
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Львівська область 
 

 
Яка інформація є на офіційних веб-сайтах ОТГ 

для доступу до електронних сервісів та інструментів електронної демократії? 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



         
                        Львівська  
                             область 
 

Станом на 1 червня 2018 року,  31 з 35 ОТГ (центрів ОТГ) Львівської області мають 
офіційні веб-сайти. На 24 веб-сайтах ОТГ знайдені посилання (віджети) для доступу до 
інструментів електронної демократії та електронних сервісів для громадян. 

 

 
Локальні електронні сервіси 

є доступними тільки для жителів ОТГ / центру ОТГ 
 

 
1. Система обліку та пошуку документів 

Доступно на 16 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

Чукв'янська ОТГ - http://chukvyanska-gromada.gov.ua/docs/ 

 
2. Карта ОТГ 

Доступно на 2 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

Кам'янка-Бузька ОТГ - https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1eRggUoET6Z5-
nJFYBgDHDUpS0gI&ll=50.08488982679352%2C24.385317500000042&z=10 

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

 
3. Реєстрація у черзі до дитячого садочку 

Доступно на 1 веб-сайті ОТГ 

Приклади: 

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

 

 

http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/?q=karta-mista
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Всеукраїнські та обласні електронні сервіси  

є доступними для жителів області / України 
 
 
1. Реєстрація у черзі до дитячого садочку (сервіс Львівської ОДА) 

Доступно на 2 веб-сайтах ОТГ 

http://sadok.loda.gov.ua/ 

 
2. Teplo.gov.ua - Тарифи та субсидії 

Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ 

http://teplo.gov.ua 

 
3. Портал відкритих даних України 

Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ 

data.gov.ua 

 
4. Prozorro - Публічні закупівлі 

Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ 

https://www.prozorro.gov.ua 

 
5. E-Data - Використання публічних коштів 

Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ 

https://spending.gov.ua/edata 

 

 

http://teplo.gov.ua/
https://www.prozorro.gov.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj8qtiqquPbAhXTMywKHXiCCzMQFjAAegQIARAp&url=https%3A%2F%2Fspending.gov.ua%2Fedata&usg=AOvVaw01MBpmG2bTxnLHPtL9o2YO
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6. Повідомлення про незадекларовану працю 

Є посилання на 1 веб-сайті ОТГ 

https://sites.google.com/view/undeclared-work 

 
 

Інструменти електронної демократії 
є доступними тільки для жителів ОТГ / центру ОТГ 

 

 
1. Електронні звернення до органу місцевого самоврядування, зворотний 
зв’язок 

Доступно на 23 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

Жовтанецька ОТГ - https://zhovtanetska-gromada.gov.ua/internetprijmalnya-09-09-08-06-04-2017/ 

 
2. Петиції 

Доступно на 19 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

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

Бісковицька ОТГ (1 подана петиція) - https://gromada.org.ua/petitions/ 

Давидівська ОТГ (1 подана петиція) - https://gromada.org.ua/petitions/ 

Жовтанецька ОТГ (1 подана петиція) - https://gromada.org.ua/petitions/ 

Ходорівська ОТГ (1 подана петиція) - https://gromada.org.ua/petitions/ 

 
3. Запит на доступ до публічної інформації 

Доступно на 3 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

Жовтанецька ОТГ - https://zhovtanetska-gromada.gov.ua/dostup-do-publichnoi-informacii-20-10-57-03-04-2017/ 

https://e-dem.in.ua/kamianka-buzka
https://gromada.org.ua/petitions/
https://gromada.org.ua/petitions/
https://gromada.org.ua/petitions/
https://gromada.org.ua/petitions/
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4. Електронні опитування 

Доступно на 2 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

Кам'янка-Бузька ОТГ (3095 учасників опитування) -  https://takadumka.info/poll/1293/ 

Ходорівська ОТГ (14 учасників опитування) - http://hodorivska-gromada.gov.ua/ 

 
5. Відкрите місто - Мапа проблем ОТГ 

Доступно на 2 веб-сайтах ОТГ 

Приклади: 

Кам'янка-Бузька ОТГ - http://opencity.in.ua/widget?id=292 

Гніздичівська ОТГ - http://opencity.in.ua/widget?id=346 

 
6. Електронні звернення до посадової особи 

Доступно на 1 веб-сайті ОТГ 

Приклади: 

Жовтанецька ОТГ (8 поданих звернень) - https://gromada.org.ua/appeals/ 

 
7. Від ідеї до результату – Конкурс громадських проектів 

Доступно на 1 веб-сайті ОТГ 

Приклади: 

Гніздичівська ОТГ - http://hnizdychiv.org.ua/competitions-grants/konkurs-vid-ideji-do-rezultatu/ 

 

 

 

 

http://opencity.in.ua/widget?id=292
http://opencity.in.ua/widget?id=346
https://gromada.org.ua/appeals/
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Перелік веб-сайтів ОТГ / центрів ОТГ 
Львівської області 

 

 

Бабинська сільська ОТГ babynska.gromada.org.ua 

 

Бісковицька сільська ОТГ biskovycka-gromada.gov.ua 

 

Великомостівська міська ОТГ http://vmrada.gov.ua 

 

Великолюбінська селищна ОТГ http://velykolubinska.gromada.or
g.ua 

http://babynska.gromada.org.ua/
https://biskovycka-gromada.gov.ua/
http://velykolubinska.gromada.org.ua/
http://velykolubinska.gromada.org.ua/
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Вільшаницька сільська ОТГ vilshanycka.gromada.org.ua 

 

Воле-Баранецька сільська ОТГ voliagromada.org.ua 

 

Воютицька сільська ОТГ http://voutycka.org.ua 

 

Гніздичівська селищна ОТГ  hnizdychiv.org.ua 

 

Грабовецька сільська ОТГ grabovecka.gromada.org.ua 

 

Давидівська сільська ОТГ davydiv-otg.com та 
http://davydivska.gromada.org.ua 

http://vilshanycka.gromada.org.ua/
http://voliagromada.org.ua/
http://hnizdychiv.org.ua/
http://grabovecka.gromada.org.ua/
http://davydiv-otg.com/
http://davydiv-otg.com/
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Дублянська селищна ОТГ dublyanska-gromada.gov.ua 

 

Жовтанецька сільська ОТГ zhovtanetska-gromada.gov.ua 

 

Заболотцівська сільська ОТГ zabolotcivska-gromada.com.ua 

 

Кам'янка-Бузька міська ОТГ http://kb-mr.org.ua/wp/    

 

Кам'янка-Бузька міська ОТГ http://kbmr.gov.ua 

 

Луківська сільська ОТГ luky.at.ua 

http://dublyanska-gromada.gov.ua/
http://zhovtanetska-gromada.gov.ua/
http://zabolotcivska-gromada.com.ua/
http://luky.at.ua/
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Магерівська селищна ОТГ magerivska-gromada.gov.ua 

 

Мостиська міська ОТГ mostyska-miska-rada.lviv.ua 

 

Мурованська сільська ОТГ http://murovanska-
gromada.gov.ua 

 

Нижанковицька селищна ОТГ nyzhankovycka-gromada.gov.ua 

 

Новокалинівська міська ОТГ novkalynivotg.org 

 

Новоміська сільська ОТГ novomiska.gromada.org.ua 

http://magerivska-gromada.gov.ua/
http://mostyska-miska-rada.lviv.ua/
http://nyzhankovycka-gromada.gov.ua/
http://novkalynivotg.org/
http://novomiska.gromada.org.ua/
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Новострілищанська селищна 
ОТГ nstril-gromada.gov.ua 

 

Розвадівська сільська ОТГ rozvadiv.lviv.ua 

 

Рудківська міська ОТГ http://rudky.in.ua 

 

Славська селищна ОТГ https://slavska-gromada.gov.ua 

 

Солонківська сільська ОТГ http://solonkivska.gromada.org.u
a 

 

Судововишнянська міська ОТГ sudovavyshnia.gromada.org.ua 

http://nstril-gromada.gov.ua/
http://www.rozvadiv.lviv.ua/
http://sudovavyshnia.gromada.org.ua/
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Тростянецька сільська ОТГ tog.lviv.ua 

 

Ходорівська міська ОТГ hodorivska-gromada.gov.ua 

 

Чукв'янська сільська ОТГ chukvyanska-gromada.gov.ua 

 

Шегинівська сільська ОТГ shegynivska-gromada.gov.ua 
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http://tog.lviv.ua/
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