
Комунікативна система  
“Влада і Громада”  

 

“Куцурубська сільська об’єднана 
громада” 

Унікальна авторська розробка онлайн 

системи комунікації між владою та 

громадянами 



Проблем не меншає 
 – їх кількість постійно 
збільшується: 

Дороги, питна вода, вивіз сміття, ремонт школи 

чи утримання ФАПу.  

Як вирішити всі питання, коли бюджету на все не 

вистачає?! 

Ми частіше на зустрічах чуємо тих, хто голосніше 

репетує.  

А чи є це голос всієї громади?! 

 



Сучасний світ - світ інформаційних 
технологій 

В сучасному світі життя стає все швидшим. Без 

мобільних телефонів, інтернету, соціальних мереж та 

інших форм комунікації бути повноправним учасником 

суспільного життя стає все складніше.  

Тим складніше, коли ти публічна особа, коли ти був 

підтриманий на виборах своїми сусідами та друзями, 

коли ти взявся розв’язати нагальні проблеми спільного 

життя. Бути в публічні політиці – це знаходитися під 

постійним прицілом критики, постійним негативом. 

 



Актуальні запитання для голови громади та 
депутатського корпусу 

Як визначити, яке питання головніше, яке питання хвилює більшу частину людей?  

Як пояснити реальну ситуацію людям і не втратити їхню довіру? 

Як отримати погодження мешканців громади на тривалий план дій? 

Як швидко реагувати на звернення громадян і їм своєчасно  

і компетентно відповідати? 

Як, з рештою, створити потужну громаду де комфортно живеться? 

 



На ці всі запитання дає відповідь  нова система комунікації 
між діючою владою та місцевою громадою – «Влада і 
Громада» 

Ця система розроблялася за участі експертів з програмного забезпечення, 

комунікації, децентралізації та місцевого самоврядування. Вона увібрала 

увесь сучасний успішний досвід місцевого самоврядування світу. 

В основі комунікативної системи лежить оригінальна авторська розробка. 

Система «Влада і Громада» розроблялася для великих міст зі складною 

інфраструктурою.  

Разом з тим, ми бачимо величезний потенціал в застосуванні та адаптації 

системи саме до сільських та селищних об’єднаних громад. 

Представляємо вам – Комунікативна система «Влада і 

Громада»: Куцурубська сільська об’єднана громада» 

 



Чим система допоможе діючий владі,  
депутатам об’єднаної громади 

Позбавитися проблем 
з численними скаргами 
та зверненнями 
громадян → 

• Скарги та звернення розглядаються 
системою автоматично. Унікальний 
авторський алгоритм розкладає 
звернення по тематиках, дає 
реальне бачення проблем онлайн 
та автоматично надсилає відповідь 
на запит згідно нормативної бази та 
прийнятих рішень. Мешканці 
можуть, таким чином, одразу 
позитивно оцінювати діяльність 
влади, залишаючи відповідні 
помітки у електронному зверненні та 
зареєструватися, щоб система у 
подальшому їх повідомляла про рух 
їхнього питання.   

 



Реальне бачення реальних проблем 

Бачення реальних 
проблем в громаді → 
 

 
 
 
 
 
 

• Відображення реальних, а не 

політичних проблем;  

• Рейтинг проблем;  

• Ситуація в динаміці;  

• Можливість передбачати появу 

проблем. 

 
 

 



Підвищення ефективності влади 

Підвищення 
ефективності 
діяльності голови 
громади, депутатів та 
підвищення їх 
популярності → 

 

• Успішна діяльність як народних 
обранців наддасть можливість 
позитивних стосунків з громадою та, 
як результат, гарантувати 
переобрання знову. 

 



Депутат завжди в курсі справ 

На зустрічі з громадою 
на руках є вся потрібна 
інформація → 

• Голова чи депутат об’єднаної 
громади, виходячи на зустріч з 
людьми має при собі свіжу 
інформацію про проблеми та стан їх 
вирішення. Він завжди в курсі і має 
можливість відповідати на будь-які 
запитання. Це знімає конфліктність 
зустрічей, переводячи їх у 
конструктивну розмову. 

 



Поділяти відповідальність з громадою 

Підвищення соціальної 
відповідальності 
людей (виборців) → 

• Розуміння, що їх голос почутий та 
впливає на прийняття рішень 
владою наддасть мешканцям 
громади і відповідальну 
громадянську позицію. Відтепер 
вони не звинувачимуть владу (будь 
коли і за все добре і погане без 
розбору), вони поділять разом з 
владою відповідальність, вони 
більш налаштовані на 
співробітництво і конструктивні дії. 
Електронна персональна 
авторизація позбавить можливостей 
маніпуляції даними. 

 



Як це буде на практиці? 
На прикладі проблеми водопостачання села 
Іванівка 

Мешканцям села Іванівка 

пропонується проголосувати на 

сторінці системи «Влада і 

Громада» за варіанти вирішення 

питання постачання питної води 

→ 



Приклад проблеми водопостачання села 
Іванівка 

Голосування відбувається 

шляхом обрання 

запропонованого варіанту 

→ 



В цілому система дає можливість  
ПОКРАЩИТИ та НАЛАГОДИТИ життя в 
громаді 

Результати голосування 

виводяться онлайн → 



Можливісь вивчення думки мешканців окремих 
сіл громади 

У даному випадку у голосуванні 

бере участь не вся громада, а 

лише мешканці тих сіл, яких 

стосується проблематика.  

Проведення локального 

опитування у селах щодо 

бажання мешканців відправляти 

дітей у опорні школи. 



Голова має можливість постійно відслідковувати 
стан справ через систему комунікації «Влада і 
Громада» 

Голова ОТГ отримує онлайн 
інформацію про кількість звернень, 
рейтинг та стан вирішення питань, 
ефективність роботи персоналу та 
інше. 
 

• Комунікативна система «Влада і Громада»: 
Куцурубська сільська об'єднана громада 

стема «Влада і Громада»: Куцурубська сільська 
об'єднана громада 



Впровадження проекту 

• Моніторинг проблем перед запуском 

• Визначення завдань 

• Формування технічного завдання та його 

утвердження 

• Адаптація системи на Куцурубську ОТГ 

(близько 1 місяця) 

• Запуск та налагодження системи, 

навчання персоналу, тестування. 
 

• Загальний час впровадження 

системи «Влада і Громада: 

Куцурубська сільська об’єднана 

громада» - 2 місяці. 

 



Обслуговання системи комунікації «Влада і 
Громада» 

• Служба підтримки. Сервісне 

обслуговання системи 

• Розміщення, сервер на безперебійному 

живленні, резервація даних, контроль 

програмного забезпечення 

• Відправка СМС для персонального 

входу в систему окремими рахунками  
 

Доступ до системи  

• Відбувається з будь-якого пристрою з інтернетом: 
комп'ютера, планшета, смартфона.  

• Якщо люди не мають такої можливості – вони 
можуть увійти через відповідний сервіс у 
бібліотеці, клубі, колишній сільраді чи ЦНАПі. 

• Ключовим моментом системи комунікації «Влада і 
Громада» є персональна авторизація кожного її 
учасника подібно до системи інтернет-банкінгу.  

• Це дає можливість уникнути сторонній вплив на 
опитування та прийняття рішення. 

• Кожен громадянин авторизується персонально 
(вводить логін і пароль як у соціальних мережах) 
та отримує особисту можливість голосувати. 

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА 



Кошторис проекту 

 

 

№ Опис виду робіт Тривалість Вартість 

1.  Доступ Куцурубської сільської об’єднаної громади 

до комунікаційної системи «Влада і Громада» 

  

Постійно Безкоштовно 

2.  Наладка системи під особливості Куцурубської 

сільської об’єднаної громади 

2 місяці 30 000 грн. 

3.  Обслуговання  Постійно, 

щомісячно 

15 500 грн. 



Завтра 
починається 
сьогодні 

Комунікативна система  

«Влада і Громада: 

Куцурубська сільська 

об’єднана громада» 

Комунікативна система «Влада і 
Громада» 

відділ впровадження Олександр Дудюк 

a.dudiuk@gmail.com 

відділ розробки Євген Карлашевич 
karl@ukr.net 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1049
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