


це проект міського мобільного додатку, який є результатом 

об'єднання зусиль координатора та власника проекту ГО 

“Центр громадських ініціатив Донбасс”, IT-компанії F12A Mobile

в межах реалізації Програми ООН із відновлення й розбудови 

миру та фінансової підтримки урядів Данії, 

Швеції, Швейцарії

Мета проекту - поліпшення комунікації між громадою, 

міською владою, комунальними службами, закладами та 

підприємствами

SMART МІСТО

https://floor12apps.com/


АКТИВНА ГРОМАДА

Активізація громади дозволить 

пришвидшити розвиток міської 

екосистеми, що здатна до 

інтенсивної саморозбудови

ПРОДУКТИВНА ВЛАДА

Інтеграція різних сервісів і бізнес-

процесів підвищить продуктивність 

міської влади 

та знизить бюрократичне 

навантаження

ЛОЯЛЬНІСТЬ

Оперативні повідомлення, е-

демократія, залучення до 

громадських процесів дозволять 

містянам бути агентами змін 

у своєму місті

ЗРУЧНІСТЬ

Легкий та швидкий мобільний 

додаток, який працює навіть 

без інтернету, дозволить бути 

в курсі саме тих подій міста, 

що цікавлять



Якщо ти отримав цікаве повідомлення та хочеш 

поділитись ним із близькими, натискай кнопку 

«Поділитись» та надсилай текст повідомлення 

через Viber, sms інший зручний месенджер.

Твій персональний інформатор 

Завантажуй мобільний застосунок на 

App Store або Google Play.

Розділ «Впливай» допоможе звернутися до 

місцевої влади та взяти участь в ухваленні 

ключових рішень для міста.

У розділі «Спитай» ти зможеш знайти контакти 

всіх міський служб, правоохоронних, 

комунальних, освітніх та медичних закладів, а 

також номери телефонів гарячих ліній.

Змінити район або категорію ти зможеш у 

розділи «Налаштуй».
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Обирай назву нашого місту та район, 

де мешкаєш ти або твої батьки.

Із запропонованих категорій обери цікаві 

саме для тебе.

У розділі «Отримай» будеш бачити всі 

повідомлення від міськради за тими 

категоріями та районами, які ти обрав. 
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Долучайся — буде зручно!



Безкаштовні клієнтські мобільні додатки для платформ 

Android та iOS

Складові частини проекту

Адміністраторська частина у вигляді веб-інтерфейсу 

https://smart-city.f12apps.com/login з розподіленням доступу: 

адміністратори міст та адміністратори

Інтерфейс та елементи дизайну Smart місто побудовані з 

використанннями стилю та айдентики мобільного додатку Дія

з дозволу Міністерства цифрової трансформациї України.



Дозволяє містянам за допомогою push-повідомлень бути 

оперативно поінформованими про події, які щоденно 

відбуваються у обраному місті та впливають на комфортне 

життя у ньому.

Тематику оповіщень (житлово-комунальне господарство, освіта, 

дорожній рух, місцеві заходи тощо), які йому цікаві, обирає 

користувач із прив'язкою до району свого проживання. 

Надсилання повідомлень здійснюється адміністраторами служб 

та міста.

Вкладка «Отримай»

основний функціонал



Це перелік міських сервісів “е-демократія” у обраному місті, який 

надає можливість надіслати запит міському голові або 

депутатам, підтримати петицію, взяти участь в електронних 

консультаціях, проголосувати за місцевий проект та інше. 

Невдовзі очікується доповнення модулем проведення опитувань 

серед користувачів. Наповнення розділу налаштовується 

адміністратором певного міста.

Вкладка «Впливай»

основний функціонал



Є зручним довідником служб, підприємств, установ у обраному 

місті з можливістю здійснити в “один клік” дзвінки, надіслати 

листа, прокласти маршрут, перейти до сайту чи поділитись цією 

інформацією з будь-ким. Наповнення розділу налаштовується 

адміністратором певного міста.

Вкладка «Спитай»

основний функціонал



Дозволяє змінити налаштування міста та району; обрати 

категорії оповіщень від служб, що цікавлять; отримати розклад 

громадського транспорту; побачити мапу районів міста; 

надіслати повідомлення розробникам та ще багато іншого. 

Локалізація на всі страни. Тільки українська мова. Наповнення 

розділу налаштовується адміністратором певного міста.  “Smart 

місто" не проводить авторизацію та не збирає персональні дані 

користувачів.

Вкладка «Налаштування»

основний функціонал



залучення нових міст та ОТГ будь-якої частини України для 

приєднання до додатку

Розвиток проекту

впровадження нового функціоналу:

наприклад, передбачається активація 

модуля з проведення опитувань серед користувачів

розширення переліку міських сервісів, комунальних служб, 

підприємств та організацій, що надають важливі послуги 

містянам



Простий мобільний інструмент взаємозв'язку 

громадян та влади у вирішенні різноманітних 

соціально важливих проблем 

Переваги приєднання Вашого міста до 
Smart Місто

Гнучке налаштування функціоналу додатку 

під потреби окремих міст: “електронна 

демократія”, довідники, опитування 

користувачів та ін.

Централізований хостинг та 

підтримка розробника, навчання 

адміністраторів міст 

Підвищення лояльності громадян, 

активне залучення мешканців до 

вирішення питань місцевого розвитку

Долучайся — буде зручно!



З питань приєднання Вашого міста до застосунку 
Smart місто звертайтесь до керівника проекту
Ольги Алтуніної 
84122, м. Слов’янськ, вул.Свободи, 
буд. 5, каб.7 

тел. 38-050-762-02-03

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floor12apps.smartcity

