
“Відкрита мапа Дніпра” 
Функціонал 

http://mapa.dniprorada.gov.ua/  
Станом на 10.07.2017 функціонує 11 розділів: 

● Тимчасові споруди 
● Сезонні майданчики 
● Пересувна торгівля 
● Спорт 
● Меморіальні дошки 
● Масові заходи 
● Реклама 
● Ремонт 
● Комунальні позашкільні заклади 
● Дніпро - місто людей 
● Бюджет участі 

 

 
 
 
 
 

http://mapa.dniprorada.gov.ua/


1.Тимчасові споруди (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=1) - внесено     
4003 офіційних ТС, що містять наступну інформацію: 

○ адреса; 
○ реєстровий номер; 
○ площа; 
○ орендар; 
○ вид діяльності; 
○ наявність договору. 
○ є можливість подати онлайн скаргу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=1


2.Сезонні майданчики (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=2) - внесено     
966 об’єктів, що містять наступну інформацію: 

○ адреса; 
○ реєстровий номер; 
○ площа; 
○ орендар; 
○ вид діяльності; 
○ наявність договору. 
○ є можливість подати онлайн скаргу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=2


3.Пересувна торгівля (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=3) - внесено     
132 об’єкти, що містять наступну інформацію: 

○ адреса; 
○ реєстровий номер; 
○ площа; 
○ орендар; 
○ вид діяльності; 
○ основна сфера торгівлі; 
○ кількість поданих заяявок (за наявності); 
○ наявність договору; 
○ є можливість подати онлайн скаргу; 
○ є можливість подати онлайн заявку “Про оформлення договору про         

використання об’єкту благоустрою на території міста Дніпро не за їх          
цільовим призначенням” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=3


4.Спорт (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=16) - внесено 289 об’єктів,      
що містять наступну інформацію: 

○ адреса; 
○ вид діяльності; 
○ секції; 
○ розклад роботи закладу; 
○ довідка закладу; 
○ довідка управління спорту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=16


5.Меморіальні дошки (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=14) - внесено     
289 об’єктів, що містять наступну інформацію: 

○ місцезнаходження; 
○ кому встановлено; 
○ нагороди (за наявності). 

 

 
6.Масові заходи (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=13) - інформація     

щодня оновлюється і містить: 
○ адреса; 
○ назва заходу; 
○ організація; 
○ час проведення. 

 

 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=13
https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=14


7.Реклама (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=12) - інформація    
оновлюється, буде відображено 3700 об’єктів з інформацією: 

○ назва; 
○ номер дозволу; 
○ дата видачі; 
○ адреса; 
○ є можливість подати скаргу. 

 
8.Ремонт (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=17) - - внесено 289      

об’єктів, що містять наступну інформацію: 
○ адреса; 
○ розпорядник; 
○ час ремонту; 
○ гарантія; 
○ вартість; 
○ є можливість подати скаргу. 

 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=17
https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=12


9.Комунальні позашкільні навчальні заклади    
(https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=9) - внесено 289 об’єктів, що містять       
наступну інформацію: 

○ адреса; 
○ розклад роботи закладу; 
○ секції; 
○ довідка закладу; 
○ є можливість подати скаргу онлайн; 
○ є можливість записатися онлайн. 

 

 
 

 
 
 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=9


10.Створено розділ “Дніпро місто людей”, що містить 4 види атракціонів, які           
відображаються на мапі міста відповідними іконками: 

 
Обрати відображення на мапі можна: 
 

● За видом діяльності (баскетбольний матч, катання на ковзанах, катання на          
роликах, лазертаг) 

● За розміщенням у районі міста: 
 



 
 
При натисканні на кожну іконку відкривається вікно з інформацією по обраному           
виду атракціону, а саме: 

● Адреса; 
● Назва; 
● Графік роботи атракціону; 
● Телефон; 
● Опис атракціону. 

 
 



Є можливість “Записатися” на атракціон онлайн. Для цього необхідно         
заповнити поля: 

● ПІБ дитини; 
● Вік дитини; 
● ПІБ дорослого; 
● Контактний номер телефону батьків; 
● Бажана дата запису на атракціон (є можливість обрати з випливаючого          

календаря); 
● Примітка (де можна вказати додаткову інформацію. Наприклад, що цього дня          

у дитини День народження, тоді працівники зможуть привітати). 

 
Якщо обов’язкові поля (всі, крім поля “Примітка”) не будуть заповнити, надіслати           
дані буде неможливо. Після заповнення всіх обов’язкових полів та натискання          
кнопки “Відправити” висвітиться повідомленя про успішне надсилання даних:  

 
Є можливість “Подати скаргу” на атракціон онлайн. Для цього необхідно          

заповнити поля: 
● ПІБ; 
● Контактний телефон; 
● Адреса електронної пошти; 



● Категорія проблеми; 
● Опис проблеми; 
● Можливість додати фото (не більше 4-х). 

 
 
Якщо обов’язкові поля не будуть заповнити, надіслати дані буде неможливо. Після           
заповнення всіх обов’язкових полів та натискання кнопки “Відправити” висвітиться         
повідомлення про успішне подання скарги:  

 
 



Після цього на вказану Вами пошту надійде повідомлення з даними, які були            
введені при заповненні скарги та реєстраційним номером скарги. 
 
Після відправлення скарги та заявки надходять до адміністративної панелі         
веб-порталу та на електронну пошту відповідальної особи від департаменту         
гуманітарної політики Дніпровської міської ради для подальшого опрацювання. 
 

 
 
Після опрацювання скарг або заявок на попередній запис, заявникам буде дзвонити           
відповідальна особа від департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської        
ради для уточнення інформації, повідомлення про запис або щодо прийнятих          
заходів на відповідне звернення. 
 
11. Бюджет участі (https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=11) - внесено 64      

проектии-переможці, що містять наступну інформацію: 
○ адреса; 
○ назва; 
○ категорія; 
○ тип проекту; 
○ бюджет; 
○ посилання на сайт https://adm.dniprorada.gov.ua/, де розміщено проект.  

 

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=11
https://adm.dniprorada.gov.ua/


 
 


