
СМАРТ МІСТО
Громадська організація



СМАРТ МІСТО
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО НАС

"Смарт місто" - це громадська організація, яка допомагає міській 

владі в швидкому і ефективному розвитку малого міста за рахунок 

інтеграції концепту «Розумне місто», активного впровадження 

новітніх технологій та роботі з громадою і міською владою.  

Основна ціль (місія) команди - підвищення комфорту проживання в 

малих містах, висока якість роботи міської влади та налагоджена 

комунікація «влада»-«громада».

Унікальність нашого підходу полягає в наочності результатів і 

постійній звітності про роботу перед громадою і владою міста. Ми 

здійснюємо комплексний підхід до розробки міської екосистеми з 

чітко визначеними цілями і термінами виконання. 
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КОМАНДА

Новітні технології, комунікація з 
громадою, стратегії розвитку міста, 

макетування

АНДРІЙ НАСАДЧУК

IT-напрямок

Напрямок міського планування, 
розробка вуличної карти, освітні 

заходи, створенння макетів, урбанізм

АНТОНІНА ЮРЧЕНКО

Дизайн

Проектне планування, управління, 
новітні технології, веб-розробка, освіта

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР

Менеджмент
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СМАРТ МІСТО

Юриспруденція, інвестиції, 
комунікація з владою, стратегічне 

планування, енергетика

СЕРГІЙ КАРМАЗІН

Юридичний напрямок



СМАРТ МІСТО
КОНЦЕПТ

Після довгих розробок і аналізу різних підходів у визначенні терміну 

«Розумне місто», ми сформували 7 основних напрямків роботи 

розвитку міської екосистеми:

- розумне врядування;

- розумна громада;

- розумна інфраструктура;

- розумна екологія та енергія;

- розумна освіта;

- розумна медицина;

- розумні технології.

Будь-яка проблема міста є наслідком слабкої роботи влади і громади 

в певному з цих пунктів!
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ЯК МИ ПРАЦЮЄМО?
ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ КОМАНДИ

Шукаємо оптимальні варіанти вирішення 
найрізноманітніших міських проблем

ОПТИМАЛЬНІСТЬ
Висока швидкість реалізації кожного 

пакету  послуг в місті (2-3 місяці)

ШВИДКІСТЬ

Ведемо відкритий діалог з жителями міста 
через соціальні мережі. Городяни є 
активними учасниками змін в місті

СПІВПРАЦЯ
Впровадження новітніх технологій, що 

покликані покращити життя  та комфорт 
проживання громадян 

ІННОВАЦІЇ

Кожні 2 тижні звітування перед громадою міста. 
Контроль міськими жителями і владою процесу 
впровадження міських проектів

НАОЧНІСТЬ
Аналізуємо громадську думку й 

прислухаємось до побажань влади, 
формуємо чіткі цілі і завдання 

АНАЛІЗ
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2016 2017 2018

Підтримка населення Якість роботи Результат

Утворення команди, підключення онлайн-
сервісів, оновлення сайтів міста, 
комунікація з місцевою владою

2016 рік

1.

Реєстрація ГО, проведення курсів, форумів 
та конференцій, подальше підключення 
онлайн-сервісів,  розроблення Стратегії та 
Плану її реалізації

2017 рік

2.

Створення амбітного плану на майбутнє: 
онлайн-черги, курси, е-послуги та багато 
іншого

2018 рік

3.

ЩО ЗРОБЛЕНО? КОРОТКО…
СМАРТ МІСТО

6Всі проекти та ідеї втілені безкоштовно власними силами громадської організації «СМАРТ МІСТО»



2016
СМАРТ МІСТО

Безкоштовно оновили сайт міста (zven.gov.ua)

Створили IGov-паспорт та підключили місто до порталу державних послуг (https://igov.org.ua/), 
запустили 5 тестових послуг. Дані послуги доступні для всіх без виключення мешканців міста та району

Створили карту макетів міських проектів (http://zven.gov.ua/projects/)

Підключили місто до системи «Онлайн Петицій» (https://goo.gl/uiJuLz / https://goo.gl/tDNDh8). 
Мешканцями міста було подано декілька петицій, дві з яких набрали потрібну кількість голосів, проекти 
яких було реалізовано

Підключили місто до системи «Відкритий бюджет» та контролюємо/допомагаємо в оновленні даних 
(http://qoo.by/3OL8 / https://smart-misto.org/open_budget). Дана послуга доступна для всіх без 
виключення мешканців міста та району
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Подано заявку на підключення міської ради до системи «Бюджет Участі»

Зняли відео-ролик на підтримку модернізації центрального кварталу міста (https://goo.gl/0ZTzmK)

Розробили веб-сторінку для міського комунального підприємства «Добробут» (https://smart-
misto.org/dobrobyt). Кількість зареєстрованих мешканців міста на вивіз сміття збільшився вдвічі до 4 тис. чол.

http://zven.gov.ua/
https://igov.org.ua/
http://zven.gov.ua/projects/
https://goo.gl/uiJuLz
https://goo.gl/tDNDh8
http://qoo.by/3OL8
https://smart-misto.org/open_budget
https://goo.gl/0ZTzmK
https://smart-misto.org/dobrobyt


2016
СМАРТ МІСТО
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2017
СМАРТ МІСТО

Додали сервіс «Відкритий бюджет» (http://smart-misto.org/open_budget) на смарт-сторінку міста 
Звенигородка. Дана послуга доступна для всіх без виключення мешканців міста та району

Запустили курс з «Основи Програмування» за підтримки фонду Brainbasket (http://smart-misto.org/cs50-
course), де успішно пройшли навчання дві навчальні групи, близько 40 дітей

Надали інтерв’ю про перспективні плани та проекти міста Громадському ТБ (https://goo.gl/yKm1xy)

Провели Форум розвитку міста, де команда представили своє бачення майбутнього міста
(https://goo.gl/Hr4x7l)

Разом з Володимиром Білявським розробили круту історичну карту міста Звенигородка на основі 
застарілих фото: (https://goo.gl/uqXODt). Дана послуга доступна для всіх без виключення мешканців 
міста та району
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Підключили в міській раді сервіси Google для запуску електронного документообігу та налагодження 
робочих процесів в середині структури. Міська рада у складі 28 чоловік стала оптимізована у сфері 
електронного документообігу

Впроваджуємо пакет дій «Розумне врядування» в міській раді (http://smart-misto.org/about-1). Дана 
послуга доступна для всіх без виключення мешканців міста та району

https://vk.com/away.php?to=http://smart-misto.org/open_budget&post=-93771852_486&cc_key=
http://smart-misto.org/cs50-course
https://goo.gl/yKm1xy
https://goo.gl/Hr4x7l
https://goo.gl/uqXODt
http://smart-misto.org/about-1


2017 (продовження)

СМАРТ МІСТО

Підключили місто до порталу «Громадський проект/Бюджет участі» (https://zven.pb.org.ua/), де команда 
подала кілька власних проектів. Два авторські проекти заплановано на реалізацію в наступному 
календарному році (2018)

Розробили карту стихійних сміттєзвалищ міста (https://goo.gl/f95AW7) – працює в тестовому режимі. 
Дана послуга доступна для всіх без виключення мешканців міста та району

Розробили та написали «Стратегію розвитку міста Звенигородка на період 2017-2022 рр.», а також План 
її реалізації (https://goo.gl/biA2ik), які було успішно ухвалено на сесії міськради
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Зайняли 2-е місце на першому українському Оскарі соціальних проектів «Social Project Awards» в 
номінації «технології та інновації» (https://goo.gl/DZMYa2)

Взяли авторську участь в конференції «Школа за чисте довкілля: традиції, перспективи та інновації» 
(https://goo.gl/hwjGZw). Дана конференція проходила на території школи міста Звенигородка, де були 
присутні школярі зі всього району міста

Подали 7 проектів до «Стратегія розвитку Черкаської області на період 2018-2020», один («Чат-бот 
консультант державних послуг») з яких був включений до Плану реалізації Стратегії (http://qoo.by/3P7X) -
89 сторінка

https://zven.pb.org.ua/
https://goo.gl/f95AW7
https://goo.gl/biA2ik
https://goo.gl/DZMYa2
https://goo.gl/hwjGZw
http://qoo.by/3P7X


2017
СМАРТ МІСТО
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Впровадження кожного з пакетів дозволяє піднятись місту на 30-50 
пунктів в загальному рейтингу малих міст України

ТОП-20

Завдяки пакету «підтримка», місто тримається на визначеній позиції в 
рейтингу малих міст країни

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Активізація громади дозволяє пришвидшити розвиток міської 
екосистеми, здатною до інтенсивної саморозбудови

АКТИВНА ГРОМАДА

Інтеграція різних сервісів і бізнес-процесів дозволяє підвищити 
продуктивність міської влади, знизити бюрократичне навантаження

ПРОДУКТИВНА ВЛАДА

СМАРТ-МІСТО
НАША ЦІЛЬ
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support@smart-misto.org

+38 (063) 893 14 03

smart-misto.org

facebook.com/smart.misto.org

КОНТАКТИ
ДЛЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


