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Департамент інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

https://www.facebook.com/departamentit.dp/ 

https://dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-
informacijnih-tehnologij-dniprovskoi-miskoi-radi
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1. Офіційний вебсайт Дніпровської міської ради

https://dniprorada.gov.ua/uk/

yy швидкий доступ до всіх електронних сервісів територіальної 
громади;
yy інформативність, прозорість та відкритість влади;
yy забезпечення оперативного доступу до довідкової та корисної 
інформації про діяльність керівництва ради, її виконавчого 
комітету, депутатів та інші події міста;
yy зручний доступ до нормативних документів міської ради

2. Кабінет мешканця м.Дніпра

https://km.dniprorada.gov.ua/journal

“Доступ до всіх електронних послуг в один клік” 
“Отримай електронні послуги не виходячи з дому”:
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yy дізнайтесь чи є ваші дані у реєстрі мешканців, а також як туди 
потрапити;
yy подайте заявку до Контакт-центру міської ради;
yy електронне звернення до міської ради;
yy отримайте відеозапис з камер спостереження ситуаційного 
центру міста;
yy запишіться до електронної черги в орган соціальної допомоги;
yy авторизація по телефону для людей з вадами здоров’я І категорії, 
для більш спрощеної авторизації  та спрощеної процедури 
використання послуг;
yy соціальне таксі - надає можливість людям з вадами здоров’я І 
категорії замовляти соціальне таксі в онлайн режимі;

Всього доступно 27 електронних послуг для містян, кількість яких 
постійно збільшується.

3. Ситуаційний центр відеоспостереження міста Дніпра

yy сприяння відповідним органам та службам у здійсненні 
оперативного реагування на надзвичайні події (ситуації), 
порушення нормальних процесів життєдіяльності населення, 
громадського порядку;
yy на сьогодні в системі зареєстровано 226 постійних користувачів; 
працює цілодобово і об’єднує інформацію з більш ніж 1700 ка-
мер відеоспостереження і пультів управління комунальників, 
що дозволяє бачити ситуацію в місті в режимі реального часу;
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yy в Ситуаційному центрі знаходиться 12 операторів, які 
представляють правоохоронні органи та структурні підрозділи 
Дніпровської міської ради;
yy підключено 92 камери, які встановлено при проведенні 
реконструкції парків;
yy задіяно 80 шкіл, підключено 234 камери

Подати запит на отримання інформації із системи 
відеоспостереження міста Дніпра (послуга безкоштовна) можна 
через Кабінет мешканця міста Дніпра, а також через форми запиту.

Форма запиту  
для фізичних осіб

Форма запиту  
для юридичних осіб

4. Геоінформаційний портал «Міський Контакт-Центр»

https://hotline.dniprorada.gov.ua/

“Вирішення будь-яких проблем за один крок”
“Міський Контакт-Центр - щоб почути кожного”:
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Інструмент для активних, небайдужих громадян, тих, хто любить 
своє місто та бажає брати участь у його розвитку.

Система «Контакт-Центр Дніпровської міської ради»  спрямована 
на підвищення ефективності приймання, обробки та виконання 
звернень громадян, скорочення часу на підготовку звітної та 
аналітичної інформації щодо роботи зі зверненнями, налагодження 
зворотнього зв›язку та якості взаємодії мешканців міста і влади.

5. Поіменне голосування депутатів Дніпровської міської ради

https://edeputat.dniprorada.gov.ua/uk

“Прозорість влади для кожного” 

Щоб зробити роботу міської ради максимально прозорою та 
відкритою для кожного мешканця. Ви знайдете інформацію про 
депутатів, депутатські фракції та комісії, які працюють в міській 
раді, дізнаєтесь адреси громадських приймалень та їх контактні 
телефони, а головне – зможете ознайомитись рішеннями, що 
приймаються для забезпечення життєдіяльності нашого міста 
та підсумками поіменного голосування за ними зі статистикою 
відвідування та голосування депутатів. 

Слідкуйте за інформацією, надавайте свої пропозиції з актуальних 
питань – давайте разом зробимо місто кращим та комфортнішим для 
кожного мешканця.
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6. Відкрита мапа Дніпра

https://mapa.dniprorada.gov.ua/

“Відкрите місто на Відкритій мапі Дніпра”:

Заклади культури, бібліотеки, школи та дитячі садки, всі паркові 
зони та зони відпочинку міста, світлофори та «лежачі» поліцейські 
на відкритій мапі Дніпра.

Відкрита мапа міста надає змогу мешканцям заощаджувати 
свій час. Якщо ви у пошуках найближчої поліклініки, чи бажаєте 
записати свою дитину до позашкільного гуртка, завжди під рукою 
Відкрита мапа Дніпра. 

Серед найбільш популярних категорій серед містян: ОСББ та 
ЖБК, Соціальний захист населення, Паркування, Школи та дитячі 
садочки.

Мешканці міста мають можливість подати скаргу на 
несанкціонований продаж алкоголю, після чого профільний 
департамент проведе перевірку закладу.  А також позначити місце, 
де на їх думку необхідно встановити урну для сміття 

Всього доступно 30 підкатегорій
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7. «Платформа ефективного регулювання PRO»

https://sbc.regulation.gov.ua/city/5085

Інтерактивний сервіс, що дозволяє отримати персональну 
покрокову інструкцію щодо того, як відкрити бізнес та виконати 
вимоги законодавства, містить низку унікальних сучасних сервісів, 
що допомагають підприємцям вести та започатковувати бізнес, а 
органам влади втілювати сервісний підхід у взаємодії з бізнесом.

На цей час у Дніпрі заповнено вже 128 бізнес кейсів

8. Інформаційний вебресурс «Бізнес-простір»

https://dniprorada.gov.ua/uk/page/biznes-prostir-
dnipra
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Для вдосконалення системи взаємодії між владою міста й бізнесом і 
запровадження сучасних форм інформаційного сприяння підприєм-
ництву. Його особливість у тому, що відтепер підприємці з різним 
досвідом та напрямами діяльності мають єдиний ресурс, розділи 
якого відображають основні питання щодо створення, ведення та 
розвитку бізнесу саме у Дніпрі.

Завдяки цьому сервісу підприємці скорочують свій час у пошуках 
необхідної інформації та кожен у режимі онлайн може отримати ак-
туальну і систематизовану інформацію щодо започаткування власної 
справи, порядку отримання адміністративних послуг і документів 
дозвільного характеру, електронних сервісів для бізнесу. Уся інфор-
мація структурована, посилання скомпоновані за напрямами діяль-
ності.

9. Мобільний додаток «Дніпро GPS Inclusive»

“Що би не трапилось, будь мобільним”

Голосовий мобільний додаток Dnipro GPS Inclusive розроблений для 
осіб з порушенням зору, певними вадами здоров’я, літніх людей, ді-
тей татуристів, для кращого орієнтування під час користування місь-
ким транспортом. 

Працює на основі обробки відкритих даних GPS-моніторингу місь-
кого транспорту. 
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Мобільний голосовий додаток з увімкненою GPS навігацією допо-
може:

yy знайти потрібну зупинку, щоб дочекатися транспорту;
yy прокласти до неї піший маршрут за допомогою Google Maps;
yy сповістить про прибуття транспортного засобу;
yy відшукати на маршруті зупинку призначення;
yy попередить за 500 і 200 метрів про зупинки під час руху;
yy автоматично вимкнеться, коли людина доїде до місця 
призначення.

10. Портал “Відкритий бюджет”

“На що витрачаються кошти платників податку”
“Відкритий діалог влади з громадськістю”

Дозволяє зробити з кожного повноцінного учасника бюджетного 
процесу. 

Відкритий бюджет- підвищує ефективність роботи органів влади, їх 
Прозорість та підзвітність. 

yy дізнайся, на що витрачаються кошти з податків
yy перевір вартість ремонтних робіт
yy порівняй бюджет свого міста з іншим
yy контролюй динаміку фінансових показників міста
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11. Портал “Відкритих даних”

https://opendata.dniprorada.gov.ua/

“Відкриті дані для відкритих людей”
“Прозорість влади та врахування громадської думки”

“Контролюй роботу державних органів”

Портал призначений для забезпечення надання доступу до публіч-
ної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до ін-
формації органів влади з можливістю її наступного використання. 
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, 
використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з 
іншою інформацією або шляхом включення до складу власного про-
дукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим 
посиланням на джерело отримання такої інформації. Відкрита плат-
форма, що містить інформацію від різних структурних підрозділів 
Дніпровської міської ради та інших установ, що працюють в місті, у 
форматі відкритих даних.

ЦІЛІ СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ:

yy забезпечення своєчасного розміщення органами влади 
інформації, яка підлягає оприлюдненню, а також будь-яких 

https://opendata.dniprorada.gov.ua/
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інших даних, що відповідають визначенню публічної інформації 
у формі відкритих даних;
yy оприлюднення та регулярне оновлення розпорядником 
інформації відкритих даних на Порталі;
yy забезпечення для всіх користувачів інформаційного простору 
спільних правил щодо оприлюднення інформаційних матеріалів 
у формі відкритих даних;
yy забезпечення своєчасного розміщення повної та достовірної 
інформації;
yy забезпечення ефективних двосторонніх комунікацій і каналів 
зворотного зв’язку.

12. ЦНАПи

https://cnap.dniprorada.gov.ua/

Перший ЦНАП у торговому центрі для всіх жителів Дніпра і Дніпро-
петровщини

Більше 240 послуг на одній площі з Сервісним Центром МВС

Ми працюємо заради Вашого комфорту!

https://cnap.dniprorada.gov.ua/
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13. Онлайн запис до ЦНАП м.Дніпра

14. Мобільний навігаційний додаток «Waze»

Дніпро перше місто в Україні, де було запроваджено співпрацю 
із Waze на рівні міської влади. Розпорядженням міського голови 
визначено перелік департаментів та комунальних підприємств 
Дніпровської міської ради, які співпрацюють з цією електронною 
системою, першочергово надаючи дані щодо перекриття доріг, щоб 
наповнювати додаток актуальною інформацією. Така співпраця 
департаментів, комунальних підприємств міста та водіїв дозволяє 
відслідковувати достовірну ситуацію на дорогах та оптимально 
керувати автомобільним трафіком.
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15. Е-петиції

Інструмент електронних петицій - дієвий засіб вивчення 
громадської думки та реагування на найактуальніші питання, 
які турбують мешканців громад. Електронні петиції почали 
впроваджуватись в Україні як на загальнодержавному, так і на 
місцевому рівнях. Місто Дніпро є відкритим для участі мешканців в 
його управлінні.

16. Бюджет участі

Бажаєш перетворити ідею на проєкт та прийняти участь у 
розбудові та покращення життя в місті? Переконайся що це легко і 
можливо з програмою “Бюджет участі! Чекаємо на твій проєкт! 

За 5 років Бюджет участі став найактивнішим інструментом прямої 
демократії для дніпрян.

Вже 1438 авторів подали 2244 ідеї

За 2021 рік подано 432 проєкти на сумму більше 250 млн. грн.
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17. Безпечна та інноваційна освіта

Програмно-апаратний 
комплекс “Безпечна 
школа” для комунальних 
закладів загальної 
середньої освіти забезпечує 
інформаційний обмін 
між вузлами відповідних 
рівнів з використанням 
електронних засобів 
зв›язку та застосуванням 
засобів захисту інформації.

Система контролю управління доступом, що є частиною 
“Безпечної школи”, призначена для контролю та управління 
доступом, забезпечення охорони об’єктів, вирішення завдань з 
підвищення трудової дисципліни і порядку, автоматизації обліку 
робочого часу.

yy створення безпечного та комфортного навчального процесу та 
середовища у закладах;
yy поліпшення стану безпеки життєдіяльності учасників освітнього 
процесу шляхом встановлення розгалуженої системи контролю 
доступу і візуального контролю на території закладів; 
yy максимальне скорочення витрат часу викладацького та 
адміністративного персоналу закладів на адміністративні 
процеси; 
yy створення систем візуального контролю за внутрішніми 
приміщеннями у закладах і  на прилеглих територіях; 
yy створення систем контролю доступу до закладів і захист від 
несанкціонованого проникнення; 
yy впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу 
навчального процесу, автоматизованої системи забезпечення 
управління закладами на всіх рівнях з використанням функції 
передачі інформації в електронному вигляді.
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18. Геопортал містобудівного кадастру 
       Дніпровської міської ради

19. Центр професійного розвитку “Освітня траєкторія”

https://otd.dniprorada.gov.ua/

Формування та оприлюднення на власному вебсайті бази даних 
програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші 
джерела інформації (вебресурси), необхідні для професійного 
розвитку педагогічних працівників.

20. Реєстрація в дошкільні навчальні заклади
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21. Реєстрація в заклади загальної середньої освіти 

22. Попередня реєстрація до закладів 

        позашкільної освіти м. Дніпра

23. Електронні звернення до міської ради

https://school.isuo.org/school/list?koatuu=1210100000
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26. Екскурсії по будівлі Дніпровської міської ради (електронна
реєстрація буде доступна після зняття карантинних обмежень)

27. Онлайн-реєстрація на відвідування сесій Дніпровської 
міської ради  (електронна реєстрація буде доступна 
після зняття карантинних обмежень)

24. Онлайн запис до лікаря 25. Моніторинг 
навколишнього середовища
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