
Публічний звіт за 2019 рік

Відділ інформаційних технологій та аналізу  
виконавчого комітету Дрогобицької міської ради



Реалізація програми 2018-2023



Проект 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

Відкритий бюджет міста

Відкриті фінанси міста

Здійснення продажу та 
оренди комунального майна 

через е-торги
Створення ресурсу доступу 
мешканців  до відкритих 
даних міста та робота з 

наборами даних
Створення повної е-бази 
договорів та угод, що були 
укладені міською радою
Запровадження системи 
онлайн відео-конференцій 

для нарад та засідань в стінах 
міської ради

Впровадження електронного 
кабінету мешканця з 

розширенням переліку послуг

Впровадження картки 
дрогобичанина

Реалізація програми 2018-2023



Проект 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Створення електронного 
архіву та оцифрування 

існуючих справ
Удосконалення роботи 

порталу та підпорталів міста 
Дрогобич та мобільних 

додатків
Інформатизація навчальних 
закладів міста, охорони 
здоровя, культури міста
Впровадження системи 

моніторинку енерговитрат в 
комульних об’єктах міста

Розвиток методологічного та 
інформаційного середовища 

для КП
Створення онлайн руху 

марштурного транспорту міста
Впровадження електронно-

медичної картки, 
елеткронний рецепт

Залучення ІТ-компаній та 
університету до соціальних 

проектів

Створення електронного 
щоденника

Реалізація програми 2018-2023



Проект 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

Проведення тренінгів та 
вебінарів

Проведення форуму е-dem та 
е-gov

Проведення заходів для 
популяризації е-dem та е-gov

Облаштування камер 
спостереження в освітніх, 
медичних та культурних 

закладах міста
Облаштування міських камер 

відеоспостереження, з 
можливістю розпізнавання 
облич та номерних знаків

Облаштування веб-камер в 
туристичних місцях Дрогобича

Облаштування безкоштовних 
Wi-Fi зон 

Встановлення інформаційно-
сенсорних кіосків

Розміщення розумних лавок

Впровадження та 
облаштування міського дата-

центру

Реалізація програми 2018-2023



Проект 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Створення муніципального та 
територіального реєстру 

громади міста
Оновлення та модернізація 
обладнання та облаштування 

серверної кімнати

Побудова надійної безпеки 
інфораційних систем

Впровадження та розвиток 
нової та зручної системи е-

документообігу
Створення внутрішнього 
порталу для діяльності
міської ради та КП

Створення контактного 
центру   «Гаряча лінія міста»
Автоматизація господарської 
діяльності міської ради та КП

Запровадження у виконавчих 
органах та КП ЕЦП

Вровадження відкритих 
бюджетів міста у КП 

Впровадження «розумної 
системи» для вуличного 

освітлення 

Реалізація програми 2018-2023



Проект 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

Впровадження систем моніторингу 
показників оточуючого середовища 
та санітарних норм в нав.закладах

Розробка ІТ рішень для «розумного» 
центру міста

Створення та забезпечення 
функціонування ГЕО-інформаційної 

системи міста

Впровадження системи єдиного 
електронного квитка у маршрутних 

транспортах міста
Облаштування на зупинках 
громадського транспорту 

електронних табло
Запровадження новітніх технологій в 

системи паркування

Розвиток безкоштовної програми 
навчання компютерної грамотності

Компютеризація навчальних закладів 
та забезпечення доступу до мережі 

інтернет 
Встановлення лічильників 

автоматичного збору даних в 
комунальних закладах міста

Реалізація програми 2018-2023



Моніторинг якості повітря



Моніторинг маршрутного транспорту



Інформаційні табло

1. Прометей 
2. Синагога 
3. маг. Рукавичка 
4. Автостанція-2 
5. Чорновола-центр

1. Зарядити гаджет 
2. Викликати поліцію 
3. Час до приїзду транспорту 
4. Відеоспостереження

Можливості

Облаштування зупинок:



Картка дрогобичанина

1. Оплата в транспорті 
2. Дисконт в магазинах 
3. Знижки на культурні заходи 
4. Соціальні виплати 
5. Ідентифікатор для послуг

Громадянам:



WI-FI в медицині

1. КНП «Дрогобицька міська лікарня №1»;  
2. КНП «Дрогобицька міська лікарня №3»; 

3. КНП «Дрогобицька міська лікарня №5»; 
4. КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок»;  

5. КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня»;  
6. КНП «Дрогобицька міська поліклініка» (4 відділення); 

7. КНП «Дрогобицька міська лікарня. Бальнеологія»; 
8. КНП «Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка».



Геоінформаційна система



ЕСКО інвестиції

ЗОШ №1, 2, 14, 18  

КНП «Дрогобицька міська поліклініка»  

КНП «Дрогобицька міська дитяча лікарня»

6 закладів

Вкладення на 1 заклад  
в межах 400-500 тис.грн



ЕСКО інвестиції + ПРООН



Прозорість запису дітей в заклади освіти



Прозорість запису дітей в заклади освіти

Більше 60 
гуртків



Оновлений портал міста



Оновлений портал міста



Портал документів



Портал документів



Електронні консультації



Оцифрування архівів міста

573 документи



Відкриті дані міста

363 унікальних набору 1700 ресурсів

• Кронування, видалення та висадження зелених насаджень; 
• Тарифи на комунальні послуги; 
• Адресний реєстр; 
• Дані про видані будівельні паспорти; 
• Дані про черги дітей у дошкільні/шкільні навч. Заклади; 
• Території обслуговування загальноосвітніх закладів; 
• Дані містобудівного кадастру, в т.ч., геопросторові дані; 
• Дозволи на порушення об’єктів благоустрою; 
• Плани та звіти контрольно-інспекційних заходів; 
• Перелік об’єктів монументального мистецтва; 
• Храми міста Дрогобича; 
• Інформація про заходи контролю за дотриманням законодавства про працю; 
• Нормативно-грошова оцінка земель; 
• Вуличне освітлення міста; 
• Роздільний збір побутових відходів;



Штрафи UA



Антикорупційні заходи



Антикорупційні заходи



Статут громади



Школа “Smart Citizen”



Обмін досвідом



Музей комп’ютерної техніки



Поточна робота

- Щоденно проводиться підтримка та моніторинг діяльності усіх інформаційних 
систем міста, а саме: робота з висвітлення інформації, попередній запис до 
лікаря, реєстрація дітей у школи, садочки, гуртки, прозоро етап планування та 
зкупівель, Dozorro, Прозоро.Продажі, сервіси “Відкрита реклама” та “Відкрите 
місто”,  Петиції громадян, Електронне надання адміністративних послуг, 
Електронні консультації, Повідомлення про неетичну поведінку, Аналітика 
діяльності усіх порталів міста, робота веб-камер та інформаційних кіосків, 
робота GPS на транспорті та інформаційних табло, функціонування Wi-Fi зон та 
ін. 

- Модернізовано та збільшено парк комп’ютерної та офісної техніки, проведено 
модернізацію шлюзу доступу до мережі інтернет, розгорнуто та впроваджено 
сервер бухгалтерії відділу освіти 

- Впроваджено нову платформу центру безпеки локальної мережі виконкому 
Дрогобицької міської ради, та проведено розширення та модернізацію 
локальної мережі



Поточна робота

- Проведено перенесення зовнішніх ліній зв’язку виконкому 
Дрогобицької міської ради 

- Занесено в на портал документів більше 2 000 нормативно-правових 
актів. 

- Проводиться постійний аналіз стану комп 'ютерної техніки, 
комп 'ютерного забезпечення та внутрішньої АТС виконкому 
Дрогобицької міської ради, моніторинг та підтримка безперебійної 
роботи серверів виконкому, забезпечення роботи внутрішньої 
комп 'ютерної мережі , обслуговування та поточний ремонт 
комп’ютерної та офісної техніки.



Проекти, які на завершальній стадії

Чат-бот; 
Е-сервіс озеленення міста 
Адресний, територіальний та реєстр майна; 
Реєстрація закладів в google;  
Розміщення в google маршрутного транспорту; 
Робота з новими наборами даних; 
Мапа депутатських округів; 
Оновлення документообігу.



2019 — Рейтинг бюджетної прозорості «Кришталь року» -                                        
1 місце та три нагороди; 

2019 — Transparent International Ukraine - 1 місце в рейтингу  
прозорості серед 100 найбільших міст України за 2018 рік;  

2019 — Переможці першого цифрового українського конгресу в 
номінації «Бюджетний процес»; 

2019 — Kyiv Smart City - Перемога в номінації «Інноваційне                              
та Відкрите місто року».  

Перше місто в Україні, яке впровадило технологію blockchain 
в міському управлінні; 

Перемоги та відзнаки 2019 р.


