
ДОГОВІР № ^
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

м. Кривий Ріг ^ _______ 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 сайта "Криворізький 
ресурсний центр" та мобільного додатка "Мій Кривий Ріг -  8таі1 Сііу").

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. Обсяги закупівлі послуг 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 (розвиток сайта "Криворізький ресурсний центр" та мобільного додатка "Мій Кривий Ріг 
-  Зтагі Сііу") 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 її 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. 6.3.12 Договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГИ.
3.1. Загальна вартість послуги, що підлягає оплаті за даним Договором складає 1 919 376,00 

грн. (один мільйон дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста сімдесят 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 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.
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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

6Л. Виконавець зобов'язаний:
6.1.1. Відповідно до умов Договору надати послугу з розвитку сайта "Криворізький ресурс

ний центр" (надалі -  Сайт) та мобільного додатка "Мій Кривий Ріг -  Зшагї Сііу").
6.1.2. Надавати послугу з розвитку Сайта 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 службами Замовника та узгоджені з 

адміністратором Сайта, подані згідно з п. п. 6.3.2, 6.3.5 Договору, тільки в межах встановленої цим 
Договором вартості 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 послуги) 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, 6.3.11 Договору .

6.1.6. Виконувати тільки ті завдання Замовника, які подані в порядку, передбаченому 
п.п.6.3.2, 6.3.11 Договору та відповідають вимогам, встановленим п. п. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 Договору.

6.1.7. Якщо виконання завдань Замовника потребує уточнення або отримання додаткової 
інформації, 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. 6.3.12 Договору щодо помилок та недоліків, допущених 
Виконавцем, виконуються першочергово протягом робочого дня з моменту виявлення помилки, 
недоліку.

6.1.9. Надавати Замовнику доступ до результатів наданої за Договором послуги.
6.1.10. Створювати та забезпечувати Замовнику можливість внесення інформаційних мате

ріалів до карток електронних Інформаційних ресурсів міста (надалі -  ресурси), розділів, інших 
складових Сайта, в тому числі для самостійного управління інформацією.

6.1.11. У разі отримання від Замовника матеріалів згідно з п. 6.3.10 Договору, обробляти та 
розміщувати їх на Сайті з 15 до 17 години робочого дня їх отримання.

6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Запитувати від Замовника надання технічних завдань, необхідної інформації, інформа

ційних 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 на Сайті, а також інших не залежних від Виконавця обставин, які можуть вплинути на 
якість послуг, на функціонування Сайту 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 надані 
Замовником технічні завдання, 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. 6.3.12 Договору.

6.2.7. Не розглядати технічні завдання, які подані не у формі заявок на Сайті згідно з
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порядком, передбаченим п. п. 6.3.2, 6.3.11 Договору.

6.2.8. Узгоджувати із Замовником концепцію розширення функціональних можливостей 
існуючих на Сайті ресурсів, розділів, графічного дизайну, пропонувати Замовнику свої варіанти 
дизайнерських рішень.

6.2.9. Надавати Замовнику пропозиції щодо розвиту та подальшої роботи Сайту.
6.3. Замовник зобов'язаний:
6.3.1. Прийняти за актом здачі-прийняття послугу та оплатити Виконавцю її вартість 

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

виключно у вигляді заявок, що подаються за допомогою спеціальних форм у розділі "Центр 
звернень", 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 послуги згідно з деталізацією відповідно до Додатку № 2;
- завдання, яке необхідно виконати.
6.3.5. Забезпечити надання в заявках, що подаються Виконавцю, детальних, чітко 

сформульованих технічних завдань на надання послуги відповідно до Додатку № 2 до Договору, в 
яких вказувати:

- повну та детальну структуру даних, передбачених для створення нових та розширення 
можливостей існуючих складових Сайта, які необхідно доповнити та/або модифікувати, з 
урахуванням вже наявних даних та необхідних довідників. У разі зміни алгоритму роботи ресурсів 
і рубрик, щодо яких буде здійснено розширення функціональних можливостей та/або 
модифікованих, визначати новий алгоритм їх роботи;

- потребу та порядок показу ресурсів на сторінках Інтерактивної мультимедійної електрон
ної енциклопедії інфраструктури міста (надалі Електронна енциклопедія);

- визначення розмежування прав доступу до доопрацьованих та/або модифікованих ресурсів 
між користувачами Сайта.

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.

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.

6.3.9. Забезпечити наповнення карток ресурсів, рубрик, інших складових Сайту, нових та 
щодо яких було здійснено розширення функціональних можливостей та/або модифікація 
інформацією з метою тестування якості виконаного завдання.

6.3.10. Надавати Виконавцю (при необхідності) до 15.00 робочого дня фотографії, 
зображення, аудіо-, відео файли (медіа контент), інші інформаційні матеріали, що створені 
Замовником, для подальшого їх розміщення на Сайті.

6.3.11. Здійснювати передачу Виконавцю даних згідно з п. п. 6.3.5, 6.3.7, 6.3.10 Договору, а 
також пропозицій по вдосконаленню Сайту в порядку, передбаченому п. 6.3.2 Договору або іншим 
способом, обов’язково узгодженим з Виконавцем.

6.3.12. В 60-ти денний термін з дня отримання від Виконавця відповідного повідомлення у 
формі заявки на Сайті, здійснювати перевірку (тестування):

- перевірку коректності введених даних та роботу алгоритмів новостворених, доповнених 
та/або модифікованих карток ресурсів, розділів, інших складових Сайта;

- виконання завдань, наданих згідно з п. п. 6.3.2, 6.3.5, 6.3.10 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.

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

6.4. Замовник має право:
6.4.1. Перевіряти хід і якість послуги, наданої Виконавцем відповідно до умов Договору.
6.4.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов'язань за даним 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 
чинного законодавства України стосовно авторського і суміжного права, необхідні Виконавцю для 
виконання умов Договору, а також пропозиції по вдосконаленню Сайта.

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 

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 - 

6.3.12 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 
Сайті, змісту матеріалів, наданих Замовником.

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

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

7.8. 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.

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

7.10. 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 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.
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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.

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 х/ 
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.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. В результаті виконання умов даного Договору Замовник отримує можливість використан

ня розробленого програмного забезпечення, інтернет - продуктів, он-лайн - сервісів в межах їх 
функціонального призначення.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємними частинами цього Договору є: Калькуляція одиниці вартості послуги 
зрозробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток сайта "Криворізький 
ресурсний центр" та мобільного додатка "Мій Кривий Ріг -  Зтагі Сііу") (Додаток № 1), Деталізація 
послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення (72230000-6) (розвиток сайта 
"Криворізький ресурсний центр" та мобільного додатка "Мій Кривий Ріг -  Зтагі Сііу") (Додаток 
№ 2 ).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Замовник:

Виконком Криворізької міської ради
Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НОВА-КОМ»

50101, Україна
м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,!
р/р 35419027052749. . 
ДержказнаКейсь^Е1'(й-улкба/України м. Київ 
МФО
є д р п д М ш й б а ~ -
Тел. (0564) 74 З9'7Ь,
Факс (0564) 74 ^Д00і)

К е р у ю ч а с и р а в а м и ви  к о н а вч ого 
комітету Крїшорізькрї міської ради

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 302316^4050..-^
Свідоцтвп^р(Нц^4/ЇДР № 200112416
Г енер^льДйй дирекФррдх 
ТОВ Ш Ш А -К О М »У  Щ

5 Л ЮВА-КОМ*

А/ УУДСтороженко Л.М.
4-̂ /? ■(■/;-(// Т /7 і\"
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Додаток № 1
до Договору №
від « 2.6»  У ' к  2019 р.

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

(розвиток сайта «Криворізький ресурсний центр» та мобільного додатка «Мій
Кривий Ріг -  8 т а г і Сіїу»)

№

з а /п
С т а т т і  в и т р а т

С у м а , гр н . 
з а  1 (о д н у )  

л ю д и н о -г о д и н у

П и т о м а
в а г а

П р я м і вит рат и 144,57 50,33

1 Ф о н д  о п л а т и  п р а ц і 9 6 ,3 6 3 3 ,5 5

2 В ід р а х у в а н н я  н а  Ф О П  (2 2 % ) 2 1 ,2 0 7 ,38

3 М а т е р іа л ь н і  в и т р а т и 7 ,4 3 2 ,5 8

4 А м о р т и з а ц ія  о с н о в н и х  з а с о б ів  т а  н е м а т е р іа л ь н и х  а к т и в ів 9 ,5 9 3 ,3 4

5 П о с л у г и  м е р е ж і  п е р е д а ч і  д а н и х  т а  п о с л у г и  з в ’я з к у 3 ,2 9 1,15

6 Ін ш і з а г а л ь н о в и р о б н и ч і  в и т р а т и 6 ,7 0 2 ,33

Н акл адн і вит рат и 54,89 19,11

7 В и т р а т и  н а  у т р и м а н н я  о ф іс у 2 0 ,9 4 7 ,2 9

8 А д м ін іс т р а т и в н і  в и т р а т и 3 3 ,9 5 1 1 ,82

Р азом  п рям і т а накладн і вит рат и: 199,46 69,44

9 Р е н т а б е л ь н іс т ь 3 9 ,8 9 1 3 ,89

В арт іст ь 1 (однієї) лю ди н о-годи н и  послуги  без П Д В : 239,35 83,33

10 П Д В  ( 2 0 % ) 4 7 ,8 7 16 ,67

В арт іст ь 1 (однієї) л ю ди н о-годи н и  п ослуги  з  П Д В : 287,22 100,00

^ : \ я .у а і н ,.,"4^

-% \\,%■ Уік  £ к
іи.11 ^ = — „ ,.7:Стороженко Л.М.

Генеральний директор 
ТОВ «НОВА-КОМ»
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Додаток № 2
до Договору № _______
від ’’ ^  ^  2019 р.

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

(розвиток сайту "Криворізький ресурсний центр" та мобільного додатка 
____________________ "Мій Кривий Ріг -  8шаг1 Сйу")______________ _

№
з/п Найменування

1 Створення нових:
11 багатовекторних електронних інформаційних ресурсів (розробка їх карток): 

«Реклама в місті», "Органи самоорганізації населення міста" (будинкові, вуличні, 
квартальні, інші), "Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків", 
"Соціальний проект "Кривий Ріг -  місто дитячих розваг", «Підприємницький 
воркшоп», «Цивільний захист», "Об'єкти природно-заповідного фонду", "Перелік 
пунктів збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів", «Відділи пробації (м. 
Кривий Ріг) Філії Державної Установи "Центр пробації", «Гуртожитки», "Кіно без 
віку", відображення їх у чинних версіях Сайта та Електронної енциклопедії (для 
мобільної, комп’ютерної, мобільного додатку та сенсорних інформаційних кіосків) 
ІіїШзГ/кгтізіо.еоу.иа/иа/іпйех.ІїШіІ
1ійрз://тара.кі-тізіо.еоу.иа/гс/(іеРаи1і#ох:3312&оу:6374&02:3&
Ьйрз://т.кгтізіо.еоу.иа/
ГйрзГ/кгтізіо.еоу.иа/иа/кіозк/сІеІаиІі.ЬішІ
ІііірзГ/рІау.еооеІе.сот/зіоге/аррз/сіеіаіІзЗісІ^иа.сот.поуакот.кгтізЮ

рубрики «Безпека населення» з інформаційними розділами: «Запобігання 
виникнення надзвичайних ситуацій для населення (інформації для населення міста 
про заходи щодо недопущення загрози їх життю та здоров’ю)»; «Заходи щодо 
збереження життя і здоров’я населення (техніка безпеки у побуті)»; «Порядок 
оповіщення та дії населення за попереджувальним сигналом»

2 Розвиток діючих у складі Сайта (створення нових зручних сервісів пошуку та 
використання інформації), модифікація, розширення функціональних 
можливостей, оптимізація структури:

2.1 31 електронного інформаційного ресурси: «Вулиці, провулки, бульвари, проспекти, 
площі, майдани, мікрорайони міста», «Важливі телефони», «Виробничий та 
невиробничий травматизм», «Укладені колективні договори», "Місця відпочинку", 
"Бюджетні лікувальні заклади», «Конкурси і фестивалі», «Сертифіковані 
архітектори», «Криворізька гостинність», «Пришкільні табори», «Спортивні секції», 
«Тематичні заходи», «Парковки на території міста», "Заклади культури та 
мистецтва", «Афіша гастрольних заходів», «Афіша», «ОСББ», «Місцеві центри з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Дрібно-роздрібна торговельна 
мережа», «Розклад руху автобусів з автовокзалів та автостанцій міста», «Розклад 
руху пасажирських та приміських поїздів вокзалів (станцій) Кривий Ріг», «Приватні 
нотаріуси», «Будівельні організації в місті», «Громадські об’єднання, легалізовані в 
місті», «Об’єкти з надання послуг», «Профспілкові організації у місті Кривий Ріг», 
«Об’єкти передані в оренду», «Управителі», «Спортивно-масові заходи», 
«Культурно-мистецькі заходи», «Семінари-навчання», відображення їх у чинних 
версіях Сайту та Електронної енциклопедії (для комп’ютерів, мобільної, для 
мобільного додатку та сенсорних інформаційних кіосків)
Бйцз://кгтізїо. є о у  .иаУ иа/іпс1ех.Біт1
кйрз://тара.кгтізЮ.еоу.иа/гс/йе:ГаиМох:3312&оу:6374&02:3&
1ійоз://т.кгтізЮ.аоу.иа/
Ь,йоз://кгтізіо.еоу.иа/иа/кіозкУс1еїаи1ї.1іїт1
Ьйцз://р1ау.еоое1е.сот/зіоге/аррз/с1еіаі1з?іс1=иа.сот.поуакот.кгтізіо
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2.2 5 програмних тематичних модулів:
2.2.1 "Екомоніторинг" 1Шрз://кгтізЮ.£ОУ.иа/иа/гс/есотоп/беїаиМпс1ех.1і1:т1 

Розвиток автоматизованої системи моніторингу стану атмосферного повітря у 
місті: додатково промисловими підприємствами міста буде здійснено передачу до 
модуля даних постів автоматизованого спостереження за станом атмосферного 
повітря та висвітлення даних для загального перегляду; показ в модулі на мапі (за 
геолокацією користувача) даних з автоматизованого поста спостереження за станом 
атмосферного повітря, що найближче розташований до користувача з 14 наявних в 
модулі

2.2.2 "Відкритий бюджет" 1ійрз://орепЬиЙ£еї.кттІ5І:о.єоу.иа/
Створення нових розділів "Бюджет на мапі" (на електронній мапі міста позначити 
всі організації, що фінансуються за рахунок бюджету міста (міський та райони) та 
всі об’єкти будівництва з довідковою інформацією (назва, адреса, заплановано 
видатків, стан виконання) та "Програми бюджету"; створення додаткових 
зручностей координатору модуля та користувачам для розміщення та використання 
інформації, дизайн головної та окремих сторінок модуля

2.2.3 «Віртуальний бізнес-інкубатор» Ьйрз://Ьі.кгтізіо.еоу.иа/ 
Розділ «3 чого розпочати справу» 
Ьйрз://Ьі.кгшіз1о.еоу.иа/ІесЬ ріауцгоипсі/ееі; зїагцііїті
доповнити новими частинами: «Список відкритих реєстрів та баз даних, яким 
можна користуватися для оперативного отримання інформації без необхідності 
писати запит» та «Перелік кодів КВЕДу за яким здійснюють діяльність суб'єкти 
господарювання м. Кривого Рогу (по основному виду)»;
в розділі «Навчальний майданчик» Шрз://Ьі.кгтІ5Ю.еоу.иа/іес1і рІаущоипсШтІ 
створення додаткових зручностей координатору модуля для підтримки розміщеної 
інформації в актуальному стані)

2.2.4 «Путівник інвестора» Ьйрзк/щ.кгтізіощоу.иа/иа/ (англоукраїномовнии) 
розділ «Новини» Ьйрз://іе.кппізЮ.еоу.иа/иа/пе\Уз/іп(іех.1і{т1 створення додаткових 

зручностей координатору модуля для розміщення інформаційних та інших 
матеріалів та оперативного перекладу інформації англійською

2.2.5 «Моніторинг впровадження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу» 
Ііїірз: / / ш \ у \ у  . кгті зіо. ео V . иа/иа/зїгаіе е  у / Ь г о у / з  е

Продовження розпочатих у 2018 році заходів щодо системи Індикаторів досягнення 
очікуваного результату стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану 
розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року 
1ійР8://\у\улу.кгтізЮ.£ОУ.иа/иа/5й'аЮ£у/Ьго\¥8е/іпбісаЮг5.1іШі1
(відображення даних, зручності показу та використання інформації користувачами) 
Для оперативного своєчасного розміщення актуальної інформації (про хід 
виконання оперативних цілей Стратегічного плану її авторами) створити 
можливість розсипки електронних повідомлень-нагадувань про необхідність у 
визначений термін розмістити актуальну інформацію на певних сторінках модулю

2.3 5 програмних аналітичних модулів (для внутрішнього використання), за 
допомогою яких здійснюється збір, обробка та аналіз оперативної інформації, 
необхідної органам місцевого самоврядування міста для виконання наданих 
повноважень, прийняття ефективних управлінських рішень:

2.3.1 «Споживання паливно-енергетичних ресурсів»
Рейтингова оцінка, (рейтинг ефективності та неефективності установ, топи 

найменших чи найбільших споживачів відповідно до значень питомого 
споживання; розрахунок класу енергоефективності будівель та його графічне 
відображення, ранжування за пріоритетністю; можливість вільного перегляду 
рейтингу користувачами порталу).

Енергетичний паспорт (формування даних в формі таблиць Ехсеї з основними 
характеристиками бюджетних будівель).

Розрахунок базового рівня енергоспоживання, що передбачатиме розширення 
обов'язків та необхідність 1 раз/міс. внесення відповідальними від закладів 
вихідних даних щодо робочого часу будівлі (днів у місяці) та кількості
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опалювальних днів (у місяці); інтеграцію до модулю даних щодо середньої добової 
ї°С повітря в місті (за технічної можливості) або створити в модулі базу даних щодо 
середньої і°С повітря з можливістю її наповнення вручну.

Удосконалення раніше створених та діючих можливостей модулю, а саме: 
продовження розпочатих у 2018 році заходів щодо створеного сервісу 
«Диспетчеризація» (в автоматичному режимі збору з датчиків приладів обліку 
енергетичних ресурсів, встановлених у бюджетних закладах та комунальних 
підприємствах міста), доповнення, новими об'єктами, облаштованими відповідними 
приладами, шляхом імпортування даних з іншого програмного забезпечення задля 
оперативного відображення в режимі "он-лайн" обсягів споживання паливно- 
енергетичних ресурсів бюджетними закладами, підприємствами тощо

2.3.2 «Моніторинг екологічних показників»
Модифікація діючого модулю з метою створення на базі його частини, що буде 
продовжувати використовуватися для внутрішніх потреб органів місцевого 
самоврядування міста, нового модулю для зовнішнього користувача (представників 
територіальної громади міста, інших користувачів) "Звіт про реалізацію Міської 
програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану 
навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки». Основні функції 
нового модуля (основною метою якого є висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування міста) це: збір, обробка, аналітика, формування звітності про зміст 
заходів міської програми та звіт про їх виконання (за напрямами) та показ для 
загального перегляду в інтерактивному вигляді (кольорових діаграмах, графіках 
тощо) на заміну великим (за об’ємом цифр і текстової інформації) таблицям

2.3.3 "Соціальні (матеріальні) допомоги мешканцям міста"
Створення окремого сайта шляхом модифікації діючого модулю, за допомогою 
якого інформація (за 1 видом допомоги) збирається, розглядається, перевіряється, 
обробляється, використовується в режимі он-лайн безпосередньо на робочих місцях 
працівників соціальної сфери міста (за визначеними і наданими рівнями доступу), 
здійснюється її верифікація, формуються звіти, документи для друку тощо. 
Вдосконалити механізм перевірки двійників при пошуку (по ПІБ, кодом, 
паспортом, адресою) виводити на екран обидва записи (якщо вони є), але 
минулорічні записи підсвічувати іншим кольором;
Відображати список внесених у новому році справ (кількість внесених справ 
відраховувати теж тільки за новий рік);
Відкоригувати рівні доступу різних категорій внутрішніх користувачі до функцій 
модуля: операторам 1-2 рівня не можна вносити правки у минулорічні записи; 
операторам 3 рівня і вище можна вносити правки, але обов’язково видавати 
попередження, що це особова справа минулого року тощо.
Створення додаткові зручні сервіси ведення довідників, внесення записів до бази 
даних, їх коригування та видалення. Додати нові сервіси пошуку та використання 
інформації (кнопку "очищення ланок пошуку" тощо.
Формування списки на районні управління для складання актів обстеження. 
Формування протоколу на засідання комісії
Формування додатків до проекту рішення (двох видів -  звичайний та публічний 
варіант (без адрес). Внесення номеру, дати та назви рішення. Формування відомості 
для здійснення верифікації.
Формування відомостей на установи (банк, пошта, готівка.).
Формування статистичних звітів (за всіма видами допомог за вибраний період у 
розрізі районів, за пільговими категоріями по всім видам допомоги за вибраний 
період у розрізі районів, за окремими видами допомог тощо

2.3.4 «Система обліку споживання енергоресурсів» (комунальних підприємствами, що 
працюють у сфері теплоенергетики)
Створення можливості формувати нові форми звітів та коригувати вже існуючі:

У формах 1/2 "Щоденний реєстр розподілу коштів, які надійшли на рахунок та 
1/6 "Щомісячний реєстр розподілу коштів, які надійшли на рахунок в колонку 
"Надійшло" додати нові стовпчики «у т. ч. населення».

У формі 1/6 "Щомісячний реєстр розподілу коштів, які надійшли на рахунок в
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таблиці "Пільги та субсидії" додати 3 нових стовпчики для врахування пільг і 
субсидій, "Залишок" (в першому місяці форми) = колонка "Надійшло" -  колонки 
"Перераховано за електричну енергію", в послідуючих місяцях "Залишок" = 
колонку "Залишок" за попередній місяць + колонка "Надійшло" - колонки 
"Перераховано". "Перераховано за воду" в ній враховувати статтю "Пільги і 
субсидії, "Залишок" (в першому місяці форми) = колонка "Надійшло" -  колонка 
"Перераховано за воду" в послідуючих місяцях "Залишок" = колонка "Залишок" за 
попередній місяць + колонка "Надійшло" -  колонка "Перераховано".

Додати таблицю "Фінансова допомога з міського бюджету" з наступними 
рядками: "Фінансова допомога Електрична енергія","Фінансова допомога Вода", 
"Фінансова допомога" (враховувати статтю "Надходження, фінансова допомога з 
міського бюджету").

У формах 1/5 "Щоденний реєстр розподілу коштів, які надійшли на рахунок та 
1/9 "Щомісячний реєстр розподілу коштів, які надійшли на рахунок, в колонку 
"Надійшло" добавити колонку "у т. ч. населення". При цьому у ній враховувати 
статті "Надходження, населення (компенсація), Теплова енергія".

У формі 1/9 "Щомісячний реєстр розподілу коштів, які надійшли на рахунок в 
таблиці "Пільги та субсидії" добавити колонки: "Перераховано за розподіл газу", 
"Перераховано за транспорт газу" в ній враховувати статтю "Пільги і субсидії, 
"Перераховано за електричну енергію" в ній враховувати статтю "Пільги і субсидії, 
"Перераховано за природний газ" в ній враховувати статтю "Пільги і субсидії, 
"Перераховано за воду" в ній враховувати статтю "Пільги і субсидії, "Залишок".

Добавити таблицю "Фінансова допомога з міського бюджету" з наступними 
рядками: "Фінансова допомога Електрична енергія"), "Фінансова допомога Вода", 
"Фінансова допомога" (враховувати статтю "Надходження, фінанасова допомога з 
міського бюджету")

2.3.5 "Аналіз стану розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії" 
Модифікація діючого модуля -  у разі виникнення невідкладних потреб щодо 
створення нових сервісів для збору, обробки, моніторингу, аналізу, формування 
звітів за формами, внесення коригувань, змін до вже існуючих

2.4 Модифікація, вдосконалення діючих розділів Сайту
2.4.1 «Закупівлі» Ь йоз://\ууА У .кгп іізіо .еоу .иа/иа/іепс1егз/оигс1 іазе5 /іпсіех .1 ііт1  

Вдосконалити порядок висвітлення укладених договорів
2.4.2 «Центр звернень»

М іо з^ /У А У Л У .к г т із іо .е о у .и а /и а /к о т с е п Іг /г е е із іе г /к о т с е п їг .І ііт І
створення нових сервісів модератора для формування звітності, модифікувати 
анкету заявника

2.4.3 «Житловий фонд»
Ь ііц  з :/ / \улу\у . к п п і  з їо . ео  у  .и а /и а /к о ш  єо  з р . М т І
модифікація структури картки електронного паспорту багатоквартирних житлових 
будинків спільної власності;
створення можливості зберігати архів даних в електронному паспорті багато
квартирного житлового будинку стосовно вартості наданих управителем послуг з 
утримання будинку та прибудинкової території при обранні мешканцями будинку 
іншого управителя

2.4.4 «Центр «Контакт»
1 ііЩ 8 ://\у \у \у .к гт із іо .е о у .и а /и а /ге с е о ііо п /о ге з /е го и о /іс і/1 4 .Ь іт 1
визначення обмежень у правах доступу для різних категорій користувачів, що 
наповнюють ресурси в розділі

2.4.5 «Путівник»
Ь й р 5 :// \у \у \¥ .к гт із іо .£ О У .и а /и а /р го с з /о щ з /іп б е х .Ь іт 1
модифікація структури розділу, зміна його інтерфейсу, створення додаткових 
можливостей адміністратору Сайту

2.5 Модифікація, вдосконалення діючих у складі Сайту рубрик, статей
2.5.1 «Все про ОСББ» 1 ііір з://\ум А У .кгтізІо .еоу .и а /и а/а і1 іс1ез/озЬ Ь .1 ііт1  доповнити 

додатково: детальною інформацією про проведення конкурсу міні-проектів «Мій 
дім -  ОСББ»: оголошення про проведення конкурсу, схематичним покроковим
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алгоритмом участі у конкурсі, результатів конкурсу зі збереження архіву за 
календарними роками; новою сторінкою «Новини . Актуальна інформація»

2.5.2 «Новини» 1і1ірз://\уту.кгтізіо.еоу.иа/иа/іпс1ех.1аіт1#пе\¥$ в частині «Новини 
порталу» створити можливість відображати інформацію за сторінками, та архів 
новин за календарними місяцями, роками зі статистикою

2.5.3 «Інтерактивне опитування» Ьіірз://\у\у\у.кгтізіо.еоу.иа/иа/іпс1ех.Ьіт1#Ьи11е1іп 
Створити можливість проведення опитування за допомогою авторизації 
користувачів з метою вивчення думки саме мешканців міста Кривого Рогу

3 Удосконалення та оптимізація можливостей інтерфейсу Сайту, у тому числі в 
режимі керування ресурсами, у його розділах, модулях, рубриках, інших 
програмних продуктах. Оновлення структури Сайту, виконання дизайну Інтерфейсу 
окремих його сторінок. Створення та впровадження нових, удосконалення наявних 
спеціальних механізмів задля підвищення зручностей показу електронних 
інформаційних ресурсів для загального використання та в режимі адміністрування 
для здійснення функцій управління (редагування, актуалізації, систематизації 
тощо), контролю за якістю дотримання вимог щодо їх оформлення

3.1 Розробити та впровадити новий шаблон Сайту
3.2 Виконати зміни до дизайну головної сторінки та окремих сторінок
3.3 Створити можливість перегляду адміністратору Сайту додаткової статистики 

відвідувань його розділів, ресурсів, версій тощо
4 Графічний дизайн фотоматеріалів, що розміщуються в електронних інформаційних 

ресурсах на сторінках Сайта та відображаються на сторінках Електронної 
енциклопедії

5 Адаптація програмного забезпечення Сайту для відображення в мобільних 
пристроях, що можуть підключатися до мережі Інтернет, у тому числі шляхом 
створення окремих версій, мобільних додатків, інших програмних продуктів тощо, 
розвиток, модифікація, розширення функціональних можливостей, оптимізація 
структури діючого мобільного додатка «Мій Кривий Ріг -  5тагІ Сіїу» для викорис
тання у смартфонах з операційними системами І08 та Апсігоісі, створеного шляхом 
адаптації окремих частин і версій Сайту, дизайн інтерфейсу його сторінок тощо

5.1 Модифікація розділів діючої мобільної версії Сайту ЬіІрзГ/т.кгтізїощоу.иа/
5.1.1 «Каталог ресурсів»

Ьі1рз://т.кгтізІо.еоу.иа/#!/1іІ1рз://ш.кгтізІо.еоу.иаУиа/гс/іпс1ех.1і1т1
додатково відкрити для загального перегляду 8 ресурсів: «Перелік пільг для 
окремих категорій громадян», «Соціальні гарантії і стандарти», «Вакансії для 
учнів», «Підготовчі курси», «Гуртки дитячої та юнацької творчості», «Дитячі 
оздоровчі та пришкільні табори», «Спортивні секції», створити зручні сервіси 
пошуку та фільтрів інформації, виготовити та розмістити відео інструкцію для 
користувачів мобільної версії та мобільного додатку

5.1.2 «Центр звернень»
Ь їїР 5 ://т .к гт І5 Ю .£ О У .и а /# !/1 іН р 5 ://т .к г п п 5 Ю .е о у .ііа /и а /к о т с е п іг /4 е Г а и 1 ї/іп 4 е х .Ь П п 1
створити: можливість під час написання електронного звернення показати на мапі 
місце проблеми, що потребує вирішення, фотографію; 
створити пошук звернень користувачами за номером;
виготовити та розмістити відеоінструкцію для користувачів мобільної версії та 
мобільного додатку

5.2 Створення мобільної версії модуля «Відкритий бюджет» 
1ійрз://орепЬисІ§еі.кгтіз1о.§оу.иа/

5.3 Р о з в и т о к  діючого мобільного додатку «Мій Кривий Ріг -  Зтагі Сііу» 
1і11рз://р1ау.еоое1е.сот/зїоге/аррз/(ІеІаі1з?і(1=иа.сот.поуакот.кітпізІо

5.3.1 У розділі «Задати питання. Повідомити про проблему» створити: можливість під 
час написання електронного звернення поставити позначку на мапі за місцем 
проблеми, що потребує вирішення, за бажанням - фотографію; виготовити та 
розмістити відеоінструкцію для користувачів мобільного додатку

5.3.2 Модифікація сервісу-розділу «Заходи в місті» додаткові зручності показу 
інформації про заходи: із показом на мапі на місця проведення з гіперпосилання на



12
інформацію про це заклад (спортивний, культурно-мистецький, театри тощо), парк 
тощо з фотографією та відомостями про нього, що міститься у відповідному 
ресурсів на Сайті

5.3.3 Модифікація мобільного додатку «Комунальні послуги. Нарахування»
Створити можливість повідомлення користувача про призначення субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг, її суму та розшифровку за видами послуг та 
отриману міську соціальну матеріальну допомогу (у разі, якщо вона призначена)

5.3.4 Модифікація сервісу-розділу «Гостям та інвесторам міста» в ресурсі «Криворізька 
гостинність» розмістити інформаційне повідомлення про новий муніципальний 
проект «Криворізька гостинність», метою якого є збільшення привабливості 
місцевого туризму, підвищення рівня якості надання туристичних послуг до 
європейських стандартів, зацікавлення споживача їх новаціями.

5.3.5 Розмістити в додатку новостворений мобільний додаток «Місто на мапі»
5.3.6 Створення мобільного додатку «Інтерактивне опитування» на базі існуючої на 

Сайті рубрики «Інтерактивне опитування» 
1ійр$://\умду.кгшізіо.§оу.иа/иа/іпсіех.Ьі;т1#Ьи11е1;іп

5.3.7 Виконати зміни до дизайну головної сторінки та окремих сторінок мобільного 
додатку

5.4 Створення (для внутрішнього використання органами місцевого самоврядування 
міста) мобільного додатку, адаптованого до основних можливостей модулю 
«Споживання паливно-енергетичних ресурсів» з можливістю внесення 
відповідальними особами від закладів даних стосовно характеристик будівель, 
даних лічильників через мобільний додаток. «Мій Кривий Ріг -  8тагі Сііу»


