
ДОГОВІР №
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

м. Кривий Ріг Щб____^  ^~____ 2019 рік
Виконавчий комітет Криворізької міської ради (надалі -  Замовник) в особі керуючої 

справами виконавчого комітету Криворізької міської ради Малої Тетяни Володимирівни, яка діє 
на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про 
виконавчий комітет Криворізької міської ради, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВА-КОМ" (надалі -  Виконавець), в особі генерального директора 
Стороженко Лідії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту підприємства з іншої сторони, (надалі 
разом іменуються -  Сторони, а кожна окремо -  Сторона), керуючись Цивільним кодексом 
України та іншими нормативно-правовими актами України, уклали цей договір (надалі -  
Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати послугу з 

розробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток Інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста).

1.2. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити Виконавцеві надану ним послугу, 
а також виконувати інші обов’язки, покладені на нього даним Договором.

1.3. Обсяг закупівлі послуги може бути зменшено залежно від реального фінансування 
видатків шляхом підписання додаткової угоди.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГИ
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послугу з розробки програмного забезпечення 

на замовлення (72230000-6) (розвиток Інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії 
інфраструктури міста) відповідно до детального опису послуги, що зазначений у Додатку 2 до 
Договору. Кількість послуг -  1 послуга. Деталізація послуги наведена у Додатку № 2 до цього 
Договору.

2.2. Виконавець повинен надати Замовнику послугу, обсяг якої відповідає Додатку № 2 до 
цього Договору, якість якої повинна відповідати вимогам, що зазначаються Замовником у 
технічних завданнях, які надаються Виконавцю згідно з умовами цього Договору.

2.3. Виконавець несе відповідальність за якість послуги, наданої відповідно до умов цього 
Договору та гарантує їх надання в повному обсязі та відповідно до вимог, що виставляються 
Замовником. !

2.4. Замовник здійснює контроль якості виконання наданих ним технічних завдань в 
порядку, передбаченому п. 6.3.10 Договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГИ.
3.1. Загальна вартість послуги, які підлягає оплаті за даним Договором складає 451 596,00 

грн. (чотириста п'ятдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ.
3.2. Одиницею визначення вартості послуги Виконавця є людино-година -  це вартість 

одного часу роботи Виконавця. Вартість людино-години роботи Виконавця зазначена у 
Калькуляції одиниці вартості послуги Виконавця, що наведена у Додатку № 1 до цього Договору.
За підсумками кожного календарного місяця Виконавець розраховує обсяг та вартість витраченого 
часу на виконання технічних завдань, отриманих від Замовника. Щомісячна вартість послуги і 
Виконавця зазначається ним в рахунку на оплату.

3.3. За результатами кожного календарного місяця Виконавець складає та надає Замовнику 
двосторонній акт здачі-прийняття наданої послуги у 2-х примірниках, де зазначає кількість 
людино-годин, витрачених за місяць на виконання технічних завдань, наданих Замовником для 
надання послуги та їх вартість. Замовник, у разі згоди, у 20-ти денний термін погоджує і повертає 
Виконавцю один підписаний примірник акту здачі-прийняття наданої послуги.

3.4. У випадку не підписання Замовником у встановлений в пункті 3.3 Договору строк акту 
здачі-прийняття наданої послуги і не надання Виконавцю мотивованої відмови від підписання 
Акту у письмовій формі, Акт вважаються погодженим Замовником.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ |
4.1. Замовник за підсумками кожного календарного місяця, не пізніше 20-го числа 

наступного за ним місяця на підставі погодженого акту здачі-прийняття наданої послуги та 
пред'явленого Виконавцем рахунку на оплату здійснює оплату рахунку шляхом перерахування



грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
5. НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. Строк надання послуги: до 31 грудня 2019 року .
5.2. Місце надання послуги: 50101, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 

пл. Молодіжна, 1.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язаний:
6.1.1. Відповідно до умов Договору надати послугу з розвитку Інтерактивної мультиме

дійної електронної енциклопедії інфраструктури міста (надалі -  Електронна енциклопедія).
6.1.2. Надавати послугу з розвитку Електронної енциклопедії згідно з деталізацією, що 

викладена у Додатку № 2 до Договору.
6.1.3. Надавати послугу за даним Договором власними силами та технічними засобами.
6.1.4. Розглядати та опрацьовувати заявки, оформлені структурними підрозділами Замов

ника й узгоджені з адміністратором сайту "Криворізький ресурсний центр" (надалі -  Сайт), 
подані згідно з п. п. 6.3.2, 6.3.5 Договору, тільки в межах встановленої цим Договором вартості та 
та деталізації послуги, що вказана у Додатку № 2 до Договору.

6.1.5. Надавати Замовнику за допомогою спеціальних форм, розміщених на Сайті у розділі 
"Центр звернень", консультації (у ході підготовки технічних завдань для надання послуг) в узгод
жені сторонами дату та час, висновки (щодо можливості виконання завдань, наявності/відсутності 
інформації, необхідної для їх реалізації) по заявках, які подані Замовником у відповідності до 
п. п. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 Договору.

6.1.6. Виконувати тільки ті технічні завдання Замовника, які подані в порядку, 
передбаченому п.п. 6.3.2, 6.3.9 Договору та відповідають вимогам, встановленим п. п. 6.3.3,
6.3.4, 6.3.5 Договору.

6.1.7. Якщо виконання технічних завдань потребує уточнення або отримання додаткової
інформації від Замовника, сповіщати про це Замовника для можливості надання або уточнення 
ним необхідної інформації. |

6.1.8. Виконувати технічні завдання Замовника, надані згідно з п. 6.3.2 Договору. Заявки, 
своєчасно подані Замовником згідно з п. 6.3.10 Договору щодо помилок та недоліків, допущених 
Виконавцем, виконуються першочергово протягом робочого дня з моменту виявлення помилки 
чи недоліку.

6.1.9. Надавати Замовнику доступ до результатів наданої за Договором послуги.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Запитувати від Замовника надання технічних завдань, необхідної інформації, 

інформаційних матеріалів, медіа-контенту, тощо, які потрібні для виконання покладених на нього 
завдань за Договором.

6.2.2. Інформувати Замовника про появу нових можливостей, сервісів у сфері надання 
аналогічних послуг.

6.2.3. Повідомити Замовника про неможливість надання послуги та призупинити її надання 
до отримання від Замовника відповідних вказівок у разі: неотримання від Замовника технічного 
завдання, необхідного для надання послуги, невідповідності наданих Замовником вихідних даних 
технічному завданню, непридатності чи не належної якості наданих Замовником фотографій, ; 
зображень, медіа-контенту, інформаційних та інших матеріалів, що надаються Замовником для 
розміщення в Електронної енциклопедії, а також інших не залежних від Виконавця обставин, які 
можуть вплинути на якість послуг, на функціонування Енциклопедії чи неможливість надання 
послуг з інших причин.

6.2.4. Повертати Замовнику на доопрацювання заявки, подані з порушенням вимог ; 
п. п. 6.3.4, 6.3.5 Договору.

6.2.5. Не виконувати обов'язки, передбачені розділом 6.1 цього Договору, якщо виконання 
технічних завдань, доручених Замовником, не відповідають або виходять за межі деталізації 
послуги, зазначеній в Додатку № 2 до Договору або виходять за межі встановленої цим 
Договором вартості.

6.2.6. Вважати виконаними заявки у разі відсутності повідомлення, отриманого від 
Замовника згідно з п. 6.3.10 Договору.



6.2.7. Не розглядати технічні завдання, які подані не у формі заявок на Сайті згідно з і 
порядком, передбаченим п. п. 6.3.2, 6.3.9 Договору.

6.3. Замовник зобов'язаний:
6.3.1. Прийняти за актом здачі-прийняття послугу та оплатити Виконавцю її вартість

відповідно до умов Договору. і
6.3.2. Надавати Виконавцю технічні завдання на надання послуги за цим Договором 

виключно у вигляді заявок, які подаються за допомогою спеціальних форм, розміщених на Сайті. ,
6.3.3. Подавати заявки з технічними завданнями тільки в межах встановленої цим 

Договором вартості та переліку, що відповідає деталізації послуги, зазначеній у Додатку № 2 до 
Договору.

6.3.4. Заявка обов’язково повинна містити:
- найменування відповідно до деталізації послуги згідно з Додатком № 2 до Договору;
- завдання, яке необхідно виконати.
6.3.5. Забезпечити надання Виконавцю детальних, чітко сформульованих технічних 

завдань на надання послуги згідно з Додатком № 2 до Договору, в яких вказувати:
- дані, які підлягають використанню;
- інформаційні ресурси Сайту, звідки потрібно використовувати дані, а у разі відсутності 

необхідних ресурсів -  вказати механізм вводу даних для їх подальшого використання;
- деталізувати візуальне оформлення даних, які будуть відображені на електронній мапі;
- вказати (у разі необхідності) критерії фільтрації щодо відображення інформації на 

електронній мапі;
- технічне завдання повинно враховувати особливості відображення даних на І 

інформаційних сенсорних кіосках.
6.3.6. Розглядати висновки, надані Виконавцем згідно з п. 6.1.5 Договору, опрацьовувати |

питання щодо можливості виконання кожної поданої заявки та забезпечення інформацією, 
необхідною для їх реалізації. і

6.3.7. Вносити відсутню інформацію, зазначену Виконавцем згідно з п. 6.1.7 Договору, яка 
необхідна для виконання поданих заявок.

6.3.8. Дотримуватися черговості виконання технічних завдань, встановлену п. 6.1.8
Договору. і

6.3.9. Здійснювати передачу Виконавцю даних згідно з п. п. 6.3.5, 6.3.7 Договору, а також 
пропозицій по вдосконаленню Електронної енциклопедії, в порядку, передбаченому п. 6.3.2 
Договору або іншим способом, обов’язково узгодженим з Виконавцем.

6.3.10. В 60-ти денний термін з дня отримання від Виконавця відповідного повідомлення у 
формі заявки на Сайті, здійснювати перевірку (тестування) виконаних технічних завдань, 
доручених згідно з п. п. 6.3.2, 6.3.5 Договору, та у разі виявлення будь-яких помилок, недоліків, 
збоїв, неточностей або відсутності зауважень до виконаних завдань, сповіщати про це Виконавця 
у формі зворотної заявки на Сайті для забезпечення їх усунення.

6.3.11. Надавати на вимогу Виконавця матеріали та інформацію, медіа-контент тощо, що
необхідні йому для надання послуг за цим Договором. і

6.4. Замовник має право:
6.4.1. Перевіряти хід і якість послуги, що надається Виконавцем відповідно до умов 

Договору.
6.4.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов'язань за даним і 

Договором.
6.4.3. Надавати Виконавцю доручення щодо виконання окремих технічних завдань за 

Договором, надання яких передбачено умовами Договору та додатками до нього.
6.4.4. Надавати Виконавцю інформацію, матеріали, медіа-контент у відповідності до і 

чинного законодавства України стосовно авторського і суміжного права, необхідні Виконавцю 
для виконання умов Договору, а також пропозиції по вдосконаленню Електронної енциклопедії.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за Договором, : 

несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
7.2. Замовник несе відповідальність за зміст наданих інформаційних матеріалів, необхідних |
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Виконавцю для виконання умов даного Договору.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за лексичні та граматичні помилки в 

інформаційних матеріалах, наданих Замовником відповідно до умов цього Договору.
7.4. При невиконанні Замовником своїх зобов’язань, згідно з п. п. 6.3.2, 6.3.5 -  6.3.7, 6.3.9, 

6.3.10, 6.3.11 Договору, Виконавець не несе відповідальності не виконання чи не належне виконання 
своїх зобов’язань за даним Договором та за надання повного обсягу, якість послуги, а також 
наслідки що можуть виникнути.

7.5. Виконавець несе відповідальність за відповідність змісту матеріалів, розміщених на 
сторінках Електронної енциклопедії, змісту матеріалів, наданих Замовником.

7.6. Замовник гарантує, що надані відповідно до умов даного Договору, інформаційні 
матеріали, не обтяжені вимогами третіх осіб та можуть використовуватись для публічного доступу 
через мережу Інтернет.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за труднощі, що виникають у Замовника у 
використанні послуги Виконавця, викликані низькою якістю ліній і каналів зв'язку, наданих 
Замовнику третіми особами, застосуванням неліцензійного програмного забезпечення (включаючи 
прикладні програми).

7.8. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або прострочення виконання 
послуги за цим Договором внаслідок невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх 
зобов’язань за Договором.

7.9. Виконавець має право призупинити надання послуги за цим Договором у разі 
прострочення Замовником оплати рахунку згідно з п. 4.1 Договору більше ніж на ЗО календарних 
днів до виконання Замовником своїх зобов’язань з оплати, при цьому Виконавець звільняється від 
відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за цим Договором на 
час призупинення послуги.

7.10. Виконавець не несе відповідальності за невиконання технічних завдань, поданих 
Замовником з порушенням п. 6.3.3 Договору.

7.11. До Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором застосовуються штрафні санкції 
у розмірі двох облікових ставок НБУ, що діяла у період порушення зобов’язань, від суми 
невиконаних зобов’язань.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час 
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити 
про це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення про 
обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них як на підставу, 
яка не звільняє від відповідальності за цим Договором.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються відповідним уповноваженим органом України.

8.4. При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за 
цим Договором відсувається відповідно на час, протягом якого діють такі обставини. У разі коли 
строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в 
установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2019 
року, а в частині виконання зобов’язань з оплати послуги Виконавця -  до повного їх виконання 
Замовником.
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Відповідно до ч. З ст. 631 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди, що умови 
даного Договору застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення, а саме: з 
01 січня 2019 року.

10.2. Даний Договір може бути розірваний достроково за письмовою згодою Сторін, з 
ініціативи однієї зі Сторін у випадку невиконання чи неналежного виконання іншою Стороною 
зобов'язань за цим Договором або за рішенням суду.

10.3. Усі інші питання, які не обумовлені умовами даного Договору, вирішуються за згодою 
Сторін на договірних підставах.

10.4. Зміни і доповнення до даного Договору можуть бути внесені Сторонами виключно у 
випадках, визначених Законом України "Про публічні закупівлі".

10.5. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права та обов’язки за 
Договором третій особі без письмової згоди на це другої Сторони.

10.6. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах оподаткування.
10.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачен
ням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим 
Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до 
таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності 
та справедливості.

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.
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11.1. В результаті виконання умов даного Договору Замовник отримує можливість 
використання розробленого програмного забезпечення, інтернет - продуктів, он-лайн - сервісів в 
межах їх функціонального призначення.

Невід'ємними частинами цього Договору є: Калькуляція одиниці вартості послуги 
з розробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток .Інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста) (Додаток № 1), Деталізація послуги 
з розробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток Інтерактивної 
мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста) (Додаток № 2).

11. ІНШІ УМОВИ

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник:

Виконком Криворізької міської ради
Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НОВА-КОМ»

50101, Україна
м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 . 
р/р 35419027052749, 
Держказначейська служба України 
м. Київ

вул. Степана Тільги, 11, прим. 1 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
50006, Україна
п/р 26003000389188 у філії-
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОУ АТ "ОЩАДБАНК",
м. Дніпро, МФО 305482
ЄДРПОУ 30231686
ІПН 302316804050
Свідоцтво платника ПДВ № 200112416

/ /ЇІЬ
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Додаток № 1 ф
до Договору №
від « 2.1»___ О А 2019 р.

Калькуляція одиниці вартості послуги 
з розробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток 

Інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста)

№

за/п
Статті витрат

Сума, грн. за 
1 (одну) 

людино-годину
Питома

вага

П рям і витрати 146,84 50,33

1 Фонд оплати праці 97,87 33,55
2 Відрахування на ФОП (22%) 21,53 7,38
3 Матеріальні витрати 7,53 2,58
4 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 9,75 3,34
5 Послуги мережі передачі даних та послуги зв’язку 3,36 1,15
6 Інші загальновиробничі витрати 6,80 2,33

Н акладні витрати 55,75 19,11

7 Витрати на утримання офісу 21,27 7,29
8 Адміністративні витрати 34,48 11,82

Разом прямі т а накладні витрати: 202,59 69,44

9 Рентабельність 40,52 13,89

Варт іст ь 1 (однієї) лю дино-години послуги без ПДВ: 243,11 83,33

10 ПДВ (20%) 48,62 16,67

Варт іст ь 1 (однієї) лю дино-години послуги з ПДВ: 291,73 100,00

А"І\У')%'|броженко Л.М.
№1 /#о°/

Генеральний директор 
ТОВ «НОВА-КОМ»
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Додаток № 2 ■?
до Договору № ______
від М » ____О Т___ 2019 р.

Деталізація послуги
з розробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток 

Інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста)
№
з/п Найменування

1. Застосування сучасної інтерактивної мали для оптимізації механізмів перегляду та 
використання інформації, нових якісних інструментів візуалізації об’єктів 
інфраструктури міста на Електронній енциклопедії. Створення та впровадження 
нових, удосконалення існуючих спеціальних механізмів для надання можливості та 
поліпшення зручностей показу ресурсів, окремих об'єктів, інформаційних та інших 
матеріалів

1.1 Продовження розпочатих у 2018 році заходів із перенесення Електронної 
енциклопедії (з діючими у її складі ресурсами, що містять понад 16,4 тис. об’єктів 
інфраструктури міста з відомостями про ці об’єкти та їх фотографіями тощо) з 
топографічного плану міста Кривого Рогу М 1:5000 у цифровому вигляді на 
ОцепЗїгееїМац а саме:

1.1.1 електронних інформаційних ресурсів для загального користування в розділах 
Електронної енциклопедії:

1.1.1.1 «Транспорт» (режим керування та показ для загалу) 
їїїїц5://тапа.кпшзіо.еоу.иаЛгап5погі/їїеідиіиііт1#ох: 1320&оу:3101 &ог:4&
6 ресурсів: «Ремонт доріг та вулиць на території міста», «Дислокація світлофорних 
об’єктів у місті», «Міська маршрутна мережа пасажирського автомобільного 
транспорту», «Міська маршрутна мережа тролейбусів», «Міська маршрутна мережа 
трамваїв», «Міська маршрутна мережа швидкісного трамваю» (графічне відображенні! 
на мапі прямих і зворотніх маршрутів із інформаціє про зупинки (назва, номери 
маршрутів пасажирського Транспорту /автобуси, тролейбуси, трамваї, швидкісні 
трамваї/, що курсують через зупинку, попередня і наступна зупинки)

1.1.1.2 «Благоустрій» (режим керування та показ для загалу)
1ійцз://таца.кгті§їо.£ОУ.иаЛтт‘ОУетепі/їїе&иіиіЦп1#ох:КаК&оу:1\іа1\І&о2:0&
2 ресурсів: «Зовнішнє освітлення», «Ремонт мостів і шляхопроводів»

1.1.1.3 «Дислокація» (режим керування та показ для загалу) 
1іїїрз://таца.кґтізіо.£ОУ.иа/їїіз1/бе&и1і.1Шп1#ох: 13926&оу:25293&ог: 1 &
2 ресурсів: «Території кладовищ міста», «Контейнерні майданчики на території міста»

1.1.1.4 «Житловий фонд»
Еїїпз://тара.кгтіз1о.£ОУ.иа/кот£озо/сіе1'аиЇЇ.1і1т1#ох:13926&оу:25293&02:1&
2 ресурсів: «Інформація про будинок» (з інформацією про 5228 багатоквартирних 
житлових будинків спільної власності), «Дислокація ліфтів по місту»

1.1.1.5 «Статистика»
1іїїоз://таца.кгтізІо.£ОУ.иа/зіаі/с1е&и1і.1їїт1
9 ресурсів у 2 частинах «Соціальні показники», «Відносний рівень споживання води, 
теплової енергії, електроенергії, газу, рівень утворення відходів»

1.1.2 електронних інформаційних ресурсів для загального користування в модулі 
«Путівник інвестора» (режим керування та показ для загалу)
ЬйС5://І£.кгті$Іо.£ОУ.иа/иа/тао оґ осооі1ипіІіеМп4ех/ох/30191/оу/44416.1іІгп1#ох:2477&оу:5788&о2:3&
ІШпзїї/іе.кгтізіо.еоу.иа/иа/оЬіесІз/тїїех.МтІ

1.1.3 електронних інформаційних ресурсів, що функціонують в режимі керування 
(адміністрування) Електронної енциклопедії для внутрішнього використання 
органами місцевого самоврядування міста: «Очистка доріг від снігу», «Місця 
розміщення виявлених та ліквідованих звалищ сміття на території районів міста»

1.1.4 Електронного інформаційного ресурсу «Мапа пересувних тимчасових споруд на
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№
з/п Найменування

об’єктах комунальної власності під час проведення сезонних ярмарків, що 
наповнюється через режим керування Електронної енциклопедії та відображається в 
ресурсі «Тимчасові споруди» на Сайті 
Ьїїц5://\¥\^.кгтІ5іо.£ОУ.иа/иаЛетцЬиіМіпез.1Цт1

1.1.5 Електронного інформаційного ресурсу «Місця відпочинку» (на графічно 
відображених місцях відпочинку в місті позначені фонтани, дитячі майданчики), який 
буде відображатися на Сайті в ресурсі «Місця відпочинку» 
Ьйцз://\УЛУЛУ.кгтІ5І:о.еоу.иа/иа/гесгеаііоп.1ііт1

2. Створення нових та розширення можливостей наявних складових Електронної енци
клопедії -  ресурсів, розділів, частин, сторінок тощо. Візуалізація та показ об'єктів, 
інформація про які розміщена в електронних інформаційних ресурсах на Сайті;

2.1 Створення нової сторінки для ресурсу, що функціонує на Сайті «Перелік вільних 
земельних ділянок, на які розроблено детальні плани територій" 
йїїцз : / / \ у \ у л у  .кгтізіо. є о у  .иа/иа/ ґгееіапсіз.ійті 
а саме: графічного окреслення меж земельних ділянок

2.2 Створення нової сторінки для ресурсу, що функціонує на Сайті «Парковки на 
території міста» 1ійрз://\уулу.Ьтаізіо.еоу.иа/иа/цагкіпє ріасе.іііті 
а саме: графічного окреслення меж земельних ділянок для платного паркування

2.3 Показ на Електронній енциклопедії ресурсів, що функціонують на Сайті:
2.3.1 новоствореного у 2018 році «Криворізька гостинність» 

1гйрз://\уулу.кгшІ5іо.20У.иа/иа/1і05рііа1ііу.1і1;т1
2.3.2 «Об’єкти торгівлі, в яких обслуговуються особи з інвалідністю внаслідок війни» 

1ійрз://\УЛУУУ.кгщізіо.еоу.иа/иа/з1юрз4сгірр1е у/аг.іііті
3. Адаптація програмного забезпечення Електронної енциклопедії для відображення в 

мобільних пристроях, що можуть підключатися до мережі Інтернет, у тому числі шля
хом створення окремих версій, мобільних додатків, інших програмних продуктів тощо

4. Модифікація версії Електронної енциклопедії, що підключена до сенсорних 
інформаційних кіосків 1ійрз://тара.кхтізіо.§оу.иа/кіозк.1і1т1, встановлених на 
території міста, редизайн інтерфейсу її сторінок, окремих частин, створення 
додаткових сервісів пошуку та використання інформації - у ході створення нових 

^рее^рсіврсервісів, зручностей показу та використання інформації
„  / V  ,чо ° в с ь ^  Ч 0 
Керу юч й с і  грав а і\і цдйко іг ав ч ого

"" вту'.К рірррі^йоь4іської радикоште1

Мала Т.В.
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