
 

 

         

            

         

       УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

 

від _12.01.2021_ №__19рг_ 
                 м.Покровськ 

 

 

Про продовження реалізації концепції  

“Покровськ SMART-City” 
 

 

У зв’язку з реалізацією концепції “Покровськ SMART-City”, впровадженням та запуском 

нових веб-сервісів в Покровській міській раді Донецької області, на виконання Закону України 

від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» (із змінами), Закону України від 13 січня 2011 року 

№ 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» (із змінами), керуючись статтями 42,59,73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України» (із змінами): 

 

1. Відділам, управлінням та структурним підрозділам Покровської міської ради 

необхідно: 

1.1.Визначити відповідальних осіб за наповнення закріплених веб-сервісів до 20.01.2021 

року (згідно додатку 1). 

1.2. Здійснити контент-наповнення закріплених веб-сервісів до 01.02.2021 року. 

1.3. Протягом 2021 року звітувати про оновлення інформації на закріпленому веб-сервісі 

згідно регламенту наповнення (згідно додатку 2). 

1.4. Надати перелік технічних несправностей та функціональних допрацювань до 

20.01.2021 року. 

 

2. Звіти (згідно пункту 1.3.) надавати у вигляді заповненої електронної форми за 

посиланням: https://forms.gle/frMRuXuoPm9xUkwDA 

3. Розпорядження міського голови від 21.06.2019 року №360pr “Про реалізацію концепції 

“Покровськ SMART-City” визнати таким, що втратило чинність. 

4. Координацію даного розпорядження покласти на відділ з питань інформаційної та 

внутрішньої політики (Носач). 

5. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Фролова О. 

 

 

 

 

 

Міський голова                           Р. Требушкін  

 

https://forms.gle/frMRuXuoPm9xUkwDA


 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

 _12.01.2021_ №__19рг_ 

                                   

 

 

 
Перелік нових веб-сервісів 

 

Назва веб-сервісу Відповідальний відділ 

Контакт центр Відділ “Контактний центр” 

Поіменне голосування Відділ забезпечення депутатської діяльності 

Інвест-портал Відділ економічного аналізу та прогнозу 

Опен дата 
Відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі 

зверненнями громадян 

Єдиний кабінет мешканця 
Відділ з питань інформаційної та внутрішньої 

політики 

SMART-ПОРТАЛ 
Сектор інформаційних технологій та 

автоматизованих систем 

Реєстр комунального майна та 

землі 

Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами 

Консультації з громадськістю 
Відділ з питань інформаційної та внутрішньої 

політики 

Електронний протокол 
Відділ з питань інформаційної та внутрішньої 

політики 

АІС Енергосервіс: Облік, 

Контроль, Економія 
Відділ екології, клімату та енергозбереження 

Онлайн приймальня 
Відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі 

зверненнями громадян 

ІНФОРМАЦІЙНА МАПА 

МІСТА 

Відділ з питань інформаційної та внутрішньої 

політики 

ГІС МАПА РЕКЛАМНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 

Відділ містобудування, архітектури та земельних 

відносин 

ГІС мапа МАФів 
Відділ містобудування, архітектури та земельних 

відносин 

Мобільний додаток КЦ для 

Android та IOS 
Відділ “Контактний центр” 

Центр допомоги переселенцям УСЗН 

Центр допомоги учасникам АТО УСЗН 

Електронна черга в дитячий садок Відділ освіти 

Система оцінки якості УСЗН 



 

Бюджет участі 
Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами  

Прозорий бюджет 
Департамент фінансово-економічної політики та 

управління активами 

Безпечне Місто КП “Муніципальна поліція” 

Электронні петиції 
Відділ з питань діловодства, контролю та роботи зі 

зверненнями громадян 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                                 А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від _12.01.2021_ №__19рг_ 

                                   

 

Регламент 

 

Назва веб-сервису Регламент наповнення 

Контакт центр Щодня 

Поіменне голосування 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Інвест-портал 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз в квартал 

Опен дата 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на тиждень 

Єдиний кабінет мешканця 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

SMART-ПОРТАЛ 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на тиждень 

Реєстр комунального майна та землі 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Консультації з громадськістю За потреби 

Електронний протокол 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на тиждень 

АІС Енергосервіс: Облік, Контроль, 

Економія 
Щодня 

Онлайн приймальня 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

ІНФОРМАЦІЙНА МАПА МІСТА 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз в квартал 

ГІС МАПА РЕКЛАМНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 

Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз в квартал 

ГІС мапа МАФів 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Мобільний додаток КЦ для Android та 

IOS 

Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Центр допомоги Переселенцям 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Центр допомоги учасникам АТО 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Електронна черга в дитячий садок Щодня 

Система оценки качества 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 



 

Бюджет участі За потреби 

Прозорий бюджет 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на місяць 

Безпечне Місто 
Щоразу зі зміною даних, але не рідше ніж 1 

раз на тиждень 

Электронні петиції За потреби 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                                 А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про продовження реалізації концепції  

           “Покровськ SMART-City” 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом з питань інформаційної та внутрішньої політики 

міської ради 

 

 

 

В.о.начальника відділу з питань інформаційної 

та внутрішньої політики міської ради                                                   О. Носач 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                              Н. Іваньо 

 

 

 

Заступник міського голови  з питань  

діяльності виконавчих органів влади                                                    О. Фролов 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                     А. Жук 

 

 

 

В.о. начальника 

відділу юридичного забезпечення діяльності  

міської ради та її виконавчих органів                                                    Т. Білецька 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі зверненнями громадян міської ради                                                   Г. Борисова 


