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Швидка та ефективна 
координація роботи 
відповідальних органів

Комунікація з 
громадянами в режимі 

реального часу
Уникнення паніки Зменшення 

негативних наслідків

1 2 3 4

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПІД ЧАС ЗАГРОЗ: 
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?



для  
місцевої 
влади

для  
мешканця

для  
бізнесу

1 2 3



ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
організація 

віддаленої роботи 
працівників 

муніципалітету

відображення 
ситуації в місті або 

громаді на 
інтерактивній мапі

швидке оповіщення 
населення  

через SMS, мобільний додаток, 
месенджери, голосові повідомлення 

на стаціонарні телефони

моніторинг роботи 
працівників 

муніципалітету та 
ЖКГ

контакт-центр  
(Facebook, Viber, WhatsApp, 

Telegram, SMS, голосові 
повідомлення, отримання 
заявок через додаток)

зручний пошук 
інформації по часу, 
виконавцю чи 
мешканцю

координація роботи 
ремонтних бригад, 
волонтерів, служб 
МНС, місцевої поліції

Термін 
розгортання: 
від 3 до 10 днів



ДЛЯ МЕШКАНЦЯ

простота використання 
 (спеціальний додаток, Facebook, 

Viber, Telegram, WhatsApp, контакт-
центр)

окремий модуль для 
пенсіонерів та людей з 

інвалідністю

особистий кабінет 
кожного мешканця в 

смартфоні

зв’язок з місцевою 
владою в смартфоні

кнопка паніки 
 (в разі небезпеки для виклику 

екстрених служб)

замовлення продуктів та 
інших товарів через 

смартфон або контакт-центр

моніторинг виконання 
заявки чи скарги

Термін розгортання: від 3 до 10 днів



Термін розгортання: від 5 до 14 днів

ДЛЯ 
МІСЦЕВОГО 
БІЗНЕСА

рішення транспортних 
проблем

повідомлення 
населення про свої 
товари та послуги

розуміння ситуації про 
потреби населення по 
місту чи району

модуль для служби 
доставки



КООРДИНАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ

комунальні 
служби 

 (наприклад, 
вивезення сміття, 
аварії водогону)

органи 
охорони 
здоров’я 

місцеві 
підприємці 

(наприклад, 
інформування 
населення про 

наявність товарів та 
ціни)

волонтери

місцева 
поліція  

(оперативне 
інформування)  
та служби 
МНС

транспортні 
служби  

(наприклад, підвіз 
працівників 

об’єктів критичної 
інфраструктури)

служби 
доставки 
продуктів 
харчування



електронний документообіг

СИСТЕМА ЕКСТРЕНОГО ОПОВІЩЕННЯ 
модуль для гарячої лінії  
(Facebook,WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, голосові 
повідомлення на стаціонарні телефони)

оповіщення населення на кожен телефон, 
смартфон чи стаціонарний телефон  
(протягом 4-8 секунд)

оповіщення населення та працівників 
виконокому через спеціальний додаток

можливість відео-трансляції в закритому 
режимі



КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

всі звернення в одній системі  
(цілісна картинка, аналіз)

швидкий пошук питань та створення звітів  
(наприклад, по зверненням мешканця, працівникам 
або підрозділу, району або вулиці тощо)

діюча платформа для АНТИКРИЗОВОГО 
ЦЕНТРУ

швидке оповіщення різних категорій 
населення (4-8 секунд)

зменшення небезпеки зараження



Зверніться до нас за додатковою інформацією: 

Оксана Потапенко 
M: +380.67.2350296 

@: op@auxbridge.com

www.peoplecity.net


