад транспорту, проникнення мобільного зв’язку 



Місто відкриває дані,  

бо вони належать громадянам 



Інформація  

(Відкриті дані) 



Сервіси на сайті drohobych- 

rada.gov.ua 

drohobych-rada.gov.ua 

opendata.drohobych-rada.gov.ua 



Публічна інформація 



Публічна інформація 



Діяльність виконавчого комітету 

• регламент роботи 

• план виконкому 

• проекти / рішення виконкому 

• поіменне голосування 

• протоколи засідань 

• комісії виконкому 

• протоколи комісій 



Комунальні підприємства міста 

• Фінансові звіти річні/квартальні 

• Боргові зобов’язання 

• Висновки аудитперевірок 

• Звіт по допорогових закупівлях 

• Відрядження 

• Комунальня власність 

• Річні плани закупівель 



Діяльність міської ради 

• Запити/Відповіді/Заяви 

• Протоколи комісій/засідань 

• Звіти депутатів 

• Рішення в т.ч. проекти 

• Поіменні голосування 

• Детальні дані про депутатів 



Публічна інформація 



Публічна інформація 

Результати поіменного голосування 



Публічна інформація 

Аналітика голосувань 



Публічна інформація 

Голосування проти фракції 



Публічна інформація 

Друзі по голосуваннях 



Публічна інформація 

• Бюджетний регламент 

• Щомісячне виконання 

• Паспорти та звіти 

• Відкриті дані бюджету міста 

• Бюджетна мапа міста 

• Висновки аудитперевірок 

Бюджет міста 



Публічна інформація 

Бюджет міста 

• Бюджетний регламент 

• Щомісячне виконання 

• Паспорти та звіти 

• Відкриті дані бюджету 

міста 

• Бюджетна мапа міста 



Публічна інформація 

Бюджетна мапа міста 



Публічна інформація 

Можливості моніторингу та впливу  

мешканцями міста 



Публічна інформація 

Можливості моніторингу та впливу  

мешканцями міста 



Публічна інформація 

Можливості моніторингу та впливу  

мешканцями міста 



Публічна інформація 



Публічна інформація 



Публічна інформація 

Якість ремонту доріг міста 



Публічна інформація 

Відкриті фінанси міста 
ЕТАП ЗАКУПІВЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 



ДОЗОРРО - Дрогобич 



Публічна інформація 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЛОТ 

Електронні аукціони міста 

• Ярмарки/Атракціони 

• Оренда комунального майна 

• Продаж майна в т.ч. рухомого 



Публічна інформація 

Електронні аукціони міста 

• Публічні торги 

• 30 хвилин 

• Задіяна одна людина 

Як проходить аукціон: 



Публічна інформація 

Карта комунальних об’єктів міста 



Публічна інформація 

Аналітичний модуль 

декларацій 



Публічна інформація 

Аналітичний модуль декларацій 

• Доходи/Активи 

• Видатки/Зобов’язання 

• Нерухомість 

• Транспортні засоби 

• РИЗИК-АНАЛІЗ 



Публічна інформація 

Щоденний енергооблік у 82 

закладах  

комунальної власності міста  

(освіта, культура, медицина, 

КП) 



Публічна інформація 

Портал відкритих даних міста 

• Пайова участь 

• Земля (оренда/вільні/аукціон) 

• Комуналка (оренда/вільні) 

• Радіаційний контроль 

• Діяльність освіти міста 

• Діяльність охорони здоров’я 

• Діяльність маршрутного транспорту 

• Діяльність господарства міста  



Публічна інформація 
Перелік об’єктів комунальної власності 

міста 



Комунікація 



Інтерактивні сервіси 

Електронна приймальня громадян 

• До міського голови/заступників 

• Керівників відділів/управлінь 

• Депутатів міської ради 

• Керівників КП 

• Електронне звернення 

• Запит на отримання інформації 

• Проведення масового заходу 



Інтерактивні сервіси 

Електронні Петиції 

• Поріг 65 голосів 

• 6 петицій з відповідями 

• 2 на розгляді 

• Всього 28 петицій 



Інтерактивні сервіси 

100+ послуг надаються дистанційно 



Інтерактивні сервіси 

Е-черга на біометричні документи 
з 1900 громадян жодної негативного запису в анкеті 



Інтерактивні сервіси 

Е-черга на біометричні документи 



Співпраця 



Інтерактивні сервіси 

Мапа житлового-комунальних проблем 



Мапа житлово-комунальних проблем 



Мапа житлово-комунальних проблем 



Мапа житлово-комунальних проблем 

• 700+ подано скарг (18 місяців) 

• 537 питань вирішено (18 

місяців) 

• Мобільна група (в процесі) 



Мапа житлово-комунальних проблем 



Мапа житлово-комунальних проблем 



Мапа зовнішньої реклами міста 

Візуалізація 

Відкриті дані 



Мапа зовнішньої реклами міста 

Детальний опис об’єкту 



Мапа зовнішньої реклами міста 

Зворотній зв’язок 



Надходження до бюджету: 

2016 р. – 176 тис. грн. 

2017 р. – 350 тис. грн. 

Мапа зовнішньої реклами міста 
KPI 



Негативний приклад міста- 

 коли не працюють сервіси на 

основі відкритих даних 



Мапа виїзної торгівлі, 

атракціонів, МАФів 



Мапа виїзної торгівлі, 

атракціонів, МАФів 



Мапа виїзної торгівлі, 

атракціонів, МАФів 



Мапа виїзної торгівлі, 

атракціонів, МАФів 



Фінансова звітність освітніх 

закладів міста 



Електронні картки важкохворих дрогобичан 



Електронний запис до лікаря 
(перший місяць функціонування) 



Електронний запис до лікаря 
(травень 2018 року) 



Електронна 

медицина міста 

• Е-запис на прийом +SMS 

• Синхронізація з eHealth 

• Виписка по пацієнту, історія 

відвідин 

• Статистичні дані 



Реєстрація тварин через ЦНАП 



Інформаційно-сенсорні 

кіоски 



Мобільні додатки 

  «Дрогобич - Smart 

City» 
(безкоштовно для платформ iOS / Android) 

• Мапа + Туристична мапа 

• Афіша міста 

• Е-сервіси міста + Туристичні 

• Статична інформація про місто 

• Push-повідомлення 

• Більше 15 розділів 

3500 користувачів 

70% - Android 

30% - iOS 



10 безкоштовних WI-FI зон 



Рейтинг порталу міста  

на 01.04.2018 року 

Унікальні перегляди сторінок 

Унікальні відвідувачі порталу на місяць 40-45 тис. 



Рейтинг прозорості міст за версією 

Transparency International Ukraine 

2017 рік 



Рейтинг прозорості міст за версією 

Transparency International Ukraine 



Приєднання Дрогобича до проекту G7 

Міжнародної Хартії відкритих даних 



Співпраця 

 з Міжнародними фондами 

Антикорупційна діяльність  

п’ятирічна програма 

Комунікаційна діяльність 

влада-громада-бізнес 

піврічна програма 



Програма розвитку проекту  

«Дрогобич - Smart City 2018-2023 рр.» 

• Е-транспорт 

• Е-освіта 

• Безпечне місто 

• Розумне освітлення 

• Розумний квартал 

• Картка громадянина 

 

• Більше 60 пунктів 



Партнерство 



Розумна система проектів 

Компоненти. Проектний менеджмент: 

• Моніторинг конкурсів та розробка умов міських конкурсів; 

• Навчання, тренінги  посадовців та активістів з написання 

проектів; 

• Консультування, супровід написання проектів, подання заявок; 

• Організація фінансового забезпечення проектів; 

• Моніторинг,  допомога у реалізації та звітуванні за проектами. 

     Стратегування: 

• Розробка  програм  і внесення змін у Стратегію розвитку міста, 

імплементація їх у проекти та плани соціально-економічного 

розвитку; 

• Залучення громадськості до визначення приорітетів розвитку та 

розробки розвиткових проектів. 

Розумна система проектів забезпечує формування,  

реалізацію Стратегії та Плану соціально-економічного 

розвитку громади за рахунок коштів бюджету, громади і 

зовнішніх джерел.  



Розумна система 

проектів 

1. ДФРР – великі інфраструктурні  проекти розвитку. 

2. Обласний конкурс мікропроектів-  школи, садочки, дитячі 

майданчики, ОСББ. 

3. Бюджет участі – урбаністика, інфраструктура мікрорайонів. 

4. Конкурс громадських проектів Дрогобича – м’які проекти, 

для становлення та розвитку громадських організацій. 

5. Проекти ПРООН – ОСББ, дошкільні установи. 

6. Проекти МТД- охорона історичної спадщини, розвиток 

міста. 



Динаміка залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) по роках, тис.грн 
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Для громадських організацій, ініціативних груп, ОСББ 

Обласний конкурс мікропроектів 

2016 рік -24 проекти 

на 4,8 млн. грн  

2017 рік -29 проектів 

на 6,9 млн. грн  

Індикатори Smart 

City 



Подано- 30 проектів; Відібрано для 

голосування – 11; Перемогли- 3  

Індикатори Smart 

City 
Громадський бюджет 



Проекти громадських організацій 

Подано 17 проектів на конкурс 2017 року 

Переможці конкурсу соціально-культурних проектів громадських організацій Дрогобича. 

I місце 

«Наметовий табір для молоді «Через терни до зірок» Станиці Дрогобич Пласту Національної Скаутської організації України» — 55,8 балів. 

ІІ місце 

«Відкритий кубок Дрогобиччини» ГО «СК Боривітер» — 51,3 балів. 

ІІІ місце 

«Рух — це життя» Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія» — 51, 3 балів. 

IV місце 

«Студентський простір «Гурт» — місце зустрічі та розвитку» Громадської організації «Український молодіжний прорив» — 49,7 балів. 

V місце 

«Проведення комплексної програми ресоціалізації для бездомних у м.Дрогобичі» Дрогобицької міськрайонної Громадської організації 

«Спільнота взаємодопомоги Наша Хата» — 46,9 балів. 

VI місце 

«Вовча Стежа» Військово-патріотичний табір та практичні лекції для молоді на серпень-листопад 2017» — 46,8 балів. 

VII місце 

«Одне небо» (створення трьох муралів у трьох містах України: Дрогобич, Станиця Луганська, Авдіївка) Громадської організації «Галицька 

варта» за ініціативи ГІ «Інше місто» — 46,4 балів. 

VIII місце 

«Школа шляхетних українок» ГО «Міськрайонний осередок Союзу Українок м. Дрогобича» — 44,2 балів. 

Індикатори Smart 

City 



Для громадських організацій, ініціативних груп, ОСББ 

Конкурси проектів ПРООН 

22 проекти на суму близько 500 тис.$ 

Індикатори Smart 

City 



У Дрогобичі та Стебнику за участю громади  у 2016- 2017 роках 

реалізуються більш ніж на 25 млн. грн. проектів: 

• 11 ОСББ  з них повна термомодернізація- 2 ОСББ; 

• 18 садочків; 

• 13 шкіл; 

• 2 народні доми; 

• 1 дитячий будинок; 

• 3 бібліотеки; 

• 1 музей; 

• 2 лікарні; 

• 8 дитячих майданчиків; 

• 1 вуличне освітлення; 

Індикатори Smart 

City Розвиток міст Дрогобича та 

Стебника 



Формування екосистеми 

Smart Community 

Дрогобич 

на базі сформованого 

соціального капіталу за 

допомогою 

«Дрогобич- Smart City» 



Екосистема Smart City Дрогобич 



Школа «Розумного 

громадянина»  

Наша мета: Запровадити кращі практики взаємодії  

мешканців Дрогобича та регіону з органами самоврядування, 

інструменти Е-dem та E-gov. 



Школа «Розумного 

громадянина»  

Завдання проекту: Hавчити активних мешканців  

міста та регіону, в першу чергу, молодих людей, які володіють 

комп’ютерними технологіями, інструментів e-dem та e-gov 

«Дрогобич- Smart City», механізмів їх використання у взаємодії 

громадян і органів місцевого самоврядування, участі їх у сталому 

розвитку своїх населених пунктів регіону. 



Школа «Розумного 

громадянина»  
Цільова аудиторія - школярі, студенти університетів, 

професійних ліцеїв та технічних коледжів, члени ГО, 

 ЗМІ, представники органів самоврядування. 



Школа «Розумного 

громадянина»  

Якого результату ми хочемо досягти? Запровадження у 

життя регіону сервісів електронного урядування та електронної 

демократії, які розпочнуть формування соціального капіталу у 

громадах, що дозволить залучати мешканців до ефективного 

управління та розвитку в містах. 



Школа «Розумного 

громадянина»  

Орієнтація у проекті на молодь, надасть можливість у їхніх 

сім’ях залучити старше покоління до використання сервісів, 

а також дозволить поширити досвід e-dem та e-gov на інші 

території. 



• ISO 2600- 

Соціальна відповідальність 

• ISO 37101-  

Сталий розвиток громад 

Екосистема Smart City Дрогобич 

• ISO 37121-  

Показники сталого розвитку громад 



Екосистема Smart City Дрогобич 



ISO 26000:2010 Настанова з соціальної відповідальності 

ISO 37101 – Сталий розвиток громад – Система управління в інтересах сталого 

розвитку 

ISO 37102 Сталий розвиток і стійкість громад – Словник  

ISO 37120 Сталий розвиток громад − Показники для міських служб та якості 

життя 

ISO 37121 Сталий розвиток в громадах – Інвентаризація та огляд існуючих 

показників у галузі сталого розвитку та стійкості в містах 

ISO 37150 Інтелектуальна інфраструктура комунального господарства. Огляд 

існуючих видів діяльності, що відносяться до системи показників 

ISO 37151 - Інфраструктура розумної громади – Принципи та вимоги до 

показників продуктивності. 

- ISO37152 Інфраструктури розумної громади – Загальні рамки для розвитку та 

функціонування – Спеціальна група звітів 

ISO 30182- Понятійна модель Smart City- Посібник зі створення моделі 

інтероперабельності даних. 

Екосистема Smart City Дрогобич 



Стратегічне і розумне 

планування 

Набори відкритих даних на основі ISO 37120 
 

 

Основний показник Допоміжний показник 

Еконо

міка 

(п. 5) 

Рівень безробіття в місті 

 

 

Оціночна вартість об'єктів комерційної і промислової 

нерухомості у відсотках від загальної оціночної вартості 

усього майна 

 

 

Частка міського населення, що живе за межею бідності 

Частка населення, що має постійну роботу 

Рівень безробіття серед молоді  

 

Кількість суб'єктів підприємництва на 100 

000 жителів  

 

Кількість патентів на 100 000 жителів в рік  

Освіт

а 

(п. 6) 

Частка жіночого населення шкільного віку, що числиться в 

учбових закладах 

 

 

Частка учнів, здобули початкову освіту 

 

 

Частка учнів, здобули середню освіту 

 

 

Співвідношення учнів і учителів у сфері початкової освіти 

Частка чоловічого населення шкільного 

віку, що числиться в учбових закладах 

 

 

Частка населення шкільного віку, що 

числиться в учбових закладах 

 

 

Кількість жителів з вищою освітою на 100 

000 жителів 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Енергетика 

(п. 7) 

Загальне побутове споживання електроенергії на душу 

населення (кВт год/рік) 

 

 

Частка міського населення, що має санкціоноване 

підключення до електромережі 

 

 

Щорічне енергоспоживання громадськими будівлями 

(кВт/мл) 

 

 

Частка загального об'єму електроенергії, що 

отримується з поновлюваних джерел, в загальному 

об'ємі енергоспоживання в місті 

Загальне енергоспоживання на душу 

населення (кВт год/рік) 

 

 

Середня кількість відключень 

електроенергії на одного споживача в рік 

 

 

Середня тривалість відключень 

електроенергії (у годиннику) 

Довкілля 

(п. 8) 

Концентрація дрібнодисперсных зважених часток 

(PM2.5) 

 

 

Концентрація зважених часток (PM10) 

 

 

Викиди парникових газів в тоннах на душу населення 

 

Концентрація NO2 (двоокиси азоту) 

 

Концентрація SO2 (діоксиду сірки) 

 

Концентрація O3 (озону) 

  

Шумове забруднення 

 

Відносна зміна кількості місцевих видів 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Фінанси 

(п. 9) 

Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати по 

обслуговуванню боргу у відсотках від прибутків з 

власних джерел населеного пункту) 

Капіталовкладення в відсоткахвід 

загальних витрат 

 

 

Прибутки з власних джерел у відсотках від 

загальних прибутків 

 

 

Коефіцієнт фактичного збору податків 

Ліквідація 

пожеж і 

надзвичайн

их ситуацій 

(п. 10) 

Кількість пожежників на 100 000 жителів 

 

 

Кількість загиблих в пожежах на 100 000 жителів 

 

 

Кількість загиблих від природних катастроф на 100 000 

жителів 

Кількість пожежників-волонтерів і 

пожежників за сумісництвом на 100 000 

жителів 

 

 

Час реагування на первинний виклик служб 

екстреного реагування 

 

 

Час реагування пожежної служби на 

первинний виклик 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Управління 

(п. 11) 

Явка виборців на останніх муніципальних виборах (у 

відсотках від чисельності осіб, що мають право 

голосувати) 

 

 

Частка жінок в числі обраних в міську владу 

Частка жінок в числі штатних співробітників 

міської адміністрації 

 

 

Кількість звинувачень в корупції і/або 

хабарництві серед міських чиновників на 

100 000 жителів 

 

 

Представлення інтересів громадян : 

кількість виборних посад в місцевій 

адміністрації з розрахунку на 100 000 

жителів 

 

 

Кількість зареєстрованих виборців поміж 

жителів, що досягли віку, що надає право 

участі в голосуванні 

Охорона 

здоров'я 

(п. 12) 

Середня тривалість життя 

 

 

Кількість стаціонарних ліжко-місць в лікарнях на 100 000 

жителів 

 

Кількість лікарів на 100 000 жителів 

 

Смертність дітей у віці до 5 років на 1 000 немовлят, 

народжених живими 

Чисельність середнього медичного і 

акушерського персоналу на 100 000 жителів 

 

 

Кількість фахівців в області психіатрії на 100 

000 жителів 

 

Кількість самогубств на 100 000 жителів 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Відпочинок 

(п. 13) 

 

 

Площа критих громадських зон відпочинку 

на душу населення 

 

 

Площа вуличних громадських зон 

відпочинку на душу населення 

Безпека 

(п. 14) 

Кількість поліціянтів на 100 000 жителів 

 

 

Кількість вбивств на 100 000 жителів 

Злочини проти власності з розрахунку на 

100 000 

 

 

Час реагування органів поліції на 

первинний виклик 

 

 

Кількість злочинів проти особи з 

розрахунку на 100 000 жителів 

Дах над 

головою 

(п. 15) 

Частка міського населення, що проживає в нетрях Кількість бездомних з розрахунку на 100 

000 жителів 

 

 

Частка сімей, що не мають 

зареєстрованих майнових прав 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Тверді 

відходи 

(п. 16) 

Частка міського населення, забезпеченого послугою 

регулярного вивезення твердих (побутових) відходів 

 

 

Загальна кількість вивезених муніципальних твердих 

відходів на душу населення 

 

 

Частка міських твердих відходів, які проходять 

перероблювання 

Частка міських твердих відходів, які 

утилізувалися на організованих звалищах 

 

Частка міських твердих відходів, які 

утилізувалися в сміттєспалювальних 

установках 

 

Частка міських твердих відходів, які 

спалюються на відкритому повітрі 

 

Частка міських твердих відходів, які 

утилізувалися на відкритих звалищах 

 

Частка міських твердих відходів, які 

утилізувалися іншими способами 

 

Утворення небезпечних відходів на душу 

населення 

 

Частка міських твердих відходів, які 

проходять перероблювання 

Телекомунік

ації і 

інновації 

(п. 17) 

Кількість підключень до інтернету з розрахунку на 100 

000 жителів 

 

 

Кількість підключень до стільникового зв'язку з 

розрахунку на 100 000 жителів 

Кількість підключень до стаціонарного 

телефонного зв'язку з розрахунку на 100 000 

жителів 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Транспорт 

(п. 18) 

Кілометраж системи громадського транспорту високої 

пропускної спроможності з розрахунку на 100 000 

жителів 

 

 

Кілометраж системи легковагого громадського 

транспорту з розрахунку на 100 000 жителів 

 

 

Щорічна кількість поїздок на громадському транспорті на 

душу населення 

 

 

Кількість особистих автомобілів на душу населення 

Частка жителів, що проживають в передмісті 

і користуються для поїздки на роботу не 

особистим автомобілем, а іншим видом 

транспорту 

 

Кількість двоколісних моторних засобів 

пересування на душу населення 

 

 

Протяжність велосипедних доріжок і смуг з 

розрахунку на 100 000 жителів 

 

 

Кількість дорожньо-транспортних подій із 

смертельним результатом на 100 000 

жителів 

 

Цивільне повітряне сполучення (кількість 

напрямів безпересадних комерційних 

перельотів) 

Містобудува

ння 

(п. 19) 

Площа зелених насаджень (у гектарах) на 100 000 

жителів 

Кількість щорічно висаджуваних дерев на 

100 000 населення 

 

Площа неофіційних поселень у відсотках від 

площі міста 

 

Співвідношення робочих місць і житла 



Набори відкритих даних на основі 

ISO 37120 

Стічні води 

(п. 20) 

Частка міського населення, забезпеченого послугою 

відведення стічних вод 

 

Частка міських стоків, які не проходять очищення 

 

Частка міських стоків, що проходять первинне очищення 

 

 

Частка міських стоків, що проходять вторинне очищення 

 

 

Частка міських стоків, що проходять третинне очищення 

 

 

Вода і 

санітарно- 

гігієнічні 

умови 

(п. 21) 

Частка міського населення, підключеного до питного 

водопостачання 

 

 

Частка міського населення, що має постійний доступ до 

поліпшеної системи водопостачання 

 

 

Частка міського населення, що має доступ до якісних 

санітарно- гігієнічних умов 

 

 

Загальне побутове водоспоживання на душу населення 

(літрів/добу) 

Загальне водоспоживання на душу 

населення (літрів/добу) 

 

 

Середньорічна тривалість відключень 

водопостачання в годиннику на сім'ю 

 

 

Частка втрат води (неврахованої води) 



Запроваджено Smart City 

Дрогобич 



Що потрібно для реалізації 

Інституційний рівень: 
• Розробка  та прийняття стандартів сталого розвитку у формі 

державних стандартів України на базі стандартів ISO. 

• Приведення галузевих та статистичних показників України до 

показників сталого розвитку стандартів ISO. 

• Імплементація стандартів сталого розвитку у діяльність 

державних інституцій та самоврядних інституцій; 

• Розробка та впровадження методології формування стратегій 

розвитку на засадах стандартів сталого розвитку ISO. 

• Внесення індикаторів сталого розвитку як обов’язкового 

набору даних для оприлюднення.  

• Впровадження Індексу динаміки розвитку міст (City Progress 

Index) на базі індикаторів сталого розвитку ISO. 



Стейкхолдери  Smart City 

Об’єднані громади: 

• Забезпечення інтересів міноритарних учасників об’єднання. 

• Партисипативність 

• Раціональне використання коштів. 

• Сталий розвиток на базі стандартів. 

• Прості інструменти стратегування. 

Громадяни: 

• Прозора і підзвітна влада. 

• Участь в управлінні містом. 

• Формування стратегії міста дружнього до мешканця. 

• Довіра до влади. 

Органи влади: 

• Соціальний капітал необхідний для реформ. 

• Співвідповідальність громадян за розвиток міста. 

• Ефективне та економне управління. 

• Сталий розвиток незалежний від суб’єктивних впливів. 



Екосистема Smart City Дрогобич 



Розумне місто- для активних людей 

DROHOBYCH 
SMART  CITY 



Дякуємо за увагу! 

Володимир Кондзьолка 

Станіслав Гайдер 

ТЕЛЕФОН - 097-603-58-15 

FACEBOOK - STANISLAV HAIDER 

ТЕЛЕФОН – 067-674-25-01 

FACEBOOK – ВОЛОДИМИР КОНДЗЬОЛКА 


