
                 Дайджест розроблено ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» у рамках 
проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки Швейцарсько-української програми 
«Електронне урядування задля підзвітності та участі громадян» та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

info@pard.org.ua Наша сторінка у ФБ Наш канал на Youtube

Дедалі більших обертів в Україні набирає використання інформаційних 
технологій для розвитку саме громадських проектів, що вже переросло 
у появу низки успішних стартапів. Поєднати можливості ІКТ та потенціал 
громадських активістів, щоб зробити процеси прийняття рішень більш 
доступними та прозорими для громадян, залучити їх самих до розробки 
політик – один із найважливіших аспектів електронної демократії.   

Протягом чотирьох днів у Літньому таборі E-DemLab представники 
громадянського суспільства, ІТ-сектору, міських рад та вищих навчальних 
закладів із 24 міст не лише опановували за допомогою тренерів сучасні 
підходи до використання інструментів візуалізації своїх ідей, SMM, пошуку 
та розширення аудиторії користувачів, а й самі створювали концепти 
соціальних ІТ-проектів, актуальних для українських міст. 

Робота в таборі була побудована таким чином: у першій половині дня з 
аудиторією працювали тренери, а після цього команди в рамках коворкінгу 
напрацьовували власні ідеї. Для когось ця подія стала можливістю 
сформулювати власний концепт та знайти однодумців для втілення проектів 
у життя. Такий формат є унікальним і певним чином нетрадиційним, оскільки 
аналогічні заходи часто будуються за принципом «навчити чомусь». Ми 
формували концепти ІТ-рішень для міст методом  щоденних коворкінгів та 
спільного обговорення. 

Спецвипуск

https://www.facebook.com/edemlab
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw


У перший день учасники більш детально за допомогою тренерів 
ознайомлювались з ІТ-інструментами управління проектами, зокрема 
моделюванням процесу прийняття рішень та інструментами візуалізації. 
Після цього вони були поділені на 4 команди, кожній з яких було 
запропоновано придумати технічні рішення в одній із таких сфер:

 Інформаційне «виключення» різних категорій населення;

 Технічні рішення для активних мешканців житлових комплексів 
(ОСББ, ОСН, окремі активісти);

 Раціоналізація процесів прийняття рішень та візуалізація 
результатів (автоматизація «відсіювання» альтернатив, аналізу ризиків 
та передбачених результатів, робота з електронними картами, 
маркування);

 Safe Environment – інструменти екологічного моніторингу на 
рівні окремих житлових комплексів. 

Отож, були сформовані 4 команди, 
дві з яких вирішили працювати 
у сфері залучення громадян до 
більш активного використання ІКТ 
у професійній та повсякденній 
діяльності, одна – у сфері 
екологічного моніторингу. Четверта 
команда вирішила працювати з ІТ-
інструментами для ОСББ. 

1 ДЕНЬ

Протягом другого дня команди перейшли від формулювання ідеї до планування 
проекту із чітким зазначенням його основних цілей, цільової аудиторії/
бенефеціарів/потенційних виконавців. Вони також розмірковували над 
визначенням очікуваних результатів та потенційних ризиків, забезпеченням 
сталості впроваджених ініціатив. В результаті, деякі команди розширили свою 
ідею, деякі змістили акценти у пріоритетах проекту. Окрім того, сформувалась 
ще одна, п’ята команда, ідея проекту якої полягає у створенні онлайн-
інструменту для погодження роботи об’єктів підприємницької діяльності. 
Більш детально концепції проектів команд описані нижче. 

2 ДЕНЬ



Протягом останнього дня роботи у таборі учасники за допомогою 
тренерів розмірковували над можливістю використання для 
своїх проектів технологій crowdsourcing (пошук однодумців) 
та crowdfunding (залучення фінансування). Під час фінальної 
презентації проектів представники команд розповідали, яким 
чином вони бачать впровадження цих ідей (фінансування, локація 
тощо).

Надалі Лабораторія електронної демократії стане платформою 
для подальшої взаємодії учасників табору, що сприятиме 
доопрацюванню озвучених ідей, пошуку шляхів їхнього 
впровадження у різних містах та створенню нових проектів.

Під час третього дня учасники табору з тренерами 
опрацьовували інструменти розширення аудиторії за 
рахунок формування якісної медіа-стратегії, технологій SMM 
та просвітницьких заходів для осіб поважного віку. В рамках 
коворкінгу команди формували свої медіа-стратегії, on-line та 
off-line методи просування проектів. 

Деякі із озвучених проектів представники команд вже почали 
апробовувати, зокрема це стосується використання датчиків 
для екологічного моніторингу. Так, під час перебування у 
таборі команда перевіряла показники вмісту повітря у зоні 
розташування табору. За 4 дні її учасники вирішили, що окрім 
статичних датчиків з часом можна розробити ще й мобільні 
моделі. 

Команда, що запропонувала створити громадський ресурс 
для погодження режиму роботи об’єктів підприємницької 
діяльності (ОПД), вже почала розмірковувати щодо 
імплементації цієї ідеї у Миколаєві.

3 ДЕНЬ

Фото-звіт з проведення табору

4 ДЕНЬ

https://www.facebook.com/edemlab/?fref=ts
https://www.facebook.com/edemlab/photos


Короткий опис проекту: формування окремого сайту та мобільного додатку, інтегрованих із порталом 
міської ради, через які громадяни зможуть отримувати «відфільтровану» інформацію від органів влади 
за своїм запитом та обмінюватись думками. Кожен громадянин має змогу обрати лише ті категорії, які 
його цікавлять, і отримувати відповідну стрічку новин на свою електронну адресу або на мобільний 
телефон у вигляді SMS-інформування. Також на цьому сайті будуть розміщені детальні текстові та відео-
інструкції (канал Youtube) щодо використання інструментів е-демократії, зокрема електронних петицій, 
електронних запитів і звернень.

Відео-презентація проекту

Ідея створення інформера для громадян на базі сайтів органів влади для України є новою і актуальною, 
оскільки інформація оновлюється дуже швидко, і буває досить складно знайти зорієнтуватись в 
«інформаційному шумі». Менше з тим, подібні інформери широко використовуються у медіа. Зокрема, 
IPress.ua, Корреспондент, Агентство «Українські новини» пропонують читачам створити власний 
інформер, відібравши потрібну інформацію за допомогою спеціальних фільтрів. Окрім того, є можливість 
обрати мову інформера (Агентство «Українські новини»),  розмір шрифта, наявність або відсутність 
ілюстрацій, загальний дизайн.  

Подібний проект було підтримано у рамках EGAP Challenge у Вінниці - і4C (Informer for Citizens), про 
який вже була згадка у першому випуску Е-Дайджесту Лабораторії електронної демократії, хоча 
функціонал сайту і мобільного додатку і4С дещо ширший. 

Команда 1. Формування індивідуальних електронних 
дайджестів на базі сайту міської ради

ПРОЕКТИ КОМАНД

https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw
http://ipress.ua/informer/
http://korrespondent.net/informers/
http://un.ua/ukr/support/exportjs.html
http://www.slideshare.net/egap_vinnytsia/i4c-informer-for-citizens
https://drive.google.com/file/d/0B4xGRvuamaYweWN3ZUt4UVBvbkFodWZ4OEFoek4wSmRsT3lv/view


Команда 2. Підтримка, популяризація та моніторинг 
впровадження громадського бюджету

Короткий опис проекту: створення окремого ресурсу для громадського бюджету “Make Сhanges” 
(сайт та мобільний додаток), що забезпечить кращу координацію проведення муніципального конкурсу 
громадських ініціатив, а також висвітлюватиме результати впровадження проектів-переможців. 
Цей сайт, на відміну від конкурсу, координуватиметься виключно громадськими активістами. Окрім 
роз’яснення умов відбору громадських проектів, через цей ресурс також можна буде подати 
аплікаційну форму, звернутись за консультацією до адміністраторів сайту, проголосувати за ідею, що 
сподобалась, та залишити коментар. 

Конкурси громадських проектів, або як ще це прийнято називати – «бюджет участі», «партисипаційний 
бюджет» - стають дедалі популярнішими в Україні. Закордоном, зокрема у Польщі, це вже давно 
поширена практика. Ще у минулому році подібні конкурси в Україні проходили наступим чином: на 
сайті міської ради були оголошені умови, апліканти надсилали свої заявки електронною поштою (у 
кращому випадку) або у паперовому вигляді, і комісія відбирала переможців). Наразі ж є можливість 
не лише переглянути усі проектні пропозиції, подані на розгляд, на сайті відповідної міської ради, а й 
проголосувати за них. Такі конкурси вже стають традицією у Луцьку, Львові, Вінниці. 

Запропонований сайт та мобільний додаток допоможуть зробити конкурс громадських ініціатив більш 
публічним та прозорим. Окрім того, громадяни матимуть можливість відстежити результативність 
впровадження проектів-переможців. 

Відео-презентація проекту

http://www.lutskrada.gov.ua/fast-news/lucka-miska-rada-ogoloshuye-konkurs-krashchyh-gromadskyh-iniciatyv
https://city-adm.lviv.ua/competitions/230613-konkurs-sotsialno-kulturnykh-proektiv-zrobymo-lviv-krashchym-na-2016-rik
http://gromada.vmr.gov.ua/Lists/News/ShowNews.aspx?ID=14
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw


Короткий опис проекту: підвищення ефективності функціонування новостворених ОСББ за 
допомогою ІТ-інструментів. Наразі вже існують кілька мережевих ІТ-інструментів для ОСББ, зокрема 
www.vulyku.com, www.gurtom.mobi,  тощо. Є й тематичні інформаційні ресурси – www.osbbua.org, 
www.osbb-online.com. Команда запропонувала використати у своїй концепції базовий функціонал 
цих сервісів, доповнивши їх новими можливостями, а саме – розсилка дайджестів з історіями успіху 
окремих ОСББ, можливість в межах одного ОСББ голосувати за певні рішення, створення рейтингу 
підрядників. Окрім того, на сайті було запропоновано періодично розміщувати дані з лічильників 
(наприклад, щомісячні показники), внутрішню документацію ОСББ. Таким чином, це буде синтез 
інформаційного порталу із гіполокальними мережами для окремих ОСББ.

Відео-презентація проекту

Команда 3. Технічні рішення для існуючих ОСББ

https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw


Короткий опис проекту:  провадження систематичного екологічного моніторингу шляхом 
використання спеціальних датчиків. Ці пристрої можуть бути розміщені на житлових будівлях, навчальних 
закладах, комунальних підприємствах, фабриках та заводах. Особливо важливо використовувати 
датчики у промислово забруднених зонах. Показники якості повітря, які можна автоматично зчитувати 
з пристроїв у різних районах, будуть оприлюднені в онлайн-режимі на окремому сайті у вигляді 
геопросторових даних, і це надасть змогу відслідковувати і порівнювати рівень забруднення кисню 
в різних районах і у різний час. Із накопиченням даних можна провести детальний аналіз причин та 
обсягів забруднення повітря у місті, на підставі якого сформувати якісні рішення щодо покращення 
екологічної ситуації. 

В Україні це перший проект такого типу. Кілька учасників цієї команди увійшли до слкаду переможців 
креативного вікенду EGAP Challenge у Луцьку (проект EcoCitizens). Під час перебування у таборі 
E-DemLab вони разом з іншими учасниками розміркували над способами імплементації своєї ідеї. Наразі 
команда апробовує датчики у природніх умовах та працює над технічними аспектами впровадження 
проекту. У європейських країнах та США подібні моделі датчиків вже використовують для екологічного 
моніторингу. Зокрема, у Західній Європі стартував проект AirQualityEgg, де можна онлайн подивитись 
рівень забруднення повітря у різних містах різних країн.  У Сербії вже використовують еко-автобуси, 
оснащені подібними датчиками. Це дає можливість охопити більшу площу для моніторингу та 
відслідковувати напрямок руху токсинів. 

Самі ж датчики можуть бути різних форм та мати різні характеристики. Є такі, що використовуються 
всередині приміщення, як приклад -  німецька компанія BREEZE. Є датчики, що розміщуються ззовні, 
тоді вони оснащені спеціальним захисним корпусом – наприклад, британська компанія Environlogger. 
Основне правило – датчики повинні бути розміщені не вище 2-3 метрів від землі або ж підлоги, інакше 
вони не покажуть реальний вміст повітря, досяжний для наших легень.

Відео-презентація проекту

Команда 4.  Використання ІТ для екологічного  
моніторингу

https://www.youtube.com/watch?v=G-hS5Ph-zQM
https://www.linkedin.com/pulse/smart-city-project-environmental-monitoring-public-mehrdad-taherzadeh-6046388584208957440
http://projectbreeze.eu/solutions/
http://www.envirologger.com/?gclid=Cj0KEQjw57W9BRDM9_a-2vWJ68EBEiQAwPNFK9nNPG_IWQNHLUuErd-UWaBpMo3UHH9k51GDmzbDdtYaAgYu8P8HAQ
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw


Короткий опис  проекту: розробка онлайн-інструменту погодження 
режиму роботи об’єктів підприємницької діяльності за допомогою 
використання геоінформаційних даних (Google Maps). Подібний сайт 
з одного боку стане інструментом громадського моніторингу щодо 
незаконного розміщення ОПД або їхньої неправомірної діяльності. З 
іншого боку, це буде зручна пошукова база для громадян, оскільки 
усі ОПД будуть відсортовані за різними категоріями, і їх одразу можна 
побачити на карті. 

Подібний інструмент використовується на сайті Вінницької міської ради, 
зокрема на карті позначені усі зареєстровані ОПД. Якщо раптом жителі 
мікрорайону помітили новий МАФ або білборд, вони можуть звернутись 
до міськвиконкому із запитом, чи легально цей об’єкт встановлено. Запит 
можна надіслати і в режимі онлайн через мапу звернень, позначивши на 
карті точне місце розташування об’єкту. 

Цей сервіс можна використовувати і з метою пошуку потрібної категорії 
ОПД. Наприклад, в Україні вже створено безкоштовний мобільний додаток 
«Ближайшая аптека». Подібні сервіси пропонують і окремі медичні центри (наприклад, MEDCENTRE), де 
задавши потрібний вид медичних послуг, можна знайти розташування усіх медичних установ, які їх надають. 

Автор цієї ідеї вже працює над її впровадженням у своєму місті.

Відео-презентація проекту

Команда 5. Громадський моніторинг правомірності 
функціонування об’єктів підприємницької діяльності 

http://map.vmr.gov.ua/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dextra.nearestpharmacy&hl=ru
http://www.medcentre.com.ua/find
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw


ВІДГУКИ ТРЕНЕРІВ ТА УЧАСНИКІВ

«Загалом літні школи - корисна ініціатива для зустрічі небайдужих 
людей різних спрямувань, котрі бажають щось змінити у суспільстві. 
Спрямування на електронну демократію, тобто максимальну заміну 
«людського фактору» електронними машинами для більш досконалого 
контролю дотримання правил й законів, - це сучасний світовий тренд 
у реформі державних структур є вкрай необхідним, на мою думку, 
також в Україні. Особливо важливою видається популяризація підходу 
серед молоді й навчання спілкуванню з електронними сервісами людей 
літнього віку, що є окремою тематикою таких заходів. Звісно, складно 
було очікувати досягнення значних результатів від робочих груп за 
такий короткий час (4 дні), але є надія, що декотрі люди, які взяли 
участь й перезнайомились між собою, будуть підтримувати контакти 
протягом року й у подальшому, і напрацювання з проектів у літньому 
таборі з часом перетворяться у функціонуючі сервіси».
                          

«Екологічна рада Криворіжжя» використовує складні інформаційні 
рішення у своїй повсякденній діяльності. Ми активно користуємось 
геоінформаційними технологіями, результатами дистанційного 
зондування Землі, аналітичним програмним забезпеченням. Проте 
це дає нам змогу швидко показати всім іншим мешканцям регіону 
реальний стан речей в галузі екології. І нам дуже хочеться, щоб 
подібними неупередженими джерелами даних користувалось якомога 
більше громадських організацій та окремих активістів. І я, побачивши 
зацікавленість в очах учасників Літнього табору, розумію - людям 
цікавий такий підхід і такі методики. Наша Громадська спілка буде і 
надалі ділитись своїм практичним досвідом з розбудови екологічного 
руху».

«Мала чудову нагоду в суботу поділитись досвідом роботи ГО «Центр 
Поділля-Соціум» та познайомитись з цікавими учасниками та 
учасницями літнього табору «E-DemLab». Говорили про практики 
залучення громадян до використання ІТ-сервісів та технічні рішення 
для категорій населення «50+». Цікаво було попрацювати в групах 
над «портретами» цільових аудиторій та почути хороші думки щодо 
можливості впровадження нових рішень та залучення старших людей 
до навчання. Щиро сподіваюсь, що в рамках цього проекту будуть 
розроблені креативні та дієві інструменти, які розширять можливості 
для категорії людей поважного віку».

Ярослав Рожило, стартап BICA Labs, місто Київ (тренер)

Євген Василенко, Громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя», м. Кривий Ріг 
(тренер)

Анна Моргун, ГО «Центр Поділля-Соціум», місто Вінниця (тренерка)



«Впровадження дієвих інструментів електронної демократії в Україні 
є, на мою думку, одним зі шляхів до боротьби з чи не найголовнішою 
проблемою нашого суспільства – корупцією. І «Літній табір 
електронної демократії», де ми з активістами з різних куточків країни 
впродовж 4-х днів працювали, дав розуміння того, що ми маємо 
дуже хороший потенціал аби не лише впровадити такі інструменти 
та сервіси, а й зробити їх ефективними. Дякую організаторам та 
усім лекторам за змістовну програму, реально корисні лекції, і, що 
дуже важливо, за практичну сторону – коворкінг. Адже тут була й 
можливість обміну досвідом, і спільне напрацювання нових цікавих 
ідей та проектів, які можна втілити на практиці. Знання, отримані на 
таборі, допоможуть в роботі в тих напрямках, в яких зараз працюю у 
Рівному – це впровадження Громадського бюджету, розробка нового 
сайту Рівненської міськради, ініціатива по роботі з відкритими 
даними #DataRivne та інші. Окреме дякую кожному за чудову 
атмосферу!»

«Літній табір е-демократії – це можливість втілити задуми, які 
справді можуть принести користь суспільству, адже як тренери, так 
і учасники діляться своїм досвідом та навиками. За 4 дні заходу ми 
змогли не лише отримати нові теоретичні знання про IT-інструменти 
для вирішення існуючих проблем, а й на практиці пройти процес 
від генерації ідеї до створення  проекту. Завдяки літньому табору 
«E-DemLab» я ще раз переконалась, що коли у вас є натхненні 
однодумці  та чітка мета, то спільними зусиллями ви можете змінити 
світ». 

«Чудова атмосфера креативної спільної роботи, яку створили наші 
друзі, організатори з Лабораторії е-демократії. Це була чудова нагода 
як ознайомитись з існуючими рішеннями у сфері залучення громадян 
до е-демократії, так і запропонувати та згенерувати нові ідеї та 
проекти стартапів у цій сфері. Досвід тренерів, менторів, експертів та 
учасників з усієї України (від Харкова до Івано-Франківська, Стрия та 
Львова, від Сум до Миколаєва, Херсона та Токмака) та дружнє творче 
спілкування цьому тільки сприяли і допомагали». 

Олександр Мельничук, ГМ ОПОРА, місто Рівне (учасник)

Софія Сакалош, ГО «Європейський діалог»/BRONEXTDOOR, місто Львів (учасниця)

Артем Серенок, Харківський регіональний інститут державного управління, доцент 
кафедри ІТ та систем управління, місто Харків (учасник)



                 Дайджест розроблено ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» у рамках 
проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки Швейцарсько-української програми 
«Електронне урядування задля підзвітності та участі громадян» та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

info@pard.org.ua Наша сторінка у ФБ Наш канал на Youtube

«Час від часу відбуваються хакатони з е-врядування, де команди 
змагаються один з одним, і є певна недовіра до конкурентів. У даному 
таборі всі стають друзями і допомагають один одному. Є відчуття 
підводного човна, і хочеш ти чи не хочеш, але втекти ти не можеш, а 
виживання команди залежить від всіх».

«Літній табір виявився дуже плідним. Найбільш корисними для моєї 
діяльності були доповіді Григорія Сорочана та Олександра Оксимця. 
Чудовою була робота в командах, де зібралися представники з різних 
куточків України. Справді розумієш, що люди працюють задля 
покращення життя в країні».                 

Сергій Карелін, Центр «Ейдос», місто Київ (учасник)

Юрій Левченко, ГО «Країна інформаційних технологій», місто Вінниця (учасник)

https://www.facebook.com/edemlab
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw

