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Вступ 
 
          Кількість електронних сервісів та ринок ІТ-рішень у сфері електронного урядування та 
електронної демократії зростає стрімкими темпами: більше 70 ІТ-компаній України 
пропонують послуги ІТ-розробки. Згідно з дослідженням експертів Центру розвитку інновацій, 
в Україні понад 250 унікальних проектів з надання електронних сервісів громадянам, а для 
впровадження одного електронного сервісу може пропонуватись одночасно більше 10 ІТ-
рішень. У той же час, географія розповсюдження електронних сервісів не є однорідною, а 
наявність електронного сервісу не завжди означає його ефективність.  

 

Які електронні сервіси є найбільш поширеними в ОТГ?   

Які з них - ефективні та потрібні громадянам?  
 

          На дані питання буде надано відповідь в процесі дослідження «Публічні послуги та 
електронні сервіси для жителів ОТГ: Приклади. Посилання. Статистика». Дослідження 
дозволить: 1) побачити повну картину розвитку електронних сервісів у ОТГ, 2) оцінити якість 
надання інформації про електронні сервіси, публічні послуги та ЦНАПи на офіційних веб-сайтах 
ОТГ (центрів ОТГ); 3) ідентифікувати основні виклики та проблеми щодо надання електронних 
сервісів у ОТГ.  

          Пошук активних електронних сервісів здійснювався шляхом аналізу офіційних веб-сайтів 
ОТГ (центрів ОТГ) та аналітики результатів пошукових запитів щодо електронних сервісів в ОТГ. 
Аналіз було проведено з 12 травня по 1 червня 2018 року. Для зручності аналізу та 
представлення результатів дослідження електронні сервіси були розподілені на 3 категорії: 1) 
локальні, 2) обласні, 3) Всеукраїнські. 

          Результати аналізу є доступними у даній аналітичній довідці і відкритими для 
доповнення. Всі пропозиції, надані читачами аналітичної довідки за допомогою спеціальних 
електронних форм, будуть враховані у наступній редакції дослідження (листопад, 2018 року). 

 

 

http://cid.center/index.php/projects/nbit/
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          Станом на травень 2018 року, 619 з 705 ОТГ мають офіційні веб-сайти. Як правило, веб-
сайт ОТГ має виступати надійним джерелом актуальної інформації для жителів ОТГ про все, 
що пов’язано із владою, та послугами, які надаються нею на локальному рівні. Важливо, аби 
контент офіційного веб-сайту ОТГ був оновленим та добре структурованим для задоволення 
інформаційних потреб людей, які прагнуть знайти достовірну інформацію про електронні 
сервіси, публічні послуги або інструменти взаємодії із владою. 

 

87% ОТГ мають офіційні веб-сайти. 
 

          Цікаво, що відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» від 05.02.2015 року «повноваження сільської, селищної ради, її виконавчого 
комітету та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до 
міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з дня набрання чинності 
рішенням сільської, селищної ради та рішенням міської ради об’єднаної територіальної 
громади про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади». У зв’язку з 
цим, на офіційному веб-сайті центру ОТГ має бути зазначена оновлена назва органу місцевого 
самоврядування – наприклад, «Іллінецька міська рада Іллінецької міської територіальної 
громади» замість «Іллінецька міська рада», або зазначено повну назву утвореної громади, як 
адміністративно-територіальної одиниці, наприклад, «Іллінецька міська ОТГ». Станом на 
травень 2018 року, на 123 веб-сайтах міських, сільських та селищних рад ОТГ не оновлено 
назву органу місцевого самоврядування та не відображено факт утворення ОТГ. Це 
призводить до того, що громадяни подають електронні звернення або петиції до органу 
місцевого самоврядування, який де-юре ліквідовано.  

 

20% веб-сайтів міських, сільських, селищних рад ОТГ містять стару назву 
органу місцевого самоврядування та не відображають факт утворення ОТГ. 
 

          Практика демонструє, що 496 ОТГ створили нові веб-сайти або повістю оновили веб-
сайт центру ОТГ. Паралельно з цим на веб-сайтах вже ліквідованих міських, сільських або 
селищних рад публікується сповіщення про зміни та надається посилання на оновлений веб-
сайт центру ОТГ (див. на прикладі Олевської міської ОТГ Житомирської області): 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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Веб-сайт Олевської міської ради (був актуальним ДО утворення ОТГ):  

http://olevsk-rada.gov.ua 

 

 

Веб-сайт Олевської ОТГ (створено новий веб-сайт ПІСЛЯ утворення ОТГ, про що є сповіщення):  

http://olevsk-gromada.gov.ua 

 

http://olevsk-rada.gov.ua/
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Локальні електронні сервіси в ОТГ 
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          Локальними електронними сервісами є ті, що доступні тільки на території визначеної ОТГ. 
Станом на травень 2018 року, на 511 з 619 веб-сайтів ОТГ (центрів ОТГ) були надані посилання 
(віджети) для доступу до локальних електронних сервісів. 

 

82% веб-сайтів ОТГ мають посилання для доступу до електронних сервісів. 
 

          Дуже зручно, коли на веб-сайті ОТГ є окремий розділ меню «Електронні сервіси» - це дозволяє 
уникнути створення низки розділів меню за однаковою тематикою. Прикладами можуть бути веб-
сайти Новопсковської ОТГ Луганської області (http://novopskovrada.gov.ua) та Лиманської ОТГ 
Донецької області (http://krliman.gov.ua/uk).  

 

 

 

 

 

http://novopskovrada.gov.ua/
http://krliman.gov.ua/uk
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         Топ-7 локальних електронних сервісів ОТГ 

 

1. Електронне звернення, форма зворотного зв’язку 
Доступно на 454 веб-сайтах ОТГ 
 

2. Петиції 
Доступно на 355 веб-сайтах ОТГ 
 

3. Система обліку та пошуку документів 
Доступно на 336 веб-сайтах ОТГ 
 

4. Доступ до публічної інформації 
Доступно на 130 веб-сайтах ОТГ 
 

5. Електронне звернення до посадової особи 
Доступно на 34 веб-сайтах ОТГ 
 

6. Електронні опитування, анкетування 
Доступно на 30 веб-сайтах ОТГ 
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7. Громадський бюджет з електронним голосуванням 
Доступно на 23 веб-сайтах ОТГ 

 

У даному розділі дослідження будуть представлені локальні е-сервіси у порядку від найбільш 
до найменш поширених, з коротким описом, прикладами та статистикою.  

 

 
Електронне звернення, форма зворотного зв’язку 

Знайдено на веб-сайтах 454 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

Сервіс електронної демократії. Передбачає надсилання звернень, що містять заяву 
(клопотання), пропозицію (зауваження) або скаргу до органів місцевого самоврядування ОТГ 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян» на електронну скриньку, за 
допомогою спеціальної форми на офіційному веб-сайті ОТГ, Інтернет-приймальню або портал 
контакт-центру ОТГ. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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Приклади: 
 

• Люблинецька ОТГ Волинської області 
http://www.lyublynets-gromada.org.ua/publichna-informaciya/internet-prijmalnya/ 
 

• Олевська ОТГ Житомирської області 
http://olevsk-gromada.gov.ua/elektronne-zvernennya/ 
 

• Брониківська ОТГ Житомирської області 
http://bronyky-otg.org.ua/e-form/ 
 

• Баштанська ОТГ Миколаївської області 
http://bashtanka.org.ua/zvernennya-gromadyan 
 

• Бузька ОТГ Миколаївської області 
http://buzkagromada.gov.ua/elzvernennia 
 

• Краснопільська ОТГ Сумської області 
http://krasnopilska-gromada.gov.ua/elektronne-zvernennya-13-40-53-25-09-2017/ 

 
 

 
Петиції 

Знайдено на веб-сайтах 355 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 
          Сервіс електронної демократії, особлива форма колективного звернення.  Петиції можна 
надсилати до органів місцевого самоврядування ОТГ відповідно до ст. 231 Закону України 
«Про звернення громадян». 

 

http://www.lyublynets-gromada.org.ua/publichna-informaciya/internet-prijmalnya/
http://olevsk-gromada.gov.ua/elektronne-zvernennya/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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Топ-9 ОТГ за найбільшою кількістю поданих петицій 

 
1. Пирятинська ОТГ Полтавської області (17 петицій) 

https://rozumnemisto.org/pyriatyn 
 

2. Гостомельська ОТГ Київської області (14 петицій) 
https://e-dem.in.ua/gostomel 
 

3. Тростянецька ОТГ Сумської області (10 петицій) 
 http://e-dem.in.ua/trostianets 
 

4. Солонянська ОТГ Дніпропетровської області (8 петицій)  
https://gromada.org.ua/petitions/ 
 

5. Кам'янка-Бузька ОТГ Львівської області (8 петицій) 
https://e-dem.in.ua/kamianka-buzka 
 

6. Тетерівська ОТГ Житомирської області (6 петицій) 
https://gromada.org.ua/petitions/ 
 

7. Микулинецька ОТГ Тернопільської області (5 петицій) 
https://gromada.org.ua/petitions/ 

https://rozumnemisto.org/pyriatyn
https://e-dem.in.ua/gostomel
http://e-dem.in.ua/trostianets
https://gromada.org.ua/petitions/
https://e-dem.in.ua/kamianka-buzka
https://gromada.org.ua/petitions/
https://gromada.org.ua/petitions/
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8. Осторожецька ОТГ Рівненської області (5 петицій) 

https://gromada.org.ua/petitions/ 
 

9. Пологівська ОТГ Запорізької області (5 петицій) 
https://rozumnemisto.org/pology/home/ 

 

У Вашій ОТГ успішно працює сервіс петицій  

(більше 5 поданих петицій)? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Система обліку та пошуку документів 

Знайдено на веб-сайтах 336 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 
Дозволяє шукати офіційні документи органів місцевого самоврядування ОТГ. Є можливим 
пошук за різними критеріями: скликання, сесія, номер, дата, назва або тип документа 
(розпорядження, рішення, проекти рішень). 

 

https://gromada.org.ua/petitions/
https://rozumnemisto.org/pology/home/
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Приклади: 

• Студенянська ОТГ Вінницької області 
http://studenyanska.gromada.org.ua/docs/ 
 

• Троїцька ОТГ Луганської області 
http://troicka-gromada.gov.ua/docs/ 

 

 
Доступ до публічної інформації 

Знайдено на веб-сайтах 130 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

 
          Надсилання запитів на доступ до публічної інформації регулюється Законом України 
«Про доступ до публічної інформації». Як правило, дані запити надсилаються за допомогою 
електронної пошти або спеціальної онлайн-форми на офіційному веб-сайті ОТГ.  

 
Приклади:  

• Іллінецька ОТГ Вінницької області 
http://illintsi.org.ua/information/ 
 

• Сіверська ОТГ Донецької області 
http://siverska-gromada.gov.ua/publichna-informaciya-17-45-08-05-10-2017/ 
 

• Білоберізька ОТГ Івано-Франківської області 
https://biloberizka-gromada.gov.ua/informacijnij-zapit-16-40-14-05-02-2018/ 
 

• Веселинівська ОТГ Миколаївської області 
https://veselynivska-gromada.gov.ua/zapit-na-informaciju-10-31-12-30-05-2017/ 
 

• Грунська ОТГ Сумської області 
http://grunska.rada.today/zapyt-na-otrymannya-publichnoyi-informatsiyi/ 
 

http://studenyanska.gromada.org.ua/docs/
http://troicka-gromada.gov.ua/docs/
https://minjust.gov.ua/m/str_35409
http://siverska-gromada.gov.ua/publichna-informaciya-17-45-08-05-10-2017/
https://biloberizka-gromada.gov.ua/informacijnij-zapit-16-40-14-05-02-2018/
http://grunska.rada.today/zapyt-na-otrymannya-publichnoyi-informatsiyi/
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          Важливим є розміщення органами місцевого самоврядування ОТГ публічної інформації у 
вигляді відкритих даних.  На основі відкритих даних можна аналізувати, наскільки ефективно 
працює уряд. 

 

 
Приклади:  

• Вознесенська міська рада Вознесенської ОТГ Миколаївської області  
http://voz.gov.ua/# 

 

На офіційному веб-сайті Вашої ОТГ також публікуються 
відкриті дані? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Електронне звернення до посадової особи 

Знайдено на веб-сайтах 34 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

http://voz.gov.ua/
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          Передбачає надсилання електронного звернення до посадової особи, депутата міської, 
сільської або селищної ради ОТГ. Звернення можна подати публічно, аби дозволити 
громадськості контролювати хід його розгляду.  

 

 
 

Топ-5 ОТГ за найбільшою кількістю поданих е-звернень  

до посадової особи 
 

1. Чемеровецька ОТГ Хмельницької області (13 звернень) 
https://gromada.org.ua/appeals/ 
 

2. Жовтанецька ОТГ Львівської області (8 звернень) 
https://gromada.org.ua/appeals/ 
 

3. Сатанівська ОТГ Хмельницької області (6 звернень) 
https://gromada.org.ua/appeals/ 
 

4. Байковецька ОТГ Тернопільської області (6 звернень) 
https://gromada.org.ua/appeals/ 
 

5. Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області (6 звернень) 
https://gromada.org.ua/appeals/ 

https://gromada.org.ua/appeals/
https://gromada.org.ua/appeals/
https://gromada.org.ua/appeals/
https://gromada.org.ua/appeals/
https://gromada.org.ua/appeals/
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Електронні опитування, анкетування 

Знайдено на веб-сайтах 30 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

 
Сервіс електронної демократії. Дозволяє жителям ОТГ висловити думку щодо питань розвитку 
громади шляхом заповнення спеціальних форм, анкет, надсилання ідей та пропозицій. 

 

 
 

Топ-9 ОТГ за найбільшою кількістю учасників е-опитувань 

 
1. Кам'янка-Бузька ОТГ Львівської області (3095 учасників опитування) 

https://takadumka.info/poll/1293/  
 

2. Пирятинська ОТГ  Полтавської області (1614 учасників опитувань) 
http://pyriatyn.org.ua 

https://takadumka.info/poll/1293/
http://pyriatyn.org.ua/
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3. Новосанжарська ОТГ  Полтавської області (785 учасників опитувань) 
https://www.novsan-rada.gov.ua 
 

4. Сосницька ОТГ Чернігівської області (623 учасники опитувань) 
http://sosnitsa-rada.gov.ua/pollsarchive/ 
 

5. Іршанська ОТГ Житомирської (618 учасників опитування) 
http://irshansk-rada.com.ua 
 

6. Барська ОТГ Вінницької області (294 учасники опитування) 
http://bar-city.com.ua/ 
 

7. Баштанська ОТГ Миколаївської області (80 учасників опитувань) 
http://bashtanka.org.ua/opituvannya-2 
 

8. Маяківська ОТГ  Одеської області (75 учасників опитування) 
http://mayakisilrada.at.ua 
 

9. Мамаївська ОТГ Чернівецької області (63 учасники опитування) 
http://m-otg.gov.ua/ 

 

У Вашій ОТГ успішно працює сервіс електронних опитувань 

(більше 60 учасників опитування)? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Громадський бюджет з електронним голосуванням 

Знайдені посилання на веб-сайтах 23 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

 

https://www.novsan-rada.gov.ua/
http://sosnitsa-rada.gov.ua/pollsarchive/
http://irshansk-rada.com.ua/
http://bar-city.com.ua/
http://bashtanka.org.ua/opituvannya-2
http://mayakisilrada.at.ua/
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Сервіс електронної демократії. Бюджет участі – демократичний процес, який надає 
можливість кожному активному громадянину брати участь в розподілі коштів місцевого 
бюджету через створення проектів для покращення ОТГ та/або голосування за них. 

 

 

 

Топ-10 ОТГ за найбільшою кількістю громадських проектів на 
голосуванні 

 

1. Балтська ОТГ Одеської області (41 громадський проект, 2017 рік)  
http://balta-rada.gov.ua/grombudget.php 
 

2. Дунаєвецька ОТГ Хмельницької області (37 проектів на голосуванні, 2018 рік) 
https://initiativ.e-dem.in.ua/dunaevts%D1%96-otg/in 
 

3. Баштанська ОТГ Миколаївської області (32 громадських проекти на голосуванні, 2017 рік; 30 
громадських проектів на голосуванні, 2018 рік) 
https://gp.bashtanka.org.ua/ 
 

4. Лиманська ОТГ Донецької області (22 громадських проекти на голосуванні, 2018 рік) 
http://budget.krliman.gov.ua/uk 
 

5. Тетіївська ОТГ Київської області (19 громадських проектів на голосуванні, 2018 рік) 
http://tetiiv.ci.org.ua 

http://balta-rada.gov.ua/grombudget.php
https://initiativ.e-dem.in.ua/dunaevts%D1%96-otg/in
https://gp.bashtanka.org.ua/
http://budget.krliman.gov.ua/uk
http://tetiiv.ci.org.ua/
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6. Приморська ОТГ Запорізької області (15 громадських проектів на голосуванні, 2018 рік) 

https://prymorsk-budget.e-dem.in.ua/#/ 
 

7. Корюківська ОТГ Чернігівської області (12 проектів на голосуванні, 2018 рік) 
http://koryukivka-rada.gov.ua/byudzhet-uchasti-gromadskyj-byudzhet/ 
 

8. Станишівська ОТГ Житомирської області (10 проектів на голосуванні, 2018 рік) 
http://stanyshivska.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-09-04-10-01-03-2018/ 
 

9. Новоайдарська ОТГ Луганської області (10 громадських проектів на голосуванні, 2017 рік) 
http://novoajdar.selrada.org.ua/bjudzhet-uchasti-09-15-15-11-04-2018/ 
 

10. Старобогородчанська ОТГ Івано-Франківської області (10 проектів на голосуванні, 2018 рік) 
https://staribogorodchany.pb.org.ua 

 

У Вашій ОТГ успішно працює сервіс громадського бюджету 

(більше 10 громадських проектів на голосуванні)? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 
 

 

 
Мапа проблем ОТГ 

Знайдені посилання на веб-сайтах 17 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 
Сервіс електронної демократії ОТГ. Жителі ОТГ за допомогою спеціальних позначок можуть 
відзначити проблему на онлайн-карті та надіслати повідомлення з її описом. Влада має 
відреагувати та сповістити про шляхи її вирішення. 

https://prymorsk-budget.e-dem.in.ua/#/
http://stanyshivska.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-09-04-10-01-03-2018/
http://novoajdar.selrada.org.ua/bjudzhet-uchasti-09-15-15-11-04-2018/
https://goo.gl/QDufh6
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В яких ОТГ є доступним сервіс? 

 
• Дашівська ОТГ Вінницької області (система «Відкрите місто»)  

2 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UADSHTH 
 

• Богданівська ОТГ Дніпропетровської області (система «Відкрите місто») 
2 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UABOGDTH 
 

• Вербківська ОТГ  Дніпропетровської області (система «Відкрите місто») 
2 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAVERBTH 
 

• Коростишівська ОТГ  Житомирської області (система «Відкрите місто») 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAKORBTH 
 

• Перечинська ОТГ Закарпатської області (система «Відкрите місто») 
2 повідомлення 
http://www.perechyn.com.ua/karta-problem-perechina 
 

• Веселівська ОТГ Запорізької області (система «Відкрите місто») 
http://opencity.in.ua/widget?id=315 
 

http://opencity.in.ua/issuelist#r=UADSHTH
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAVERBTH
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAKORBTH
http://www.perechyn.com.ua/karta-problem-perechina
http://opencity.in.ua/widget?id=315
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• Воскресенська ОТГ Запорізької області (система «Відкрите місто») 
1 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAVOSKTH 
 

• Приморська ОТГ Запорізької області (система «Відкрите місто») 
7 повідомлень 
http://www.prim24.in.ua/opencity/ 
 

• Гніздичівська ОТГ Львівської області (система «Відкрите місто») 
13 повідомлень 
http://opencity.in.ua/widget?id=346 
 

• Кам'янка-Бузька ОТГ Львівської області (система «Відкрите місто») 
http://opencity.in.ua/widget?id=292 
 

• Балтська ОТГ Одеської області (система «Відкрите місто») 
7 повідомлень 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UABALTH 
 

• Тростянецька ОТГ Сумської області (система «Відкрите місто») 
87 повідомлень 
http://opencity.in.ua/widget?id=135 
 

• Дунаєвецька ОТГ Хмельницької області (система «Відкрите місто») 
22 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UADUNAITH 
 

• Красилівська ОТГ Хмельницької області (система «Відкрите місто») 
4 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAKRSTH 
 

• Вижницька ОТГ Чернівецької області (система «Відкрите місто») 
15 повідомлень 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA73205101 
 

• Глибоцька ОТГ Чернівецької області (система «Відкрите місто») 
3 повідомлення 
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAHLYBTH 
 

• Сосницька ОТГ Чернігівської області 
20+ повідомлень 
http://sosnitsa-rada.gov.ua/mapa-problem-sosnitsi/  

 

http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAVOSKTH
http://www.prim24.in.ua/opencity/
http://opencity.in.ua/widget?id=346
http://opencity.in.ua/widget?id=292
http://opencity.in.ua/widget?id=135
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UADUNAITH
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA73205101
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UAHLYBTH
http://sosnitsa-rada.gov.ua/mapa-problem-sosnitsi/
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У Вашій ОТГ також працює сервіс «Відкрите місто» або є 
мапа проблем ОТГ? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 
 

Інформаційна система «Розумне місто» 
Знайдені посилання на веб-сайтах 11 ОТГ з 619 проаналізованих 

 
 

 
Система електронного урядування та демократії. Має декілька модулів: новини міста, заявки 
ЖКГ, петиції, опитування, публічні фінанси, відкритий бюджет, донорство крові, електронні 
закупівлі, черги на житло, інвестиційна карта, розумне ОСББ,  
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В яких ОТГ є доступним сервіс? 
 

• Вакулівська ОТГ Дніпропетровської області 
1 заявка ЖКГ, 4 петиції (активні, на розгляді, розглянуті, архівні) 
https://rozumnemisto.org/vakulove 
 

• Пологівська ОТГ Запорізької області 
79 заявок ЖКГ, 5 петицій (активні, на розгляді, розглянуті, архівні) 
https://rozumnemisto.org/pology 
 

• Баранівська ОТГ Житомирської області 
1 заявка ЖКГ, 2 петиції (активні, на розгляді, розглянуті, архівні),  
1 електронне опитування (3 учасники) 
https://rozumnemisto.org/baranivka 
 

• Новопсковська ОТГ Луганської області 
https://rozumnemisto.org/novopskov/ 
 

• Вознесенська ОТГ Миколаївської області 
1 архівна петиція, 2 електронних опитування 
https://rozumnemisto.org/voznesensk 
 

• Пирятинська ОТГ Полтавської області 
17 петицій (активні, на розгляді, розглянуті, архівні) 
https://rozumnemisto.org/pyriatyn 
 

• Решетилівська ОТГ Полтавської області  
https://rozumnemisto.org/reshetyliv/  
 

• Миляцька ОТГ Рівненської області 
1 заявка ЖКГ, 1 електронне опитування (3 учасники) 
https://rozumnemisto.org/mylyack/ 
 

• Сатанівська ОТГ Хмельницької області 
https://rozumnemisto.org/sataniv 
 

• Менська ОТГ Чернігівської області 
34 заявки ЖКГ 
https://rozumnemisto.org/mena/  
 

• Сосницька ОТГ Чернігівської області 
3 заявки ЖКГ, 1 архівна петиція 
https://rozumnemisto.org/sosnytsia/ 

https://rozumnemisto.org/vakulove
https://rozumnemisto.org/pology/home/
https://rozumnemisto.org/baranivka
https://rozumnemisto.org/novopskov/
https://rozumnemisto.org/voznesensk
https://rozumnemisto.org/pyriatyn
https://rozumnemisto.org/reshetyliv/home/
https://rozumnemisto.org/mylyack/
https://rozumnemisto.org/sataniv
https://rozumnemisto.org/mena/home/
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У Вашій ОТГ також працює сервіс «Розумне місто»? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Онлайн-камери 

Знайдено на веб-сайтах 10 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

 
Камери відеоспостереження, як правило, встановлюються у центральній частині населеного 
пункту – центру ОТГ. Доступ до онлайн-камери можна отримати за посиланням.  

 

 

 
 

В яких ОТГ є доступним сервіс? 
 

• Устулузька ОТГ Волинської області 
http://ustyluzka-gromada.gov.ua/servisna-zona-16-00-01-14-12-2016/ 

https://goo.gl/QDufh6
http://ustyluzka-gromada.gov.ua/servisna-zona-16-00-01-14-12-2016/
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• Слобожанська ОТГ Дніпропетровської області 

http://slobozhanska.gromada.site/Home/WebCams 
 

• Кирилівська ОТГ Запорізької області 
http://krlk.gov.ua/web-camera 
 

• Приморська ОТГ Запорізької області  
http://www.mrprim.zp.ua/?cat=165 
 

• Вознесенська ОТГ Миколаївської області 
http://194.246.74.224:10090 
 

• Лохвицька ОТГ Одеської області 
https://www.lmr.gov.ua/web-kamery.html 
 

• Дунаєвецька ОТГ Хмельницької області 
http://dunrada.gov.ua/city-online 
 

• Шполянська ОТГ Черкаської області 
http://shpola-otg.gov.ua/gromadyanam/onlajn-translyatsiya/ 
 

• Вижницька ОТГ Чернівецької області 
https://goo.gl/U8Z2Gi 
 

• Глибоцька ОТГ Чернівецької області 
http://hliboka.chv.ua/veb-kamery-2/m-glyboka/ 
 
 

У Вашій ОТГ також є онлайн-камери? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6  

 

 
Онлайн-трансляції 

Знайдено на веб-сайтах 8 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

http://krlk.gov.ua/web-camera
http://www.mrprim.zp.ua/?cat=165
http://194.246.74.224:10090/
https://www.lmr.gov.ua/web-kamery.html
http://dunrada.gov.ua/city-online
http://shpola-otg.gov.ua/gromadyanam/onlajn-translyatsiya/
https://goo.gl/U8Z2Gi
http://hliboka.chv.ua/veb-kamery-2/m-glyboka/
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Сервіс перегляду сесій міської, сільської або селищної ради ОТГ в онлайн-режимі. 

 

 
 
В яких ОТГ є доступним сервіс? 

 
• Смідинська ОТГ Волинської області 

http://smidyn.info/on-lajn-translyatsiya 
 

• Коростишівська ОТГ Житомирської області 
http://korostyshiv-rada.gov.ua/onlain-transliatsii 
 

• Ржищівська ОТГ Київської області 
http://rzhyschiv-rada.gov.ua/index.php/zvernennia-do-miskoho-holovy 
 

• Лохвицька ОТГ Полтавської області 
https://www.lmr.gov.ua/rada-onlain.html 
 

• Пирятинська ОТГ Полтавської області 
https://goo.gl/pqF1mE 
 

• Тростянецька ОТГ Сумської області 
https://goo.gl/LSXw3q 
 
 

http://smidyn.info/on-lajn-translyatsiya
http://korostyshiv-rada.gov.ua/onlain-transliatsii
http://rzhyschiv-rada.gov.ua/index.php/zvernennia-do-miskoho-holovy
https://www.lmr.gov.ua/rada-onlain.html
https://goo.gl/pqF1mE
https://goo.gl/LSXw3q
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• Микулинецька ОТГ Тернопільської області 
http://mykulynecka-gromada.gov.ua/videozapisi-sesij-1522321367/ 

 

• Мамаївська ОТГ Чернівецької області 
http://m-otg.gov.ua/онлайн-трансляції/ 

 

У Вашій ОТГ також є онлайн-трансляції? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Реєстрація у черзі до дитячого садочку 

Знайдені посилання на веб-сайтах 8 ОТГ з 619 проаналізованих 
 
 
Сервіс дозволяє зареєструвати дитину у онлайн-черзі до дитячого садочку, відслідковувати 
стан черги, отримувати сповіщення. 

 

 

http://mykulynecka-gromada.gov.ua/videozapisi-sesij-1522321367/
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В яких ОТГ є доступним сервіс? 

 
• Гніванська ОТГ Вінницької області 

https://goo.gl/iGWpXs 
 

• Калинівська ОТГ Вінницької області 
http://kalynivka.vn.ua/dnz/ 
 

• Солонянська ОТГ Дніпропетровської області 
http://solonyanska-gromada.gov.ua/elektronnij-reestr-ditej-v-dnz-08-46-37-16-01-2017/ 
 

• Олевська ОТГ Житомирської області 
http://olevsk-gromada.gov.ua/reyestratsiya-na-chergu-v-dnz/ 
 

• Бобринецька ОТГ Кіровоградської області 
https://bobrynecka-gromada.gov.ua/forma-elektronnoi-reestracii-v-dnz-09-00-53-21-07-2016/ 
 

• Давидівська ОТГ Львівської області 
http://davydiv-otg.com/index.php/osvita/shkoly/zaklady-doshkilnoyi-osvity/item/252-elektronna-
reiestratsiia-v-sadok 
 

• Баштанська ОТГ Миколаївської області 
https://reg.isuo.org/preschools 
 

• Дунаєвецька ОТГ Хмельницької області 
https://goo.gl/1dRbpP 

 

У Вашій ОТГ також можна зареєструвати дитину до 
дитячого садочку онлайн? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Форуми, обговорення, консультації з громадськістю 

Знайдено на веб-сайтах 6 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

https://goo.gl/iGWpXs
http://kalynivka.vn.ua/dnz/
http://olevsk-gromada.gov.ua/reyestratsiya-na-chergu-v-dnz/
https://bobrynecka-gromada.gov.ua/forma-elektronnoi-reestracii-v-dnz-09-00-53-21-07-2016/
https://reg.isuo.org/preschools
https://goo.gl/1dRbpP
https://goo.gl/QDufh6
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Сервіс електронної демократії. Дозволяє висловити думку щодо актуальних питань розвитку 
громади. 

 

Форуми:  
• Слобожанська ОТГ Дніпропетровської області 

http://forum-slobozhanska.gromada.site/ 
 

• Тростянецька ОТГ Сумської області 
http://trostyanets-miskrada.gov.ua/forum/index.php 
 

• Музиківська ОТГ Херсонської області 
http://muz-rada.com.ua/index.php/gromadski-obgovorennya 
 

• Іркліївська ОТГ Черкаської області  
http://irkliiv-rada.org.ua/forum 

 

Електронні консультації:  
• Новопсковська ОТГ Луганської області 

http://novopskovrada.gov.ua/elektronni-konsultacii-z-gromadskistju-10-13-47-03-07-2017/ 
 

• Якимівська ОТГ Запорізької області 
http://yakymivska.gromada.org.ua/povidomlennya-pro-rozglyad-mistobudivnoi-dokumentacii-
1526884492/ 

 

На веб-сайті Вашої ОТГ також є форуми, проводяться 
онлайн-обговорення або електронні консультації? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 
 

 
Карта ОТГ 

Знайдено на веб-сайтах 4 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

http://forum-slobozhanska.gromada.site/
http://trostyanets-miskrada.gov.ua/forum/index.php
http://muz-rada.com.ua/index.php/gromadski-obgovorennya
http://irkliiv-rada.org.ua/forum
http://novopskovrada.gov.ua/elektronni-konsultacii-z-gromadskistju-10-13-47-03-07-2017/
http://yakymivska.gromada.org.ua/povidomlennya-pro-rozglyad-mistobudivnoi-dokumentacii-1526884492/
http://yakymivska.gromada.org.ua/povidomlennya-pro-rozglyad-mistobudivnoi-dokumentacii-1526884492/
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Сервіс пошуку та перегляду розташування адміністративних будівель, навчальних закладів, 
закладів дозвілля, пам’яток культури, тощо.  

 

 
В яких ОТГ є доступним сервіс? 
 

• Андрушівська ОТГ Житомирської області 
https://goo.gl/y92pxh 
 

• Кам'янка-Бузька ОТГ Львівської області 
https://goo.gl/pZWgbi 
 

• Мостиська ОТГ Львівської області 
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=karta-mista 
 

• Вознесенська ОТГ Миколаївської області 
http://voz.gov.ua/turistichna-kartka-voznesenska.html 

 

На веб-сайті Вашої ОТГ також є карта ОТГ? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

https://goo.gl/y92pxh
https://goo.gl/pZWgbi
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=karta-mista
http://voz.gov.ua/turistichna-kartka-voznesenska.html
https://goo.gl/QDufh6
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Карта інвестиційної привабливості, інвестиційний портал 

Знайдені посилання на веб-сайтах 4 ОТГ з 619 проаналізованих 
 

 

 
Сервіс дозволяє досліджувати інвестиційно привабливі ділянки, шукати проекти на 
інвестиційній карті. Також може забезпечувати онлайн-реєстрацію інвестора, шукати 
інвестиції, надавати пропозиції.  

 
 
В яких ОТГ є доступним сервіс? 

 
• Барська ОТГ Вінницької області 

http://bit.do/emMJG 
 

• Лиманська ОТГ Донецької області 
http://invest.krliman.gov.ua/uk 
 

• Городницька ОТГ Житомирської області 
http://invest.gorodnycka-gromada.gov.ua/ 
 

http://bit.do/emMJG
http://invest.krliman.gov.ua/uk
http://invest.gorodnycka-gromada.gov.ua/
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• Лановецька ОТГ Тернопільської області 
http://investport.lanmisto.gov.ua/uk 

 

У Вашій ОТГ також є інвестиційна карта або портал? 
Ви можете сповістити про це за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
Інші електронні сервіси 

 
 

 

Карта ЖКГ: 
• Слобожанська ОТГ Дніпропетровської області 

http://slobozhanska.gromada.site/Map 

 

Єдиний реєстр земель та об’єктів комунального майна: 
• Городницька ОТГ Житомирської області 

http://reestr.gorodnycka-gromada.gov.ua/uk 

 

Довідник підприємств: 
• Пісочинська ОТГ Харківської області 

http://pisochin-rada.gov.ua/category/dovidnyk/ 

 

Віртуальний ринок: 
• Маківська ОТГ Хмельницької області 

http://www.makiv.km.ua/instrukciya-po-rozmishhennyu-ogoloshennya/ 

 

http://investport.lanmisto.gov.ua/uk
http://slobozhanska.gromada.site/Map
http://pisochin-rada.gov.ua/category/dovidnyk/
http://www.makiv.km.ua/instrukciya-po-rozmishhennyu-ogoloshennya/
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Контакт-центр: 
• Лиманська ОТГ Донецької області 

http://kc.krliman.gov.ua 

 

Поіменне голосування депутатів: 
• Лиманська ОТГ Донецької області 

http://e-deputat.krliman.gov.ua/uk 

 

Запис до лікаря: 
• Вознесенська ОТГ Миколаївської області 

https://global.newmedicine.com.ua 

 

Бажаєте розповісти про е-сервіс, який не зазначено у 
переліку? 
Ви можете сповістити про нього за допомогою наступної форми: https://goo.gl/QDufh6 

 

 
 
 

 

http://kc.krliman.gov.ua/
http://e-deputat.krliman.gov.ua/uk
https://global.newmedicine.com.ua/
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Підтримка Всеукраїнських електронних 
сервісів на веб-сайтах ОТГ 
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          Всеукраїнськими електронними сервісами є ті, що доступні для всіх жителів України. 
Підтримкою Всеукраїнських е-сервісів на веб-сайтах ОТГ вважається розміщення їх банерів на 
головній сторінці  веб-сайту ОТГ або розміщення інструкцій щодо користування такими е-
сервісами разом із посиланням для доступу. Станом на травень 2018 року, на 163 з 614 веб-
сайтів ОТГ (центрів ОТГ) знайдені банери (посилання) для підтримки Всеукраїнських 
електронних сервісів.   

 

Топ-10 Всеукраїнських е-сервісів, банери яких є на веб-сайтах ОТГ 

 

1. Я маю право 
Знайдені банери на 43 веб-сайтах ОТГ 
 

2. Prozorro - Публічні закупівлі 
Знайдені банери на 28 веб-сайтах ОТГ 
 

3. iGov - Портал електронних послуг 
Знайдені банери на 22 веб-сайтах ОТГ 
 

4. E-Data - Використання публічних коштів 
Знайдені банери на 14 веб-сайтах ОТГ 
 

5. UA.Map - Мапа енергоефективності 
Знайдені банери на 10 веб-сайтах ОТГ 
 

6. Teplo.gov.ua - Тарифи та субсидії 
Знайдені банери на 7 веб-сайтах ОТГ 
 

7. Портал відкритих даних України 
Знайдені банери на 6 веб-сайтах ОТГ 
 

8. Єдиний державний реєстр декларацій 
Знайдені банери на 6 веб-сайтах ОТГ 
 

9. Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції 
Знайдені банери на 6 веб-сайтах ОТГ 
 

10. Онлайн-будинок юстиції  
Знайдені банери на 6 веб-сайтах ОТГ 
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Електронні сервіси в ОТГ: 
обласний вимір 
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          Обласними електронними сервісами є ті, що доступні тільки для жителів визначеної 
області України. На веб-сайтах ОТГ ряду областей України були знайдені посилання на обласні 
електронні сервіси для громадян. Вони представлені у переліку нижче:  

 

• Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг 
Дніпропетровської області 
Є посилання на 15 веб-сайтах ОТГ Дніпропетровської області 
http://e-services.dp.gov.ua/ 

 

• Портал електронних колективних звернень до Дніпропетровської ОДА 
Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ Дніпропетровської області 
http://e-petition.dp.gov.ua 

 

• Електронна он-лайн система подання заявок від підприємств Житомирської області 
на формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів 
Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ Житомирської області 
https://goo.gl/NeKZQ8 

 

• Анкета на отримання безкоштовної правової допомоги від Української Гельсінської 
спілки з прав людини в Закарпатській області 
Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ Закарпатської області 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-
hBjB1s34Njin27vVDIu39Natji1BnXg1Dd8cjESw4Zi1A/viewform?c=0&w=1 

 

• Реєстрація у черзі до дитячого садочку (сервіс Львівської ОДА) 
Є посилання на 2 веб-сайтах ОТГ Львівської області 
http://sadok.loda.gov.ua/ 

 

• Онлайн-анкетування щодо підтримки підприємництва на Тернопільщині 
Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ Тернопільської області 
https://docs.google.com/forms/d/1lHWsESdxqd88cwc_x2wCgQh2VmtM31-
4s1y3fW9qbeY/viewform?ts=59633104&edit_requested=true 

 

• Безоплатна правова допомога Хмельницька область 
Є посилання на 3 веб-сайтах ОТГ Хмельницької області 
http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/ua/ 

http://e-services.dp.gov.ua/
http://e-petition.dp.gov.ua/
https://goo.gl/NeKZQ8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-hBjB1s34Njin27vVDIu39Natji1BnXg1Dd8cjESw4Zi1A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-hBjB1s34Njin27vVDIu39Natji1BnXg1Dd8cjESw4Zi1A/viewform?c=0&w=1
http://sadok.loda.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/1lHWsESdxqd88cwc_x2wCgQh2VmtM31-4s1y3fW9qbeY/viewform?ts=59633104&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1lHWsESdxqd88cwc_x2wCgQh2VmtM31-4s1y3fW9qbeY/viewform?ts=59633104&edit_requested=true
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          Для більш детального вивчення обласних електронних сервісів, а також ознайомлення із 
найбільш популярними е-сервісами в ОТГ кожної області України, пропонуємо Вам 
переглянути короткі аналітичні звіти зі статистикою та прикладами для кожної області України. 

          У звітах виокремлені інструменти електронної демократії, адже серед усіх електронних 
сервісів вони є домінуючими, а також надана статистика щодо кількості учасників електронних 
опитувань, поданих петицій, електронних звернень до посадових осіб, проектів громадського 
бюджету на голосуванні. 

 

• Вінницька область: http://bit.do/etzj7 
• Волинська область: http://bit.do/etzko 
• Дніпропетровська область: http://bit.do/etzkK 
• Донецька область: http://bit.do/etzkN 
• Житомирська область: http://bit.do/etzkU 
• Закарпатська область: http://bit.do/etzkY 
• Запорізька область: http://bit.do/etzmb 
• Івано-Франківська область: http://bit.do/etzmj 
• Київська область: http://bit.do/etzms 
• Кіровоградська область: http://bit.do/etzmu 
• Луганська область: http://bit.do/etzmz 
• Львівська область: http://bit.do/etzmF 
• Миколаївська область: http://bit.do/etzmJ 
• Одеська область: http://bit.do/etzmR 
• Полтавська область: http://bit.do/etzmW 
• Рівненська область: http://bit.do/etzmY 
• Сумська область: http://bit.do/etzm4 
• Тернопільська область: http://bit.do/etzm9 
• Харківська область: http://bit.do/etznj 
• Херсонська область: http://bit.do/etzno 
• Хмельницька область: http://bit.do/etznw 
• Черкаська область: http://bit.do/etQz2 
• Чернівецька область: http://bit.do/etznK 
• Чернігівська область: http://bit.do/etznN 

 

 

http://bit.do/etzj7
https://drive.google.com/open?id=1lgWFF8uGuB_kOliWB2PI3lQcACTtq8-2
http://bit.do/etzko
https://drive.google.com/open?id=1DXGJGzR7gmZ8Pwp2lk12nK6V3VpnGvH2
http://bit.do/etzkK
https://drive.google.com/open?id=1y9sAS0VatwoMAOuW0pqKbDum72P2Eqks
http://bit.do/etzkN
https://drive.google.com/open?id=11tQHRM_6L6eXJhQx8KCmySAOXsnnXDca
http://bit.do/etzkU
https://drive.google.com/open?id=1Md3FcHihdkNWX1PbneMhIeWkqr4188vp
http://bit.do/etzkY
https://drive.google.com/open?id=1HG0SgvLyLRFp3e7cmsViWShiNRgF6dKh
http://bit.do/etzmb
http://bit.do/etzmj
http://bit.do/etzms
http://bit.do/etzmu
http://bit.do/etzmz
http://bit.do/etzmF
http://bit.do/etzmJ
http://bit.do/etzmR
http://bit.do/etzmW
http://bit.do/etzmY
http://bit.do/etzm4
http://bit.do/etzm9
http://bit.do/etznj
http://bit.do/etzno
http://bit.do/etznw
http://bit.do/etznK
http://bit.do/etznN
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Інформація про публічні послуги на веб-
сайтах ОТГ 
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          Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 
05.02.2015 року, «якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній 
територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання».  Відповідно до 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні від 01.04.2014 року «публічні послуги повинні надаватися відповідно до державних 
стандартів з урахуванням необхідності забезпечення відкритості інформації про послуги, 
порядок та умови їх надання». Таким чином, аби уможливити зазначену інформаційну 
відкритість, кожен офіційний веб-сайт ОТГ повинен містити відповідні веб-сторінки щодо 
процедур надання публічних послуг, діяльності ЦНАПу та інших корисних супровідних 
матеріалів – форми та бланки заяв, текстові та відео інструкції, контактні дані для онлайн та 
офлайн зв’язку. 

 

          Згідно з результатами проведеного аналізу веб-сайтів ОТГ (центрів ОТГ) станом на 
травень 2018 року, інформація про публічні послуги є доступною на 371 веб-сайті ОТГ, а 
інформація щодо діяльності ЦНАПу – на 97 веб-сайтах ОТГ.  

 

60% веб-сайтів ОТГ мають інструкції щодо отримання публічних послуг. 

16% веб-сайтів ОТГ містять інформацію про діяльність ЦНАП. 
 

          Веб-сторінки із змістовними інструкціями для громадян є найбільш вдалими прикладами 
надання інформації щодо публічних послуг. Пропонуємо ознайомитись із прикладами таких 
інструкцій, розподіленими за наступними сферами:  

 

Правова допомога:  
• Глуховецька ОТГ Вінницької області  

http://gluhovecka.gromada.org.ua/pravova-dopomoga-14-09-19-21-02-2018/ 

 

Субсидії: 
• Лиманська ОТГ Донецької області 

http://krliman.gov.ua/uk/page/subsidii 
 

• Приморська ОТГ Запорізької області 
http://www.mrprim.zp.ua/?page_id=1156 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://gluhovecka.gromada.org.ua/pravova-dopomoga-14-09-19-21-02-2018/
http://krliman.gov.ua/uk/page/subsidii
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Допомога учасникам АТО: 
• Поромівська ОТГ Волинської області  

http://www.poromivska-gromada.org.ua/інформація-для-учасників-ато/ 
• Воскресенська ОТГ Миколаївської області  

https://voskresenska.rada.today/na-dopomogu-uchasnykam-ato/ 

 

Захист прав споживачів: 
• Божедарівська ОТГ Дніпропетровської області  

https://bozhedarivska-selrada.gov.ua/pro-zahist-prav-spozhivachiv-1525759647/ 

 

Підприємництво: 
• Солонянська ОТГ Дніпропетровської області 

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
http://solonyanska-gromada.gov.ua/derzhavnij-reestrator-10-43-56-08-06-2017/ 

 

Земельні питання: 
• Соледарська ОТГ Донецької області  

http://solerada.gov.ua/index.php/uk/zemelni-vidnosyny 

 

          Не менш важливим є розміщення на веб-сайті ОТГ повної інформації щодо діяльності ЦНАПу: 
переліку доступних адміністративних послуг, контакти, графік роботи, ін. Найбільш вдалі приклади 
демонструють наступні ОТГ:  

 

Бланки заяв, документи: 
• Гніванська ОТГ Вінницької області 

https://gnivan-miskrada.gov.ua/blanki-zayavdokumentiv-ta-in-12-29-19-08-06-2017/ 
 

Інформація про види публічних послуг: 
• Якушинецька ОТГ Вінницької області 

https://yakushynecka-gromada.gov.ua/vidi-poslug-16-23-27-01-11-2017/ 
 
 

https://voskresenska.rada.today/na-dopomogu-uchasnykam-ato/
https://bozhedarivska-selrada.gov.ua/pro-zahist-prav-spozhivachiv-1525759647/
http://solonyanska-gromada.gov.ua/derzhavnij-reestrator-10-43-56-08-06-2017/
https://gnivan-miskrada.gov.ua/blanki-zayavdokumentiv-ta-in-12-29-19-08-06-2017/
https://yakushynecka-gromada.gov.ua/vidi-poslug-16-23-27-01-11-2017/
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• Слобожанська ОТГ Дніпропетровської області 
http://slobozhanska.gromada.site/Publication?uid=00000000-0000-0000-0000-
000000000072/ 
 

Інформація про ЦНАП:  
• Литовезька ОТГ Волинської області 

http://lotg.gov.ua/tsnap/ 
 

• Шполянська ОТГ Черкаської області 
http://shpola-otg.gov.ua/gromadyanam/tsnap/ 
 

Інформація про виїзні адміністративні служби: 
• Заболоттівська ОТГ Волинської області 

https://zabolottivska-gromada.gov.ua/dodatkovi-administrativni-sluzhbi-10-40-16-12-04-
2017/ 

 

          На веб-сайтах ОТГ зустрічаються типові помилки щодо розміщення інформації про публічні 
послуги та ЦНАП:  

 

- Створення окремих розділів меню для кожної категорії публічних послуг (у деяких випадках 
створюється більше 5 розділів меню), у той час як дану інформацію можливо об’єднати в один 
тематичний розділ. 

 

- Додавання інформації про публічні послуги в розділ «Новини» замість ведення спеціального 
розділу меню.  

 

- Неповна інформація про ЦНАП – відсутні дані щодо доступних адміністративних послуг та умов їх 
надання.  

 

 

 

http://slobozhanska.gromada.site/Publication?uid=00000000-0000-0000-0000-000000000072/
http://slobozhanska.gromada.site/Publication?uid=00000000-0000-0000-0000-000000000072/
http://shpola-otg.gov.ua/gromadyanam/tsnap/
https://zabolottivska-gromada.gov.ua/dodatkovi-administrativni-sluzhbi-10-40-16-12-04-2017/
https://zabolottivska-gromada.gov.ua/dodatkovi-administrativni-sluzhbi-10-40-16-12-04-2017/
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Висновки та рекомендації 
 

 

87% ОТГ мають офіційні веб-сайти, що є доволі добрим показником. Проте, 20% веб-сайтів 
ліквідованих міських, сільських, селищних рад ОТГ мають стару назву органу місцевого 
самоврядування та не відображають факт утворення ОТГ. 

 

Рекомендації:  

 

• Зазначення актуальної назви органу місцевого самоврядування ОТГ на офіційному веб-
сайті ОТГ, відображення на веб-сайтах колишньої міської, сільської або селищної ради 
факту утворення ОТГ. 

 

• Створення окремого розділу меню "Електронні сервіси" на офіційному веб-сайті, аби 
вони були доступними для користувачів у два кліки. 

 

82% веб-сайтів ОТГ мають посилання для доступу до електронних сервісів. У той же час, 
статистика свідчить про те, що не всі електронні сервіси є ефективними. Наприклад, на 355 веб-
сайтах ОТГ є доступним сервіс петицій. Проте, лише у 67 ОТГ громадяни користуються даним 
сервісом, з них – тільки у 12 ОТГ на голосуванні було більше чотирьох петицій.  

 

Рекомендації:  

 

• Популяризація електронних сервісів серед жителів ОТГ.  
 

• Обмін досвідом з ОТГ щодо успішних практик надання електронних сервісів. 

 

 

26% веб-сайтів ОТГ мають інформацію про сучасні Всеукраїнські електронні сервіси, що є 
недостатньо високим показником.  
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Рекомендації:  

 

• Інформування громадян про сучасні національні електронні сервіси, доступні для громадян 
всієї країни (наприклад, Онлайн-будинок юстиції, е-сервіси Міністерства соціальної політики, 
тощо).  

 

60% веб-сайтів ОТГ мають інструкції щодо отримання публічних послуг. 16% веб-сайтів ОТГ 
містять інформацію про діяльність ЦНАП. 

 

Рекомендації:  

 

• Надання повної інформації про публічні послуги та діяльність Центру надання адміністративних 
послуг. Розміщення форм і бланків заяв, а також детальних інструкцій щодо отримання 
публічних послуг на території ОТГ, можливості отримання даних послуг в електронному 
форматі. 
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Корисні посилання 
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1. Децентралізація: міжнародна співпраця 

https://donors.decentralization.gov.ua 

 

2. Рейтинг ОТГ 

http://woc.org.ua 

 

3. Механізми владно-громадської взаємодії в ОТГ: успішні практики 

http://samoorg.com.ua/blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-
praktiki/ 

 

4. Історії успіху ОТГ 

https://decentralization.gov.ua/success-stories 

 

5. Форум старост ОТГ 

https://forum.decentralization.gov.ua 

 

6. Карта електронних сервісів ОТГ  

http://cid.center/index.php/eservices/ 

 

7. ІТ-рішення для громад (Національний банк ІТ-рішень) 

http://cid.center/index.php/projects/nbit/ 

 

http://woc.org.ua/
http://samoorg.com.ua/blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-praktiki/
http://samoorg.com.ua/blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-praktiki/
http://cid.center/index.php/eservices/
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