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Даний проект реалізується шляхом встановлення
боксів (кіосків) на території старостинських округів
Бучанської міської територіальної громади.

• Кіоск можна встановити в приміщенні де будуть
надаватись адміністративні послуги або на вулиці.

• Меню кіоску налаштовується таким чином, щоб
можна було оперативно знайти необхідну послугу або
інформацію.

• Якщо кіоск стоїть на вулиці то доступ до нього є
цілодобовим, що важливо для багатьох мешканців які
рано виїжджають на роботу та пізно повертаються.

• Також, кіоски можна встановити у ЦНАПі та
віддалених мікрорайонах Бучі (Тарасівська,
Склозавод, Міський парк тощо)

Про проект



Цілі проекту

• Відкритість та прозорість діяльності державних установ;

• Підвищення якості надання адміністративних послуг;

• Автоматизація робочих процесів державних

службовців;

• Забезпечення доступу до публічної інформації за

допомогою сучасних інформаційних технологій;

• Створення єдиного "пункту контакту" громадян з

державними структурами;

• Підвищити туристичну привабливість та доступність

регіону;

• Створення довідкового порталу міста для громадян з

модулем пошуку;

• Підвищення рівня демократизації суспільства.



Ключові можливості :

• Надання інформації про адміністративні послуги (перелік
документів, місце отримання, вартість);

• Отримання адміністративної послуги онлайн;

• Інформації про населені пункти тергромади (історичні довідки,
туристичний паспорт, інвестиційний паспорт, виконавчі органи,
тощо)

• Інформування мешканців про події в місті, анонси заходів,
запроваджені інновації, тощо. (новини) .

• Проведення опитувань громадської думки та анкетування.

• Відправка Електронного звернення до виконавчих органів
Бучанської міської ради;

• Доступ рішень Бучанської міської ради та Виконавчого комітету;

• Приклади заповнення форм, бланків, заяв тощо;

• Можливість отримання захищеного доступу громадянами до
державних інтернет-порталів та сервісів.



• електронний замок;

• вбудована акустична система;

• антивандальне виконання корпусу;

• доступ до мережі інтернет,

• наявність програмного продукту, що

забезпечить доступ до відповідних

сервісів

Будь то дощ або сніг, холод або спека,

внутрішня кліматична установка

забезпечує працездатність сенсорного

кіоску в цілодобовому режимі.

Особливості кіоска:



▪ 1 Блок – «ПОШУК» з можливістю пошуку всього наявного контенту (послуги,

новини, інша інформація)

▪ 2. Блок – «АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ» через який можна знайти відповідну

послугу, подивитись перелік документів які необхідно для її отримання та

приклади їх заповнення, адреси приміщень де можна отримати послугу

графік роботи, телефон, електронна пошта. Також отримати послугу онлайн.

▪ 3.Блок - «ДОВІДКА БУЧАНСЬКОЇ ГРОМАДИ» - всі служби міста, підприємства,

установи та організації їх контакти, адреси, графіки роботи тощо.

▪ 4. Блок - «НОВИНИ» - події, анонси, афіша, аналітичний матеріал, тощо.

▪ 5. Блок – «ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ» - історичні відомості, туристичний

та інвестиційний паспорт, інша інформація.

▪ 6. Блок – «ОПИТУВАННЯ/АНКЕТУВАННЯ» - результати пересилаються на

відповідну пошту міськради.

▪ 7. Блок – «ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ» - звернення до виконавчих органів

Бучанської міської ради.

▪ 8. Блок – «РІШЕННЯ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ/РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ»

▪ 10. Блок «ВІДКРИТІ ДАНІ» - набори даних.

▪ 11. Блок «КАРТА БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

▪ 12. Блок « ПУБЛІЧНІ СЕРВІСИ» - державні інтернет-портали та сервіси.

▪ Крім того, передбачена можливість відправлення знайденої інформації на

електронну пошту заявника та розміщення рекламних блоків/афіш.

▪ Оновлення всієї інформації відбувається дистанційно.

На головному екрані розміщується:



Встановлення 
кіосків в 
населених 
пунктах 
Бучанської 
міської 
територіально
ї громади



КОШТОРИС ПРОЕКТУ

№
з/п

Найменування
Одиниця

виміру
Кількість, од.

Ціна за 
одиницю, грн.

Вартість, грн.

1 Кіоск шт 11 35000 385 000   

2 Ліцензія Windows 10 Pro шт 11 3580 39 380   

3
Послуги з  розробки індивідуального 
контенту (програмне забезпечення)

шт 1 50000 50 000   

4
Доставка, встановлення та 
налаштування обладнання 

шт 11 1000 11 000   

5
Можливе збільшення цін на товари 
та послуги – 3%

14 561   

РАЗОМ 499 941   


