


Інститутом аналітики та адвокації проведено аналіз потреб у цифрових сервісах та 
інформації, яка повинна бути доступною на веб-ресурсах Полтавської міської ради.

Дослідження проведено у червні 2021 року та включає два компоненти: фокус-групове 
обговорення та аналіз інформації, яка має бути на сайті міської ради. 

Фокус-групові обговорення за участі мешканців міста Полтава та експертів проведені 
для визначення основних недоліків та формування пропозицій щодо покращення сайту 
міської ради. 

Метою аналізу інформації є формування загального портрету ситуації щодо сайту 
Полтавської міської ради. 
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Вступ

Веб-ресурси органів 
місцевого самоврядування 
стають майданчиками для 
взаємодії влади та громадян 
та основними інструментами 
отримання інформації 
про місцеву владу. 

Збільшення кількості даних 
та сервісний підхід 
до взаємодії з громадянами 
вимагає постійного 
вдосконалення веб-ресурсів. 
Це перехід від простого 
інформування до надання 
послуг онлайн конкретним 
цільовим аудиторіям. 
Наприклад, інвестиційна 
складова сайту, 
яка має спрощувати 
взаємодію бізнесу з містом. 
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Сайти міських рад мають 
містити інформацію, що 
встановлена законодавством 
України, а саме Законом «Про 
доступ до публічної інформації» 
від 13.01.2011 №2939, Законом 
«Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» від 
11.09.03 №1160 та Постановою 
Кабінету Міністрів «Про 
затвердження Положення про 
набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі 
відкритих даних» від 21.10.2015 
№835. 

Рейтинги прозорості 
та відкритості додатково 
встановлюють гарні практики, 
які доцільно застосовувати 
місцевим радам для 
покращення взаємодії 
з мешканцями, та включають 
критерії, засновані на вимогах 
законодавства. Окрім цього, 
їхнє використання дозволяє 
порівнювати міста між 
собою, демонструючи зміну 
прозорості та відкритості. 

Фокус-групове 
обговорення 
з мешканцями дозволяє 
зібрати потреби щодо 
інформації та оцінити 
зручність сайту 
для жителів. Експерти 
надають професійне 
бачення головних 
недоліків та пропозицій 
щодо покращення веб-
ресурсу міської ради.
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Мета дослідження - вивчення потреб жителів міста Полтави у впровадженні цифрових 
веб-сервісів та доступу до актуальної інформації задля підвищення рівня прозорості 
та оновлення цифрової інфраструктури міста відповідно до існуючого запиту містян.

Дослідження включає дві частини:

соціологічне дослідження

Методологія

Соціологічне дослідження включає проведення фокус-групи за участі мешканців 
міста Полтави та фокус-групи за участі експертів з міста Полтава (громадські організації 
та медіа). 

аналіз інформації, яка має бути на сайті міської ради, згідно все
українських рейтингів прозорості і відкритості та аналіз наявних цифрових 
рішень та сервісів у місті Полтава
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У 2020 році сайт відвідало 357 тисяч користувачів, тобто, 30-40 тисяч щомісяця. Це більше, 
ніж населення Полтавської громади. Версію для людей з порушенням зору відвідало 
близько 2 тисяч, наприкінці року спостерігалося збільшення кількості користувачів 
щомісяця у два рази. 

Користування цифровими рішеннями на веб-ресурсі (запити, повідомлення через сайт) 
є низьким. Формами загалом скористалися 315 разів, тобто, 0,1% всіх користувачів сайту. 
Голосування за електронні петиції є популярнішим, за рік отримано більше 6 тисяч голосів. 
 
Діаграма 1. Кількість користувачів сайту rada-poltava.gov.ua у 2020 році, помісячно

Діаграма 2. Кількість користувачів версії сайту для людей з порушенням зору 
dc.rada-poltava.gov.ua у 2020 році, помісячно

У 2020 році через онлайн-форми на сайті надійшло 26 запитів на доступ до публічної 
інформації та 289 звернень. Не отримано жодного повідомлення про корупцію. 

Ресурс «Електронні петиції Полтавської міської ради» у 2020 році відвідало більше 25 
тисяч користувачів, загалом проголосовано 6005 разів. 

Статистика користування сайтом 
Полтавської міської ради 
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Діаграма 3. Кількість користувачів ресурсу petition.rada-poltava.gov.ua у 2020 році, 
помісячно

10 червня 2020 року розпочав роботу оновлений сервіс. Активність голосування була 
нижчою на новій версії сайту – за останні 7 місяців 2020 року отримано 1444 голосів, тоді 
як за перші 8 місяців 2020 року на старій версії голосували 4561 разів. 

Діаграма 4. Голосування на ресурсі petition.rada-poltava.gov.ua у 2020 році, помісячно
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Рейтинги прозорості та відкритості міст демонструють низький рівень публічності 
Полтавської міської ради загалом, та невідповідність сайту ради встановленим 
критеріям. По жодному з наведених рейтингів не отримано більше 50% балів. 

Оцінка міста Полтава згідно рейтингів прозорості та відкритості міст

Полтава займає 55 місце в Рейтингу прозорості 100 найбільших міст із загальним балом 
44,4 з 100, тобто, місто відповідає менш ніж половині встановлених критеріїв. Порівняно 
з 2019 роком спостерігається негативна динаміка та зменшення прозорості на 3,4 бали.

Оцінка сайту 
Полтавської міської ради 
згідно національних рейтингів 

Рейтинг прозорості 
100 найбільших міст 
України

44,4
з 100

Рейтинг підзвітності 
50 міст України

11
з 100

Індекс 
демократичності 
міст

33
з 100

Індекс місцевої 
електронної 
демократії

36,4
з 100
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В Рейтингу підзвітності 50 міст Полтава займає 26 місце з показником 11 балів зі 100. 

В Індексі демократичності міст Полтава 11 серед 16 міст-партнерів Проєкту ПРОМІС. 
Громада відповідає 33% критеріїв Індексу, отримавши 62 бали з 190 можливих. 

Варто згадати Індекс місцевої електронної демократії, який не використовувався для 
аналізу, але доповнює загальну картину. Для формування результатів Індекс частково 
використовує дані Рейтингу прозорості міст Трансперенсі Інтернешнл Україна та 
опитування мешканців.

В Індексі місцевої електронної демократії серед 31 міста Полтава займає 29 сходинку з 
показником 36,4%. Порівняно з 2019 роком результат збільшився на 2,5%.

Частина критеріїв стосується вимог до сайтів органів місцевого самоврядування. Рейтинг 
прозорості 100 найбільших міст України містить 63 критерії щодо наповнення сайту міської 
ради, Рейтинг підзвітності 50 міст України – 13, Індекс демократичності міст – 62.

Оцінка сайту Полтавської міської ради згідно відібраних критеріїв щодо сайтів місцевих 
рад

* Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України та Рейтинг підзвітності 50 міст України містять критерії, максимальна 
оцінка за які перевищує одиницю. Індекс демократичності міст максимально оцінює критерії в 1 бал.

Згідно даних програми «Прозорі міста» Трансперенсі Інтернешнл Україна найкраща 
ситуація на сайті з категорією «Фінансова, матеріальна допомога та гранти»:

• інформація про документи про надання фінансування та про відмову у наданні 
фінансування, правила врегулювання конфлікту інтересів при проведенні конкурсів з 
виділення фінансування;

Найгірша ситуація з наявністю інформації щодо:

• житлової політики (повідомлення про засідання та протоколи засідань громадської комісії 
з житлових питань, відомості про житлові приміщення у власності громади, наявність в 
онлайн-доступі черги здійснення капітального та поточного ремонтів житлових будинків 
на поточний рік; реєстру приватизованих службових приміщень);

• комунальних підприємств (фінансові звіти, біографії керіівників підприємств, інформація 
про винагороду керівникам підприємств, оголошення про проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади в комунальних підприємствах);

Рейтинг прозорості 
100 найбільших міст 
України

35,98
з 73

Рейтинг підзвітності 
50 міст України

5
з 31

Індекс 
демократичності 
міст

28
з 62
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• соціальних послуг (інформація про міські установи соціальної допомоги; можливість 
подати онлайн-заяву на отримання місця або послуги в міських установах соціальної 
допомоги, електронна форма зворотного зв’язку щодо якості наданих послуг);

• комунального майна (висвітлення процедури надання згоди орендарю на здійснення 
невід’ємних поліпшень нежитлового комунального майна);

• освіти (документи фінансової звітності освітніх закладів).

Категорії інформації, яким найбільше відповідає та не відповідає сайт міської ради, згідно 
відібраних критеріїв рейтингів прозорості та відкритості міст

Рейтинг 
прозорості 100 

найбільших міст 
України

Рейтинг 
підзвітності 50 

міст України

«Фінансова, матеріальна 
допомога та гранти» 
(4 бали з 4)

«Комунальні підприємства» 
(1 бал з 7)

«Житлова політика» 
(1 бал з 6)

«Соціальні послуги» 
(0,5 балів з 3)

«Доступ та участь» (1 бал з 1)

«Житлова політика» (0 балів з 4)

«Соціальні послуги» (0 балів з 4)

«Бюджетний процес» (0 балів з 2)

«Комунальне майно» (0 балів з 2)

«Освіта» (0 балів з 2)
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Наявні цифрові рішення 
та сервіси міста Полтава

Під цифровими рішеннями/сервісами мається на увазі автоматизований або 
з мінімальним людським втручанням набір інструментів, що дозволяє отримувати послуги 
та інформацію за допомогою онлайн-каналів.

На ресурсах міської ради міститься ряд цифрових рішень (онлайн-записи, подання форм 
онлайн тощо), та візуалізація інформації щодо життя міста. 

Наявні рішення, які не працюють, зокрема, модуль візуалізації бюджету міста «Відкритий 
бюджет» (не оновлюється), модуль «Комунальні підприємства» (не оновлюється). 
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Цифрові рішення та сервіси:

1. Сайт Полтавської міської ради:

онлайн-запити на доступ до публічної інформації через сайт міської ради;

онлайн-звернення через сайт міської ради;
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повідомлення про корупцію через сайт міської ради;

модуль «Комунальні підприємства». Інструмент візуалізує результати фінансової 
діяльності (баланс, звіти, платіжні доручення тощо) та дозволяє порівнювати з 
іншими підприємствами міської ради, але не оновлюється. Модуль працює на 
основі інтерактивної системи візуалізації «Відкритий бюджет», створеної Центром 
політичних студій та аналітики «Ейдос» за участі Представництва Європейського 
Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» і Програми розвитку ООН 
в Україні. Програмне забезпечення надається безкоштовно органам місцевого 
самоврядування;
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модуль візуалізації бюджету міста «Відкритий бюджет» (не оновлюється з 2018 
року). Працює на основі інтерактивної системи візуалізації «Відкритий бюджет», 
створеної Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» за участі Представництва 
Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» і Програми 
розвитку ООН в Україні. Програмне забезпечення надається безкоштовно органам 
місцевого самоврядування.

Портал реєстрації перепусток для працівників підприємств та організацій у 
громадському транспорті Полтави на період карантину «Я – сервіс»;

2. Окремі веб-ресурси Полтавської міської ради:
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Геопортал містобудівного кадастру Полтавської міської ради, на якому доступні 
геопросторові дані міста;

портал голосування за електронні петиції Полтавської міської ради.
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запис в електронну чергу на отримання послуг в ЦНАП на сайті Управління 
адміністративних послуг;

онлайн-консультація на сайті Управління адміністративних послуг;

3. Сайти департаментів та управлінь міської ради:
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онлайн-запис у сфері реєстрації прав на нерухоме майно на сайті Департаменту 
з питань реєстрації;

онлайн-запис у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців на сайті Департаменту з питань реєстрації.
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Оплата послуг Полтавського комунального автотранспортного підприємства 
1628 онлайн за допомогою Приват24.

портал електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти, на який
переадресовує сайт Департаменту освіти міської ради;

4. Сайти комунальних підприємств

5. Інші ресурси:
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голосування за проєкти бюджету участі Полтавської міської територіальної 
громади на Веб-платформі «Єдина платформа місцевої електронної демократії», 
розробленої в рамках швейцарсько-української програми «Електронне 
урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Посилання на 
платформу знаходиться на сайті міської ради у підрозділі «Партиципаторне 
бюджетування у Полтаві»;

маршрути руху громадського транспорту у режимі реального часу на порталі 
EasyWay. Посилання на портал розміщено на сайті Полтавської міської ради;
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електронний кабінет з можливістю розміщення резюме, пошуком вакансій та 
навчанням на сайті Державної служби зайнятості. Посилання на портал розміщено 
на сайті Полтавської міської ради.

Мобільний додаток e-Poltava. Додаток включає 
агрегатор новин міста, мапу проблем міста, 
рух громадського транспорту у місті у режимі 
реального часу тощо. 

6. Мобільні додатки 
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Онлайн-візуалізації, доступні на ресурсах Полтавської міської ради:

інформація щодо вільних земельних ділянок міста Полтави, які придатні для 
реалізації інвестиційних проєктів у форматі Google-мапи;

карта велосипедної інфраструктури Полтави у форматі Google-мапи.

1. Сайт Полтавської міської ради:
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Карта майданчиків твердих побутових відходів на сайті Полтавського 
комунального автотранспортного підприємства 1628.

На сайті Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Полтавської міської ради розміщено 5 онлайн-мап з позначенням різної інформації:

мапа видалення зелених насаджень у місті;

2. Сайти комунальних підприємств

3. Сайти департаментів та управлінь міської ради
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мапа висадження зелених насаджень у місті; 

мапа будинків, по яких прийняті на зберігання протоколи зборів співвласників;
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мапа будинків житлово-будівельних кооперативів, житлово-експлуатаційних 
кооперативів, житлових кооперативів у місті;

мапа будинків ОСББ у місті.
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Фокус-групове 
дослідження

Характеристика фокус-групового дослідження

Мета: встановлення проблем, з якими стикаються користувачі, формування пропозицій 
щодо покращення сайту та потреб щодо сервісів та інформації, яка має бути доступною 
на веб-ресурсах міської ради. 

Кількість фокус-груп: 2

Часові рамки дослідження: фокус-групи проведені 22 та 26 червня 2021 року.

Участь у фокус-групі з мешканцями взяли 11 осіб. Критерії відбору: проживання у місті 
Полтава; досвід взаємодії з сайтом міської ради. 

Гендерний розподіл учасників: 5 жінок та 6 чоловіків. Віковий розподіл: 18-29 років (4 
учасники), 30-49 років (4 учасники), 50+ років (3 учасники). 

У експертній фокус-групі участь брали 9 осіб. Критерії відбору: досвід взаємодії з сайтом 
міської ради; участь у діяльності громадських організацій та медіа. 

Приналежність експертів: громадська організація (6 осіб), представники ЗМІ (2 особи), 
експерт міжнародного проєкту в Україні (1 особа).
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Що хочуть бачити містяни 
на сайті міської ради
Жителі міста відзначили інтерес до наступної інформації щодо:

• бюджету, зокрема, надходжень та видатків міської ради, податків у місті;

• дозвілля у місті. Цікавлять анонси подій та заходів, інформація про послуги в сфері 
дозвілля і туристичні місця;

• громадського транспорту (розклад руху, наявність пільгових місць);

• контактів, за якими можна звернутися у різних ситуаціях.

Названі наступні цифрові рішення:

• «мапа ремонтів», з інформацією про поточні та заплановані ремонтні роботи у місті;

• «мапа проблем», яка дозволяє відмічати проблемні зони, для реагування міською 
владою;

• онлайн-запис до керівництва міста та працівників структурних підрозділів міської ради.

Полтавцями відмічена необхідність оптимізації сайту для перегляду з мобільних пристроїв.
Незручним є розміщення документів у вигляді архівів та необхідність завантаження для 
перегляду.

Експертами додатково названо необхідність:

• оприлюднення інформації щодо депутатів, які представляють конкретний округ;

• створення кабінету депутата, з інформацією про обранця, голосуваннями тощо;

• систематизації трансляцій сесій, комісій та засідань виконавчого комітету міської ради 
в окремому розділі;

• розміщення посилань на національні ресурси з інструментами моніторингу та 
аналітики бюджетної інформації;

• посилання на портал з послугами для громадян - Єдиний портал державних послуг Дія.
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Результати 
фокус-групового дослідження
Сайт міської ради на думку респондентів є незручним та нефункціональним. 
Головними недоліками названо:

Вирішення питання щодо оновлення розв’язує частину проблем, названих на фокус-
групах. 

Складна структура сайту не є інтуїтивно зрозумілою та створює труднощі з пошуком 
інформації. 

Відмічено, що незважаючи на значну інформативність ресурсу, дані є важкодоступними 
через складну навігацію. Тому зручність користування має бути головною метою при 
розробці інтерфейсу та структури сайту.

частота оновлення інформації на сайті

складна структура сайту
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Доступ до документів додатково утруднюють:

Сайт міської ради не пристосований для перегляду з мобільних пристроїв.

Для людей з порушенням зору недоступними є:

Перехід на версію для людей з порушенням зору є малопомітним та некоректно 
сприймається програмами екранного доступу.

Респондентами запропоновано визначити цільові аудиторії сайту з метою формування 
категорій інформації та розділів для кожної групи. Наприклад, мешканці, депутати, 
журналісти, інвестори, туристи, тощо. Це має спростити взаємодію користувачів з сайтом 
та зробити веб-ресурс більш зручним. 

Інші пропозиції стосувалися окремих елементів сайту міської ради. 

подання звернень через сайт

складний пошук розміщення у вигляді архівів

подання запитів на доступ 
до публічної інформації
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Загальна концепція сайту:

• визначити мету функціонування (сайт міста чи міської ради); цільові 
аудиторії; потреби цільових аудиторій при формуванні структури сайту;

• структурувати розділи сайту відповідно до потреб та запитів різних 
цільових аудиторій;

• структурувати вкладки на сайті міської ради за функціональним 
призначенням (дозвілля, туризм, робота, управління тощо).

Структура сайту:

• створити розділ «Популярні запитання (FAQ / питання-відповідь)»;

• поділити сторінки з великою кількістю інформації на тематичні розділи для 
зручності навігації по контенту;

• розміщувати на головній сторінці сайту сезонну інформацію, актуальну у 
певний період часу (у вигляді банерів, закріплених повідомлень тощо).

Дизайн

• для створення дизайну сайту використовувати айдентику міста;

• розмістити візуально помітні сповіщення на сайті біля нової інформації.

Документи

• відмовитися від розміщення документів у вигляді архівів на сайті міської 
ради;

• для спрощення пошуку використовувати категорії, пошук по ключовим 
словам

Бюджетна інформація

• додати на сайт посилання на національні ресурси з інструментами 
моніторингу та аналітики бюджетної інформації: Єдиний веб-портал 
використання публічних коштів Є-data, Портал відкритих даних data.gov.
ua, Електронну систему публічних закупівель Prozorro, Моніторинговий 
портал DoZorro тощо;

• візуалізувати інформацію про доходи та витрати бюджету міста на сайті 
міської ради.

Пропозиції 
за результатами фокус-груп
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Послуги:

• додати посилання на сайті на портал з послугами для громадян - Єдиний 
портал державних послуг Дія.

Робота міської ради:

• оприлюднювати дані про поіменне голосування депутатів міської ради 
з можливістю автоматизовано обробляти електронними засобами (у 
форматі, прийнятному для машинного зчитування);

• зібрати трансляції сесій, комісій та засідань виконавчого комітету міської 
ради на сайті в окремому розділі.

Запис на прийом:

•  реалізувати онлайн-запис до керівництва міста та працівників структурних 
підрозділів міської ради.

Контакти:

• візуально виділити розділ «Контакти» на головній сторінці сайту міської 
ради.

Чат-бот:

• сформувати перелік найчастіших запитань та відповідей для автоматичної 
видачі чат-ботом;

• створити тематичні категорії в чат-боті (ЖКГ, медицина тощо);

• реалізувати чат-бот у месенджерах Viber, Telegram. 

Взаємодія з мешканцями:

• реалізувати «мапу проблем», яка дозволяє відмічати проблемні зони 
містянам, для реагування міською владою. Варіант мапи реалізовано в 
мобільному додатку «e-Poltava»;

• створити «мапу ремонтів», яка оновлюється у режимі реального часу, з 
інформацією про поточні та заплановані ремонтні роботи у місті. Можливим 
прикладом є Антикорупційна карта ремонтів;

• інформувати користувачів про отримані від них повідомлень у разі 
використання цифрових каналів зв’язку (електронна пошта, чат-бот, 
онлайн-звернення тощо). 
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Зручність для людей з порушенням зору:

• посилання на версію сайту для людей з порушенням зору зробити візуально 
більш помітним;

• перейменувати зображення переходу на версію сайту для людей з 
порушенням зору для коректного розпізнавання програмами екранного 
доступу з назви «second site», наприклад, на «версія для людей з 
порушенням зору»;

• додати аудіо-озвучення captcha (комп’ютерний тест типу виклик-відповідь, 
який використовується для того, щоб визначити, хто використовує систему 
— людина чи комп’ютер) або можливість надсилання captcha у вигляді SMS 
при заповненні онлайн-форм на сайті міської ради.

Служба 15-80:

• розмістити інформацію про Службу оперативного реагування 15-80 на 
початку сторінки сайту, для зручності пошуку користувачами;

• візуально виділити номери мобільних телефонів та месенджери Служби 
оперативного реагування 15-80;

• провести інформаційну кампанію з роз’ясненням варіантів зв’язку зі 
Службою оперативного реагування 15-80 (номери мобільних телефонів, 
месенджери).
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Висновки
Оцінка національних рейтингів та фокус-групові обговорення демонструють необхідність 
оновлення сайту Полтавської міської ради та зміну підходу до адміністрування ресурсу. 
Полтава займає низькі позиції за різними рейтингами прозорості та відкритості. Місто не 
відповідає більше 50% критеріїв. Подібна ситуація спостерігається щодо сайту міської 
ради. Особливої уваги потребує оприлюднення таких категорій інформації як житлова 
політика, комунальні підприємства, соціальні послуги. 

Наявні цифрові рішення на веб-ресурсах ради направлені на взаємодію з мешканцями 
(онлайн-запити, онлайн-звернення, голосування за електронні петиції тощо). Частина 
рішень не оновлюється (модуль візуалізації бюджету міста «Відкритий бюджет», модуль 
«Комунальні підприємства») або не використовується жителями (повідомлення про 
корупцію). 

Учасники фокус-груп відзначили загальну невідповідність сайту сучасним вимогам. 
Недоліками ресурсу є: застарілість, незручність навігації, складність пошуку, проблеми 
з оновленням інформації. Наявні проблеми з використанням веб-ресурсу з мобільних 
пристроїв. 

Мешканці звертаються до сайту у разі виникнення незвичних ситуацій, які пов’язані з 
ситуацією у місті (наприклад, ожеледиця). Інтерес викликає інформація щодо бюджету, 
дозвілля та громадського транспорту. 

Однією з головних пропозицій респондентів  щодо веб-ресурсу була зміна структури 
відповідно до потреб різних цільових аудиторій.

Рекомендуємо Полтавській міській раді вжити заходів для оновлення сайту. 
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Використані 
джерела інформації 
1. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939

2. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 11.09.03 №1160;

3.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 №835;

4. Звіти за результатами оцінювання стану впровадження інструментів місцевої          
демократії в органах місцевого самоврядування міст-партнерів Проекту ПРОМІС.

5. Дослідження «Індекс місцевої електронної демократії в Україні: видання третє»;

6. Програма «Transparent cities/Прозорі міста» Transparency International Україна.
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Критерії оцінки інформації

Для оцінки інформації на сайті Полтавської міської ради використано національні рейтинги 
прозорості та підзвітності з метою верифікації даних експертними структурами. Рейтинги 
включають вимоги законодавства до веб-ресурсів міських рад та приклади гарних 
практик для взаємодії з мешканцями.

При виборі рейтингів прозорості та підзвітності використані наступні критерії:
• відкритість методології;

• наявність критеріїв, що стосуються оприлюднення інформації на сайтах міських рад, 
впровадження цифрових рішень та сервісів

• відкритість результатів оцінювання за окремими населеними пунктами

• оновлення станом на 2020 рік

• регулярність проведення

Оцінка сайту відбувалася на основі критеріїв щодо інформації та цифрових рішень, які 
мають бути на ресурсі міської ради, з трьох вимірювань: 

• Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України є складовою Програми «Прозорі 
міста» Трансперенсі Інтернешнл Україна 

• Рейтинг підзвітності 50 міст України є складовою Програми «Прозорі міста» 
Трансперенсі Інтернешнл Україна 

• Індекс демократичності міст (проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який концентрувався на впровадженні інструментів 
місцевої демократії та досліджував 16 міст-партнерів Проєкту ПРОМІС 

Рейтинги прозорості та підзвітності Трансперенсі Інтернешнл Україна презентовані у 
березні 2021 року, Індекс демократичності міст оновлено у 2020 році. Рейтинг підзвітності 
50 міст України вперше вимірювався у 2020 році, але оскільки дослідження є частиною 
Програми «Прозорі міста» Трансперенсі Інтернешнл Україна, використано 13 критеріїв, 
пов’язаних з наповненням сайтів міських рад. 

Окремо враховано візуалізацію інформації, яка дозволяє спрощувати сприйняття 
текстової інформації (наприклад, Google-карти). 

Для аналізу не використовувалася  текстова інформація про надання послуг, які неможливо 
отримати онлайн, документи та презентації.
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