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РОЗДІЛ 1
Загальні положення
1.1. Вступ
Полтава, поряд з іншими містами України, стикається з рядом
викликів розвитку. Все більш актуальними стають комплексні
проблеми міста, серед яких старіння і зношення інфраструктури,
застарілі підходи управління муніципальними галузями, нестабільність економічного розвитку тощо.

смарт технологій та систем, що створюють можливість для побудови
екосистеми цифрового управління містом.
Розумні міські рішення створюють додаткові можливості для
підвищення цінності міста. Інтеграція сучасних технологій, підходів
та рішень дає можливість відкрити доступ до великого масиву
міських даних, підвищити ефективність та раціональність споживання ресурсів, покращити комунікацію та рівень безпеки, розвивати розумну міську інфраструктуру, запроваджувати он-лайн
сервіси, сприяти розвитку економічного потенціалу. Створення
смарт міста передбачає комплексні технологічні трансформації всіх
служб міста - освіта, медицина, житлово-комунальне господарство,
економічна та соціальна сфери, адміністративні послуги тощо.

Одночасно з цим зростають вимоги до влади з боку громадян, які
хочуть, щоби влада будувала систему управління містом з
урахуванням їх потреб, підвищувала якість послуг, була відкритою,
підзвітною та прозорою. Все більш відчутним є суспільний запит на
участь жителів у розв'язанні міських проблем та управлінні містом.
Ми живемо в час, коли смарт технології можуть вирішувати
комплексні проблеми міст та змінювати якість і комфорт життя
містян. Полтава має бути в тренді інновацій та готовою до цифрових
трансформацій, що сьогодні визначені на рівні державної політики.

Концепція інформаційної екосистеми «Полтава – смарт сіті» є
комплексним документом, що з одного боку визначає загальне
бачення та основні підходи, а з іншого – конкретні кроки та етапи
щодо побудови, впровадження та подальшого розвитку інформаційної екосистеми Полтава – смарт сіті, яка направлена на
підвищення якості і комфорту життя містян, перетворення Полтави
на цифрове та прогресивне місто.

Сьогодні міська влада, жителі міста та представники бізнесу Полтави
мають спільне розуміння необхідності зміни підходів до організації
муніципального управління. Шлях для цього — інтеграція сучасних
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1.2. Мета та завдання концепції
Мета концепції – формування бачення щодо побудови,
впровадження та подальшого розвитку інформаційної екосистеми Полтава – смарт сіті задля перетворення Полтави на
цифрове, інноваційне та прогресивне місто.

Розробка та функціонування екосистеми «Полтава – смарт сіті»
здійснюється за принципом «золотого трикутника партнерства» активної взаємодії влади, бізнесу та громадськості. Цей інструмент
засвідчив свою ефективність у втіленні багатьох успішних ініціатив
та реформ в Україні.

Завдання концепції:
џ Визначення основних понять, засад та підходів щодо
впровадження і функціонування інформаційної екосистеми
«Полтава – смарт сіті».
џ

В основі побудови екосистеми «Полтава – смарт сіті» є збір та
обробка великого масиву даних.
Житель, відвідувач міста є центром уваги та основним чинником
розвитку.

Визначення структури та змісту інформаційної екосистеми
«Полтава – смарт сіті».

џ

Формування етапів впровадження інформаційної екосистеми «Полтава – смарт сіті» із визначенням конкретних
версій функціонування та умов їх впровадження.

џ

Окреслення наступних кроків міської влади, бізнесу та
неурядової спільноти, направлених на створення сприятливих умов впровадження, функціонування та подальшого
розвитку інформаційної екосистеми «Полтава – смарт сіті».

Сучасні міста світу консолідують велику кількість різних смарт
технологій та рішень. Для ефективного перетворення Полтави у
смарт місто пропонується поетапна побудова і впровадження
екосистеми «Полтава – смарт сіті» з поетапним розширення
функціональних можливостей. Це сприятиме мінімізації ризиків,
швидкій та ефективній роботі над усуненням недоліків, комфортній
інтеграції жителів у роботу екосистеми.
«Полтава – смарт сіті» є відкритою платформою, що будується з
використанням сучасних технологій та яка може бути поширена в
інших містах, зробивши їх територіями майбутнього.

1.3. Основні підходи та застереження

Концепція є системою поглядів щодо побудови, впровадження та
подальшого розвитку екосистеми «Полтава – смарт сіті». Це є
вихідним застереженням.

Концепція інформаційної екосистеми «Полтава – смарт сіті» (надалі
за текстом – Концепція) визначає основні поняття, засади, підходи,
структуру, зміст, етапи та версії, а також набір необхідних дій та
рішень для впровадження інформаційної екосистеми «Полтава –
смарт сіті».
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1.4. Полтава - смарт сіті: поняття та основні засади
Полтава смарт сіті – це:

POLTAVA
SMART CITY

1

2

3

інформаційна екосистама,
яка об'єднує громаду, бізнес
та владу

застосовує сучасні технології, підходи та рішення, задля побудови цифрової системи
муніципального управління, розвитку розумної міської інфраструктури, використання
сучасних систем управління даними та
запровадження он-лайн сервісів

направлена на підвищення якості і
комфорту життя містян, задоволення
їх потреб, покращення комунікацій та
рівня безпеки, ефективну інтеграцію
та раціональне споживання ресурсів,
перетворення Полтави на цифрове та
прогресивне місто.

Основна ідея

www.smartcity.pl.ua

ІВАНОВ ІВАН
22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ІВАНОВ ІВАН
22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ТРАНСПОРТ

КАРТА

КАМЕРИ

МЕДИЦИНА

Мобільний додаток полтавця

КАРТА
ПРОБЛЕМ МІСТА

ЕЛЕКТРОННИЙ
КВИТОК

НОВИНИ

ПРО ПОРТАЛ

Портал управління системою

Концепція SMART CITY:
џ
џ
џ
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концепція
політики
процедури

Основні засади:

1

2

МІСТО У
СМАРТФОНІ

МІСТО, ЯК
СЕРВІС

3
ВІДКРИТА
ПЛАТФОРМА

6

5

4
ВІДКРИТІ
ДАНІ

P O LT A V A
SMART CITY

ГРОМАДЯНИН
ОСНОВНИЙ ЧИННИК
РОЗВИТКУ

ЗОЛОТИЙ ТРИКУТНИК
ПАРТНЕРСТВА – ВЛАДА,
БІЗНЕС, ГРОМАДСЬКІСТЬ

ВЛАДА

інформаційна екосистема,

ЖИТЕЛІ
МІСТА

яка об’єднує громаду, бізнес та владу
задля перетворення Полтави
на цифрове та прогресивне місто

БІЗНЕС
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РОЗДІЛ 2
Сфери та напрямки трансформації міста
в межах екосистеми Полтава - смарт сіті
2.1. Управління містом
Мета: побудова сучасної системи муніципального управління
на засадах відкритості та прозорості, направлена на підвищення якості і комфорту життя містян, задоволення їх потреб,
покращення комунікацій, ефективну інтеграцію та раціональне
споживання ресурсів.

џ

Комунальні послуги - здійснення оплати за житловокомунальні та інші послуги, внесення показань засобів обліку.

џ

Звернення до влади – дозволяє громадянам підготувати та
подати електронне звернення до органів місцевого самоврядування.

Проектні напрямки в сфері управління містом:
Впровадження механізму подання електронних звернень до
влади із застосуванням електронного цифрового підпису
џ Підвищення якості та прозорості процесу опрацювання
звернень громадян та запитів на отримання публічної
інформації в органах місцевого самоврядування.
џ

Кабінет полтавця – призначений для ефективної взаємодії
жителів міста з органами влади, он-лайн доступ до отримання
послуг, інформації, а також участь в ухваленні рішень.
Міститиме в собі широкий функціонал можливостей.
џ

Адміністративні послуги - надання послуг місцевими
органами влади.
Автоматизація процесів надання державних послуг;
Централізоване зберігання і ефективне представлення
даних про заявників і зміст їх заяв;
џ Автоматизація сервісу прийому заяв з можливістю
прикріплення необхідних документів для надання послуг.

џ

Електронна петиція – призначена для публікації колективної
ініціативи (пропозиції) та можливість проголосувати за неї для
розгляду органами місцевого самоврядування.

џ

Бюджет участі – будь-який житель міста зможе подати проект,
пов'язаний з покращенням життя в місті, взяти участь в конкурсі,
перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект
реалізовують в рамках бюджету в режимі on-line.

џ

џ
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Опитування – отримання думки громади з актуальних
питань, що стосуються розвитку міста. Таким чином громадяни зможуть впливати на рішення, що приймаються владою

Геоінформаційна система - інформаційно-обчислювальна
система, призначена для фіксації, збереження, модифікації,
керування, аналізу і відображення усіх форм міської
інформації. Дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу
(різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники
тощо).

Отримання думки громадян з загальноміських, галузевих
питань;
џ Проведення громадських слухань on-line;
џ Отримання думки громадян про регуляторні акти, законодавчі ініціативи;
џ

Система електронного документообігу - автоматизації
документообігу, зберігання і пошуку документів. Система
включає обробку електронних документів і забезпечує
механізми контролю виконання електронних документів.

Очікувані результати:

Підвищений рівень прозорості та підзвітності муніципального
управління містом.

Реєстрація вхідних, вихідних, внутрішніх (нормативних,
організаційно-розпорядчих) документів і проведення
супутніх процедур;
џ Автоматизація повного циклу роботи з документами від
моменту створення проекту документа до його знищення
або передачі на архівне зберігання.
џ

Активне залучення громадськості до вирішення актуальних
місцевих питань.
Створення комфортних умов доступу громадян до інформації
та якісного надання послуг.

Електронні закупівлі – призначені для оцінки та моніторингу
державних замовників та постачальників на місцевому рівні.
џ

Розумна інтеграція інформації між міськими департаментами,
використання сучасних систем управління даними та запровадження якісної аналітики подій і процесів у місті.

Кожен учасник системи (постачальник, замовник,
контролюючий орган, громадянин) може дати зворотній
зв'язок державному замовнику, чи постачальнику,
обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі,
проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи
установи.

Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних
технологій у забезпеченні життєдіяльності та сталого
соціально-економічного розвитку Полтави.
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2.2. Освіта

Створення дистанційних навчальних програм і курсів;
Доступ до навчальних матеріалів он-лайн і оффлайн;
џ Проведення вебінарів;
џ Автоматизація навчально-методичних процесів: організація дистанційного навчання та управління змішаними
формами навчання;
џ Розробка курсів для учнів з обмеженими можливостями.
џ

џ

Мета: підвищення якості, збільшення охоплення та доступності освіти для всіх категорій населення.
Проектні напрямки в сфері освіти:
Електронна черга в садочок - можливість подачі заяви для
постановки на облік у відділі освіти дитини, що потребує місце
в дошкільному навчальному закладі.

Система управління ресурсами закладів освіти призначена для обліку учнів, викладацького складу,
матеріально-технічної бази для підвищення якості освітніх
послуг, планування і забезпечення ресурсами.

Можливість подачі або відхилення запрошення до садочка;
Зазначення пільг;
џ Правки та доповнення у заявку;
џ Підбір садочка за місцем реєстрації.
џ

џ

Електронна бібліотека;
џ Облік і ведення матеріально-технічної бази, ІТ-інфраструктури;
џ Система безготівкової оплати в їдальні;
џ Система управління і контролю доступу в будівлю і
приміщення.
џ

Електронний щоденник учня - вміщує все шкільне та
позашкільне життя: оцінки, плани роботи, контроль батьків,
спілкування та статистичну звітність для адміністрації
навчального закладу.

Очікувані результати:

Оцінки і відвідування уроків
Графіки уроків
џ Навчальні матеріали
џ Домашні роботи
џ Аналітика (за класом, за школою, за предметами, за
півріччями)
џ

Створені комфортні умови для батьків щодо навчання та
контролю за навчальним процесом дітей;
Своєчасне виявлення аварійних і переповнених закладів
освіти;
Підвищення практичних навичок та рівня знань;
Скорочення часу на підготовку уроку і перевірку домашніх
завдань;
Формування індивідуальної траєкторії освіти;
Скорочення адміністративної роботи викладача;
Скорочення паперових звітів.

џ

Дистанційне навчання - освіта для дітей вдома, підвищення
кваліфікації кадрів без відриву від навчального процесу.
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2.3. Медицина
Лабораторна інформаційна система - призначена для
автоматизації роботи медичної клініко-діагностичної
лабораторії на всіх етапах: від збору і обробки інформації до
процесів управління і комунікації.

Мета: підвищення якості та доступності надання медичних
послуг.
Проектні напрямки в сфері медицини:
МІС

џ

Медична інформаційна система (МІС) - призначена для
підвищення якості та доступності медичної допомоги за
рахунок автоматизації роботи медичних працівників в усіх
напрямках діяльності медичних закладів.

џ
џ
џ

Автоматизація медичної та адміністративної діяльності при
здійсненні лікувально-діагностичного процесу (реєстрація
пацієнтів, електронна черга і т.д.);
џ Ведення медичної документації в електронному вигляді
(ведення електронної медичної карти);
џ Персоніфікований облік надання медичних послуг;
џ Взаємодія з адміністративними системами, в тому числі з
метою аналізу реальних витрат з надання медичних послуг,
як для пацієнта, так і для структурної одиниці міста.
џ

џ

Телемедицина - дистанційне надання медичних послуг, таких
як оцінка здоров'я або консультація з використанням
телекомуні-каційної інфраструктури.
Дистанційні консультації та діагностика пацієнтів в режимі
реального часу;
џ Трансляція медичних семінарів, конференцій і лекцій
системою відеоконференцзв'язку;
џ Дистанційне надання медичної допомоги пацієнту, який
проходить курс лікування в домашніх умовах.
џ

Електронна медична картка - єдина база зберігання
медичних даних пацієнта.
џ

Збір, обробка та передача даних від лабораторного
обладнання;
Облік руху проб і дослідів;
Внутрішній контроль якості результатів вимірювань;
Перевірка наявності і контроль специфікації сировини і
лабораторних матеріалів;
Інформаційна взаємодія з Медичною інформаційною
системою.

Акумулювання і структуризація всієї інформації про
пацієнта - реєстраційні дані, результати оглядів лікаря,
антропометричні виміри, лабораторні обстеження та
різноманітні графічні дані (УЗД, рентген тощо).
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Система управління швидкої допомоги - призначена для
управління діяльністю служби швидкої медичної допомоги.
Впровадження системи дозволить підвищити оперативність
роботи служби швидкої допомоги і скоротити час прибуття на
виклик.
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Прийом, реєстрація та диспетчеризація викликів;
Автоматичне визначення місця розташування абонента;
Автоматичне визначення і напрямок найближчої карети
швидкої допомоги;
Відстеження автомобіля швидкої допомоги в реальному
часі;
Контроль запасу витратних матеріалів;
Управління автопарком.

Очікувані результати:
скорочення часових витрат;
забезпечення дистанційної консультації;
забезпечення постійного моніторингу стану здоров'я;
скорочення часу очікування в черзі / швидкої допомоги;
підвищення доступності запису до лікаря;
своєчасне надання медичної допомоги;
забезпечення швидкої госпіталізації;
відмова від паперових медичних документів.
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Водоочисні споруди - комплекс заходів з видалення
забруднень, що містяться в побутових і промислових стічних
водах перед випуском їх у водоймища. Очищення стічних вод
здійснюється на спеціальних очисних спорудах.

2.4. Екологія
Мета: збереження чистого навколишнього середовища,
сприятливого для життя здорового суспільства.

Механічне очищення;
џ Повна біологічна очистка стічних вод. Стоки очищаються в
двоступеневих аеротанках з продовженої аерації і у
вторинних відстійниках;
џ Доочищення, яка здійснюється на самоочисних піщаних
фільтрах;
џ Ультрафіолетове знезараження.
џ

Проектні напрямки в сфері екології:
Диспетчеризація сміттєвозів - основним призначенням
систем диспетчеризація сміттєвозів є контроль вивезення
сміття. Для виконання поставлених завдань сміттєвози
повинні бути оснащені IoT-датчиками наповненості і GPSтрекерами, для відстеження маршруту машини. Це дозволить
відстежувати місце вивантаження відходів і гарантує їх
доставку в місце призначення, пріоритетним є сміттєсортувальні пункти.

Розумне сортування відходів - механізована конвеєрна
лінія, призначена для сортування твердих побутових відходів.
Сортування призначене для відділення відходів, які підлягають
вторинній переробці та ті що підлягають утилізації.

Відстеження пересування сміттєвозів;
џ Датчики наповнення сміттєвозів;
џ Раціональна побудова маршрутів;
џ Відстеження вивантаження сміття.

Діагностика та аналіз складу сміття;
Сортування сміття;
џ Брикетування для подальшої переробки.

Використання відновлюваних джерел енергії - вироблення енергії з використанням відновлюваних джерел енергії з
урахуванням специфіки регіону. Збільшення частки зеленої
енергії.

Вимір рівня забруднення - система датчиків по всій
території міста і в зонах великого скупчення людей, так само в
місцях спуску стічних вод і направлення інформації для
населення.

џ

џ

џ

џ

Збільшення частки використання відновлюваних джерел
енергії (енергія вітру, гідроенергія, енергія сонячного світла,
біоенергетика і т.д.)

Датчики стану води;
џ Датчики сейсмічної активності;
џ Погодні датчики;
џ Датчики рівня шуму;
џ
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џ
џ
џ
џ
џ
џ

Датчики рівня магнітного поля;
Датчики рівня небезпечних газів;
Датчики рівня радіації.
Вимірювання еко-показників;
Передача даних в режимі реального часу
Вимірювання еко-показників;

Очікувані результати:
Покращення екологічної безпеки міста;
Чиста вода і повітря;
Вироблення зеленої енергії;
Зменшення обсягів захоронених відходів.
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2.5. Житлово-комунальне господарство

џ
џ

Мета: підвищення якості комунальних послуг та поліпшення
благоустрою міста.

џ
џ

Проектні напрямки в сфері ЖКГ:
Карта проблем міста - система призначена для прийому і
обробки повідомлень (звернення, скарга, заявка і т.д.), щодо
проблем, які виникають у сфері ЖКГ. Зроби місто кращим:
додай проблему, познач на карті, прикріпи фото. Все інше
зроблять комунальні служби.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

Реєстрація та розподіл інцидентів і заявок;
Планування і розподіл завдань;
Візуалізація вирішених проблем в місті в зручному для
прийняття вигляді;
Пріоритизація;
Аналіз і виявлення негативних тенденцій, критичних
ситуацій;
Реєстрація та розподіл інцидентів і заявок;
Моніторинг за виконанням отриманих завдань;
Складання звітності;
Моніторинг стану об'єктів житлового фонду.

џ
џ
џ

џ

Надання можливості оплати житлово-комунальних послуг;
Ведення інформації про здійснені операції зі списання та
зарахування грошових коштів
Аналіз отриманих даних, формування звітів з подальшою
публікацією
Формування зручного соціально-орієнтованого контенту в
сфері ЖКГ для громадян для отримання в одному місці всієї
достовірної інформації;
Моніторинг реального стану розрахунків між учасниками
сфери ЖКГ;
Моніторинг стану об'єктів житлового фонду;
Ведення інформації про об'єкти теплопостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання, використовуваних для виробництва та постачання комунальних ресурсів, надання комунальних послуг;
Формування єдиного реєстру керуючих організацій та
інших організацій житлово-комунального комплексу;
Планування і аналіз інспекторської діяльності;
Ведення інформації по програмах з проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, доріг і т.д.,
отримання звітів про хід реалізації зазначених програм і
планів;
Проведення голосування власників квартир у багатоквартирному будинку.

Автоматична передача показань приладів обліку - призначена для зняття показань за комунальні послуги з метою
здійснення комерційних розрахунків з постачальником/
споживачами.

Електронний кабінет ЖКГ - єдиний інформаційний ресурс в
сфері житлово-комунального господарства. Система складається з відкритої частини, де розміщена загальнодоступна
інформація, і закритої частини, де використовуються особисті
кабінети громадян, органів влади та учасників ринку ЖКГ.

џ
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Вимірювання кількості виданої / спожитої електроенергії
через заданий інтервал;

џ
џ
џ

џ

џ

Збір і передача в базу інформації поточних параметрів
лічильників, контролерів;
Зберігання первинної інформації про електроспоживання;
Формування за запитом користувача оперативних
повідомлень про спожиту енергію і потужності в реальному
масштабі часу, звітних документів у вигляді графіків,
таблиць і ведення журналу подій;
Контроль споживаної потужності (оперативний), працездатності каналів зв'язку, несанкціонованого доступу до
системи, відключення і відновлення живлення пристроїв
системи;
Автоматична реєстрація збоїв компонентів системи, часу
відключення і відновлення зв'язку з кожним абонентом
каналу зв'язку і живлення пристроїв системи.

розподілу зливових стоків по різних басейнах каналізацій з
метою підвищення ефективності роботи міських систем
водовідведення.
Автоматичний збір інформації про опади від мережі автоматичних гідрометеорологічних станцій і метеорологічного
радіолокатора;
џ Розрахунок балансу зливових стоків для міських систем
водовідведення;
џ Запис гідрометеорологічної інформації та інформації про
витрати води по басейнах каналізування в структурованому вигляді в спеціалізований архів, їх обробка та аналіз з
метою підвищення ефективності роботи міських систем
водовідведення;
џ Дані функції дозволяють оперативно регулювати наповнюваність каналізаційних мереж під час дощів і проводити
точний розрахунок обсягів поверхневого стоку для
конкретних територій міста.
џ

Розумне вуличне освітлення - передбачає використовувати при освітленні міських вулиць спеціалізовані ліхтарі, що
знаходяться під управлінням інтелектуальних платформ. Платформи управління освітленням здатна динамічно підлаштовувати інтенсивність світла під зовнішні умови.
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Очікувані результати:

Віддалений моніторинг за станом світильників;
Регулювання яскравості ліхтарів, в залежності від погодних
умов (дощ, заметіль, туман, яскраве світіння місяця і т.д.);
Дистанційне керування освітленням;
Планування і відстеження завдань на етапі експлуатації;
Виявлення поламаних електричних обладнань;
Оповіщення про заміну зношених ліній електропередач.

Підвищення якості обслуговування комунальних служб;
Контроль стану водного та енергогосподарства;
Зниження аварійності інженерних мереж;
Контроль дій персоналу;
Скорочення втрати ресурсів;
Зниження рівня споживання природних ресурсів;

Метеорологічна система датчиків - основне призначення
метеорологічної системи датчиків - моніторинг, контроль і
прогнозування гідрометеорологічних змінних та розрахунку

Заощадження на комунальних витратах;
Зменшення ризиків затоплення дорожньої мережі.
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2.6. Міська мобільність
Мета: підвищення доступності, ефективності, безпеки і якості
транспортної системи.

џ

Реєстрація проїзду і контроль оплати проїзду може
здійснюватися пасажиром в форматі самообслуговування
без участі водія або кондуктора.

Проектні напрямки в сфері міської мобільності:
Он-лайн карта громадського транспорту - призначена
для надання користувачу актуальної, і вичерпної інформації, а
також послуг в сфері транспорту. У додатках можуть бути
передбачені не тільки базові можливості, такі як транспортна
навігація, побудова маршруту, а й:

Електронний квиток - система призначена для оплати і
контролю оплати проїзду. Система забезпечить зручний
спосіб оплати для пасажирів і прозорий фінансовий контроль,
що в свою чергу, дозволить надалі проводити достовірний
розрахунок розмірів відшкодування збитків перевізникам, які
забезпечують перевезення громадян, що належать до
пільгових категорій з правом безкоштовного проїзду.

џ
џ
џ

џ

џ
џ

џ

џ

џ

Автоматизований контроль пасажиропотоку з можливістю
аналізу за кількістю і категоріями перевезених пасажирів,
за маршрутами і часом перевезень.
Варіативність і гнучке тарифне меню з можливістю
створення великого числа індивідуальних тарифних планів.
Можливість застосування всіх існуючих видів квиткових
носіїв, включаючи банківські карти з транспортним
додатком, транспортні безконтактні карти, соціальні карти,
універсальні електронні карти (УЕК) та інші.
Підтримка всіх форм готівковій та безготівковій оплати,
включаючи безконтактні банківські картки (PayPass,
payWave), мобільні телефони (NFC) і смс-оплата.
Підтримка багатоканальної системи оплати проїзду та
поповнення електронних гаманців транспортних карт
(квиткові каси, термінали самообслуговування, мобільні
додатки, інтернет).

џ
џ
џ
џ
џ

Он-лайн відображення розташування автобусів;
Прийом скарг і пропозицій;
Адреси пунктів продажу проїзних документів;
Побудова оптимального маршруту;
Push-повідомлення (про проведення ремонту, відкриття /
зміни маршруту і т.д.);
Інформація про наявність вільних місць для паркування;
Інформація про завантаженість доріг;
Інформація про завантаженість автобусів і визначення
оптимального маршруту в разі відсутності місць;
Інформація про автобуси, які не вийшли на лінію з різних
причин.

Система обліку пасажирів - система дозволяє контролювати кількість перевезених пасажирів в громадському
транспорті. За допомогою системи з'явиться можливість
зіставити кількість пасажирів з інформацією про оплату для
успішної боротьби з «зайцями» і отримувати в режимі
реального часу інформацію про знаходження транспортного
засобу на маршруті і про наявність в ньому вільних місць.
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Автоматичний облік пасажиропотоку;
Реєстрація входу і виходу пасажирів з прив'язкою до
географічної місцевості;
џ Здатність розрізняти нових пасажирів і виключення з обліку
раніше увійшовших пасажирів.

Визначення точного стану дорожнього покриття на
складних ділянках з великою протяжністю за допомогою
сканування або за допомогою бортових датчиків;
џ Видача результатів обробки даних в режимі реального часу;
џ Прогнозування руйнувань і зношування доріг.

Розумні світлофори - адаптивні системи управління
трафіком, призначені для автоматизації управління дорожнього руху і пішохідних потоків на перехрестях вуличнодорожньої мережі. Координує роботу світлофорів на певній
території, забезпечуючи швидке і безперервне пересування
транспортних засобів по дорожній мережі.

Моніторинг прибирання доріг - призначена для віддаленого моніторингу піскорозкидачів, снігоприбирачів, фронтальних навантажувачів та інших машин, зайнятих на прибиранні
доріг та тротуарів в режимі реального часу.

џ

џ

џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Відстеження транспортних засобів в режимі реального
часу;
џ Моніторинг якості прибирання доріг.
џ

Обробка первинної інформації про потоки і деяких індивідуальних учасників дорожнього руху, що отримуються від
різних джерел;
Моделювання транспортних потоків (математична і
імітаційна модель);
Управління дорожнім рухом:
Безперервний моніторинг і прогноз дорожнього статусу;
Адаптивне регулювання транспортних потоків;
Адаптивне регулювання рух автомобільного транспорту і
пішоходів на пішохідних переходах;
Надання пріоритету громадському і спеціалізованому
транспорту без шкоди для особистого транспорту;
Оптимізація алгоритму управління.

Очікувані результати:
Ефективне керування транспортними потоками;
Збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі;
Зменшення затримки в русі транспорту;
Підвищення безпеки дорожнього руху;
Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод;

Система моніторингу якості доріг - призначена для
безперервного моніторингу стану дорожнього полотна (рання
діагностика) в режимі реального часу з відображенням
ситуації на інтерактивній карті.

Поліпшення якості надання послуг громадського транспорту.
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2.7. Безпека
Мета: забезпечення безпеки жителів та зниження рівня
злочинності.
Проектні напрямки в сфері безпеки:

Очікувані результати:

Система фото- відеофіксації і відео аналітики - інтелектуальні системи відеонагляду, призначені для автоматизованого збору, аналітики і прогнозування інформації з
потокового відео. Включають в себе модулі відеофіксації,
записи і розпізнавання зображень, інтелектуальної обробки і
аналізу інформації.

Підвищення швидкості реагування при надзвичайних ситуаціях;

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Підвищення рівня розкриття злочинів;
Підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів
на місцях.

Система розпізнавання осіб;
Ситуаційний аналіз;
Поведінковий аналіз на відкритому просторі;
Поведінковий аналіз в місцях скупчення народу;
Самодіагностика;
Облік об'єктів по параметрам;
Розрахунок часу знаходження об'єкта на території;
Розпізнавання номерного знака автомобіля;
Контроль за переміщенням осіб, які вчинили кримінальне
правопорушення.

Міські сповіщення – надходження push-сповіщень жителям
про важливі події міста, або про ситуацію з певного району
міста, в якому проживає житель.
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2.8. Туризм
Туризм в місті є не лише однією з галузей економіки, яка може
стати прибутковою статтею міського бюджету, а й галузь, яка
відповідає за імідж міста, за його привабливість на регіональній, національній і світовій арені. Прогресивною та безальтернативною площиною вирішення цього завдання повинні
стати інноваційні технології та інфраструктурні рішення.

џ

Використання QR-кодів на всіх туристичних об'єктах (у т.ч.
музеях, парках, поруч з пам'ятниками тощо), які дозволяли
б отримувати текстову, графічну, 3D-моделі, аудіо (аудіогіди) інформацію на багатьох мовах

Очікувані результати:

Мета: створення позитивного іміджу міста, залучення більшої
кількості туристів регіонального, національного та світового
рівня.

Розвиток туристичного потенціалу міста;
Збільшення фінансових надходжень до бюджету міста;
Створення нових робочих місць.

Проектні напрямки в сфері туризму:
Мобільний туристичний сервіс – швидкий доступ до туристичної інформації міста.
Інформація про заклади міста;
џ Інформація про готелі міста;
џ Туристичні маршрути.
џ

Зони WI-FI - обладнання безкоштовного WI-FI на туристичних
об'єктах та в громадських місцях (транспорт, залізничні
вокзали, автовокзали, лікарні, парки тощо).
QR-коди туристичних об'єктів - швидкий доступ туриста до
інформації про туристичний об'єкт.
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2.9. Інвестиції та бізнес
Мета: підвищення інвестиційної привабливості міста для
економічного співробітництва та інвестування в його розвиток.
Проектні напрямки в сфері інвестицій та бізнесу:
Інвестиційний портал - сервіс для взаємодії потенційних
інвесторів та тих, хто бажає залучити інвестиції для реалізації
своїх проектів. Роль порталу - поширювати інформацію про
інвестиційний та економічний потенціал міста, бути майданчиком для пошуку інвесторів та інвестиційних проектів,
засобом комунікації влади та бізнесу.
Вакансії міста - інструмент, в якому мешканці можуть
ознайомитись з відкритими вакансіями в місті, в тому числі і від
бізнесу.
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РОЗДІЛ 3
Етапи розробки та впровадження
екосистеми Полтава - смарт сіті
3.1. Версія 1.0 Полтава - смарт сіті
Функціонал:

22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ІВАНОВ ІВАН
22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

џ

Карта проблем міста

џ

Транспорт gps

џ

Новини та події

џ

Е-черга в садочок

џ

Електронні петиції

џ

Опитування

џ

Довідник туриста

џ

Сповіщення

џ

Звернення до влади

КАРТА

КАРТА
ПРОБЛЕМ МІСТА
КАМЕРИ

Кабінет полтавця

www.smartcity.pl.ua

ІВАНОВ ІВАН

ТРАНСПОРТ

џ

ЕЛЕКТРОННИЙ
КВИТОК

МЕДИЦИНА

НОВИНИ

Мобільний додаток полтавця

ПРО ПОРТАЛ

Портал управління системою
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Функціонал версії 1.0:
Кабінет полтавця – призначений для ефективної взаємодії жителів
міста з органами влади, он-лайн доступ до отримання послуг,
інформації, а також участь в ухваленні рішень. Міститиме в собі
широкий функціонал можливостей.

Електронна петиція – призначена для публікації колективної
ініціативи (пропозиції) та можливість проголосувати за неї для
розгляду органами місцевого самоврядування.
Опитування – отримання думки громади з актуальних питань, що
стосуються розвитку міста. Таким чином громадяни зможуть
впливати на рішення, що приймаються владою.

Карта проблем міста - система призначена для прийому і обробки
повідомлень (звернення, скарга, заявка тощо), щодо проблем міста в
сфері ЖКГ.

Мобільний туристичний сервіс – швидкий доступ туристів та
жителів до детальної інформації про визначні пам'ятки міста, готелі,
кафе, ресторани тощо задля планування туристичного маршруту.

Транспорт GPS (он-лайн карта громадського транс-порту) призначена для надання користувачу актуальної інформації та
послуг у сфері міської мобільності.

Міські сповіщення – надходження push-сповіщень жителям про
важливі події міста, або про небезпечні ситуації з певного району
міста, в якому проживає житель міста.

Новини та події - основні новини та події міста в одному додатку та
веб-порталі.
Електронна черга в садочок - можливість подачі заяви для
постановки на облік у відділі освіти дитини, що потребує місце в
дошкільному навчальному закладі. Можливість подачі або відхилення запрошення до садочка. Підбір садочка за місцем реєстрації.

Звернення до влади – дозволяє громадянам підготувати та подати
електронне звернення до органів місцевого самоврядування.

V1

.0
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Етапи впровадження версії 1.0

2020

2019

ON

НАВЧАЛЬНІ
КУРСИ ДЛЯ

ОФІЦІЙНИЙ

КОРИСТУВАЧІВ

ЗАПУСК
ПЕРЕДАЧА

WWW

СИСТЕМИ НА
ТЕСТУВАННЯ

РОЗРОБКА
ПРОГРАМНОГО
ФОРМУВАННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНІЧНОГО
РОЗРОБКА ТА

ЗАВДАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ
КОНЦЕПЦІЇ
РОБОЧА
ГРУПА

ОФІС POLTAVA
SMART CITY
РОБОЧА
ГРУПА

ІТ КОМАНДА
POLTAVA
SMART CITY

АДМІНІСТРУВАННЯ

РОБОТИ
СИСТЕМИ

МІСЬКА ВЛАДА

МІСЬКА ВЛАДА
ОФІС POLTAVA
SMART CITY

ВЛАДА

ОФІС POLTAVA
SMART CITY
ІТ КОМАНДА
POLTAVA
SMART CITY
МІСЬКА ВЛАДА
ЖИТЕЛІ МІСТА
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ЖИТЕЛІ
МІСТА
БІЗНЕС

ОФІС POLTAVA
SMART CITY

3.2. Версія 2.0 Полтава - смарт сіті

Функціонал:
www.smartcity.pl.ua

ІВАНОВ ІВАН
22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ІВАНОВ ІВАН

џ

Медична картка

џ

Освіта

22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ТРАНСПОРТ

џ

КАРТА
ПРОБЛЕМ МІСТА
КАМЕРИ

щоденник учня

КАРТА

МЕДИЦИНА

НОВИНИ

Мобільний додаток полтавця

џ

Безпечне місто

џ

Бюджет участі

џ

Електронні закупівлі

ЕЛЕКТРОННИЙ
КВИТОК

ПРО ПОРТАЛ

Портал управління системою
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Функціонал версії 2.0:

Електронна медична картка - єдина база зберігання всієї
інформації про пацієнта - реєстраційні дані, результати оглядів
лікаря, антропометричні виміри, лабораторні обстеження та
різноманітні графічні дані (УЗД, рентген тощо).
Електронний щоденник учня - вміщує все шкільне та позашкільне життя: оцінки, плани роботи, контроль батьків, спілкування
та статистичну звітність для адміністрації навчального закладу.
Спеціальне програмне забезпечення дає можливість вивчати будьякий шкільний предмет.
Бюджет участі – будь-який житель міста зможе подати проект,
пов'язаний з покращенням життя в місті, взяти участь в конкурсі,
перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект
реалізовують в рамках бюджету в режимі on-line.

V2

.0

Електронні закупівлі – призначені для оцінки та моніторингу
державних замовників та постачальників на місцевому рівні.
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3.3. Версія 3.0 Полтава - смарт сіті

Функціонал:

www.smartcity.pl.ua

ІВАНОВ ІВАН
22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ІВАНОВ ІВАН
22 РОКИ
МІСТО ПОЛТАВА
ВУЛ. МИРУ 9
+38 066 00 00 000

ТРАНСПОРТ

Розрахунковий центр

џ

Е-адміністративні послуги

џ

Електронний квиток

џ

Вакансії міста

КАРТА

КАРТА
ПРОБЛЕМ МІСТА
КАМЕРИ

џ

ЕЛЕКТРОННИЙ
КВИТОК

МЕДИЦИНА

НОВИНИ

Мобільний додаток полтавця

ПРО ПОРТАЛ

Портал управління системою
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Функціонал версії 3.0:

3.4. Наступні версії Полтава - смарт сіті

Розрахунковий центр (комунальні послуги) - здійснення оплати за житлово-комунальні та інші послуги, внесення показань
засобів обліку.

В наступних версіях Полтава - смарт сіті поетапно будуть
розширюватись функіональні можливості проектними напрямками,
що визначені цією Концепцією.

Адміністративні послуги - надання послуг жителям та бізнесу
місцевими органами влади он-лайн. Автоматизація процесів
надання державних послуг, сервіс прийому заяв з можливістю
прикріплення необхідних документів для надання послуг.

Потенційними проектними напрямками розбудови екосистеми в
середньостроковій перспективі можуть стати:

Електронний квиток - система призначена для оплати і контролю
оплати проїзду в додатку. Система забезпечить зручний спосіб
оплати для пасажирів і прозорий фінансовий контроль, що в свою
чергу, дозволить надалі проводити достовірний розрахунок розмірів
відшкодування збитків перевізникам, які забезпечують перевезення
громадян, що належать до пільгових категорій з правом
безкоштовного проїзду.
Вакансії міста - інструмент, в якому мешканці можуть ознайомитись з відкритими вакансіями в місті від влади та бізнесу.
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Геоінформаційна
система

Інвестиційний
портал

Система моніторингу
якості доріг

Телемедицина

Дистанційне
навчання

Система управління
ресурсами закладів освіти

РОЗДІЛ 4
Наступні кроки: влада, бізнес та громадськість
Полтава знаходиться на початковому етапі впровадження екосистеми розумного управління містом. Цифрова трансформація
міста потребує ефективної взаємодії всіх зацікавлених сторін –
міської влади, представників бізнесу, активних жилетів.

необхідних для впровадження інформаційної екосистеми
«Полтава – смарт сіті».
џ

Налагодити співпрацю із містами України, що вже почали
впровадження смарт технологій і рішень, а також іноземними
містами – світовими лідерами у впровадженні сучасних смарт
систем задля обміну досвідом, проектними рішеннями,
організацією навчальних візитів тощо.

џ

Провадити ефективну інформаційну політику, направлену на
інтеграцію жителів до роботи майбутньої екосистеми «Полтава –
смарт сіті», окреслення її основної ідеї, роз'яснення переваг.

џ

Провадити ефективну інформаційну та комунікаційну політику,
направлену на підвищення інвестиційної привабливості Полтави,
як розумного, цифрового та прогресивного міста, що
використовує передові смарт технології.

Для створення сприятливих умов впровадження, функціонування та
подальшого розвитку інформаційної екосистеми «Полтава – смарт
сіті» пропонується комплексно здійснити наступні кроки:

4.1. Міська влада:
џ

џ

џ

Сформувати проектний офіс «Полтава – смарт сіті» на базі
Полтавської міськради, який сприятиме формуванню та
реалізації політики цифрового (смарт) управління містом, а також
здійснюватиме заходи, направлені на впровадження інформаційної екосистеми «Полтава – смарт сіті».
Спільно із представниками бізнесу, громадськості, експертами у
сфері ІКТ розробити та прийняти комплексну міську програму
«Полтава – цифрове місто», яка забезпечить стійкість курсу
цифрової трансформації міста та інтеграцію смарт технологій і
рішень у міське середовище.

4.2. Бізнес:
џ

Провести аналіз та розробити проекти нормативних документів,
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Надавати власні пропозиції щодо цифрової трансформації міста,
побудови екосистеми «Полтава – смарт сіті», направлені на
покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості
міста.

Представникам ІТ–бізнесу надавати експертну та консультативну підтримку в розробці та
імплементації проектних рішень для побудови інформаційної екосистеми «Полтава – смарт
сіті».
Сприяти залученню фінансових ресурсів для розбудови функціональних можливостей
екосистеми «Полтава – смарт сіті».
Сприяти популяризації серед представників бізнесу майбутньої екосистеми Полтава – смарт
сіті, окреслення її основної ідеї, роз'яснення переваг для представників бізнесу.
Брати активну участь у заходах та проектах, пов'язаних із впровадженням інформаційної
екосистеми «Полтава – смарт сіті».

4.3. Громадськість:
Сприяти залученню фінансових ресурсів, зокрема, міжнародної технічної допомоги задля
розбудови функціональних можливостей екосистеми «Полтава – смарт сіті».
Інституту аналітики та адвокації розробити технічне завдання на основі Концепції та
забезпечити створення версії 1.0 інформаційної екосистеми «Полтава – смарт сіті».
Популяризувати ідею цифрової трансформації міста та основні переваги від впровадження
екосистеми Полтава – смарт сіті задля підготовки жителів до інтеграції в роботу екосистеми
та її сервісів.
Брати активну участь у побудові та впровадженні екосистеми «Полтава – смарт сіті».
Взаємодіяти із міською владою та бізнесом у напрямку цифрової трансформації міста.
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