
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОРТАЛУ МІСТА SMART CITY
ТА ПОРТАЛУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ МІСЬКОЇ РАДИ 

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ РІШЕНЬ  



ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ МІСТА 
В AFIVE Digital Agency

ШВИДКИЙ ЗАПУСК
ПОРТАЛУ

Використання готової теми дозволяє 
швидко запускати портал у роботу.

ФУНКЦІОНАЛ 
SMART CITY

Розумне управління містом в 
інтересах громади. Інтеграція з 

зовнішніми ресурсами.

АДАПТОВАНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ З 
ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Можливість змінити розміру шрифту, 
кольорової гами та вигляду 

зображень.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАННИХ ЗІ 
СТАРОГО ВЕБ-САЙТУ

Автоматизуємо перенесення 
найважливішої інформації: 

нормативних документів, новин, 
структурних підрозділів.

ЗРУЧНА
НАВІГАЦІЯ

Вся необхідна інформація доступна 
користувачам в 3 кліка.

АДМІНІСТРАТИВНА 
ПАНЕЛЬ

Багатофункціональна система 
керування порталом, яка дозволить 

скоротити час на адміністрування 
ресурсу.



1. Блок користувача. 

В правій верхній частині порталу розміщуються елементи швидкого доступу до камер міста, додатку з рухом транспорту 
міста, людям з порушенням зору, зміна мови, а також  модуль важливих повідомлень.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



2. Інтерактивна стрічка новин. 

Оновлюється при відкритому сайті. Якщо користувач залишив вкладку із сайтом, а згодом повернувся на неї за деякий 
час і в цьому проміжку були додані публікації - вони відображатимуться підсвічено, як “нові”. Кожна публікація може мати 
індикатор типу контенту (фото, відео, лайвстрім), також є опція виділити окремі заголовки жирним шрифтом.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



3. Важливі публікації - "закріплені” дописи. 

Можливість показати п’ять останніх закріплених дописів у хронологічному порядку на початку Головної сторінки порталу 
міста.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



4. Модуль сповіщень. 

Користувач може відмітити сповіщення прочитаним або залишити його підсвіченим аби не втратити з поля зору. Кожне 
сповіщення має термін актуальності - тобто після настання обраного часу, сповіщення зникає зі списку актуальних. 

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



5. Календар заходів міської ради 

Знаходиться на головній сторінці та інформує про 
діяльність ради:

● засідання ради;
● події в місті;
● щорічні свята.

Кожна подія може містити додаткову інформацію, 
документи, посилання на трансляцію тощо. 

Для зручності, майбутні події помічаються 
червоним кольором.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



6. Відеорепортажі

Перелік останніх записів з відео (доданих у відповідну категорію). Присутня можливість перелистування відео та 
можливість переходу на нову сторінку з повним переліком усіх відео.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



7. Фоторепортажі

Аналогічно до блоку з відео, відображаються останні публікації з фотографіями, які додані у відповідну категорію. 
Присутня можливість переходу як до повного каталогу новин, так і перехід на кожну новину. Для кожної публікації є 
можливість додавати фото, відео з Youtube чи Vimeo, тощо.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



8. Віджет для швидкого доступу до 
гарячої лінії та чат бота. 

Підключення до муніципального боту 
“СВОЇ”. Допоможе дізнатися все про 
свою владу міста та спілкуватися з нею 
напряму, замовити публічні послуги, 
проголосувати за петицію та проєкт 
громадського бюджету, дізнатися коли 
відремонтують вулицю та багато іншого. 

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



9. Почесні громадяни міста. 

Модуль дозволяє показати інформацію про 
кожного почесного громадянина міста, його фото, 
ПІБ, коротку біографію та заслуги. 

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



10. Каталог сервісів "Smart City".

Сторінка з переліком послуг. Перелік усіх доступних 
сервісів із миттєвим пошуком за ключовими словами. 
Сервіси можна розділити на групи.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



10.1 Сторінка сервісу "Smart City".

при обранні сервісу зі списку відбувається 
перехід на його індивідуальну сторінку, 
яка складається з: 

- Кнопки-посилання на зовнішній сервіс або поле 
для редагування/вставки коду iframe - 
Зображення (іконка) сервісу 
- Опис сервісу 
- Вкладка інформації про сервіс 
- Вкладка з інструкцією як скористатись 
- Вкладка із типовими питаннями та відповідями на 
них. 

Сервіс в панелі керування є спеціальним типом 
допису, який містить всі необхідні поля для 
додавання сервісу без потреби написання коду. 

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



11. Структурні підрозділи та посадові особи.

Це інструмент для зручного налаштування 
інформації про керівництво містом, громадою, 
структурних  та зв’язків між ними. 

Розроблений відповідно до нової реформи 
Децентралізації й може далі доповнюватись 
новими елементами. 

Найкраще підходить для виводу списку посадових 
осіб, управлінь, відділів, структурних і виконавчих 
підрозділів. 

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



11.1 Сторінка-елемент структурного підрозділу 
чи посадової особи.

Кожен член управління має свій профіль і містить 
інформацію про:

Тип посади: Депутат, Радник, Староста ОТГ, Голова, 
Заступник, Секретар міської ради, Член / Секретар 
виконавчого комітету, тощо;

Контакти;

Біографію;

Участь у фракціях чи інших структурах;

Документацію (звіти, декларації тощо).

Елементи сторінки уніфіковані та гнучкі. Ви 
самостійно, без обмежень, можете додавати 
необхідну кількість табів та списків на сторінку.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



12. Портал документів.

Система документообігу для пошуку нормативних 
та правових документів.

Працює на окремому піддомені вашого порталу 
міста.

Дозволяє вносити всю необхідну інформацію по 
документах:

● Назва документу
● Тип документу
● Номер документу
● Дату документу
● Текст документу
● Прикріпити скан-версію документу

Пошуковий плагін полегшує користувачам роботу 
на порталі. Він містить різноманітні фільтри для 
пошуку матеріалів та документів.

Додаткові функції:

● Версія для людей з порушенням зору;
● Статистика по роках та за типом документів.

ОСНОВНІ МОДУЛІ ПОРТАЛУ



ЗАХИСТ ДАНИХ ТА БЕЗПЕКА

Створення державного порталу чи сайту, вимагає впровадження підвищених норм безпеки. 
Для безпеки ваших даних ми забезпечимо:

✓ розміщення даних на захищених внутрішніх серверах;

✓ захищена аутентифікація в адміністративну панель порталу;

✓ перевірка і блокування підозрілих дій користувачів;

✓ резервне копіювання даних та зберігання бекапів.



ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРТАЛУ МІСТА?
За допомогою порталу міста Ви зможете:

✓ створити прозорість для мешканців 
територіальної громади через стандартизацію та 
діджиталізацію процесів, що дозволить 
підвищити якість життя мешканців 
територіальної громади;

✓ створити комфортні умови для мешканців у 
сферах отримання інформації та комунікації з 
владою;

✓ створити чітку, зрозумілу та зручну структуру 
розділів порталу міста, що дозволить 
громадянам швидко знаходити необхідну 
інформацію;

✓ створити нові ефективні канали комунікації з 
мешканцями та бізнесом, шляхом інтеграції з чат-
ботами, email-розсилками;

✓ підвищити власну ефективність та ефективність 
своїх підлеглих за рахунок зрозумілої системи 
керування порталом;

✓ розподілити роботу з порталом між управліннями та 
відділами;

✓ стати прикладом для інших громад України в темпах 
розвитку інформатизації та діджиталізації;

✓ створити умови для залучення інвестицій до міста.



Будемо раді плідній співпраці!

Менеджер IT-рішень

Марина Трохимчук
+38099 439 39 01

marina@afive.agency

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

УКРАЇНА, КИЇВ

вул. Регенераторна 4, 
корпус 7, оф. 86

afive.agency

mailto:marina@afive.agency
https://afive.agency/ua/

