ПЕРША В УКРАЇНІ ПЛАТФОРМА ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ E-DEM
(E-DEM.UA) ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ГРОМАДЯНАМ ВЗАЄМОДІЯТИ
З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ, ЩОБ ШВИДКО, ПРОЗОРО ТА ЕФЕКТИВНО
ВИРІШУВАТИ ВАЖЛИВІ ДЛЯ ГРОМАДИ ПИТАННЯ

Платформа E-DEM об’єднала найбільш популярні інструменти електронної демократії, якими наразі користуються більше 300 громад України:
е-сервіс «Місцеві петиції»
е-сервіс «Громадський бюджет»
е-сервіс «Відкрите місто»
е-сервіс «Консультації з громадськістю»
Завдяки тому, що всі електронні сервіси розміщені на одній платформі,
для користування ними відтепер потрібно реєструватись лише один
раз. Зробити це можна за допомогою BankID або електронного підпису.
Зареєструвавшись, ви можете переходити з одного сервісу на інший без
додаткової авторизації.
Що дозволяє платформа E-DEM? По-перше, бачити в реальному часі
усі електронні сервіси, до яких підключена ваша громада, і долучатися
до важливих саме для вас ініціатив. По-друге, бачити всі актуальні події
вашої громади: інформацію про нові петиції, нові проекти громадського
бюджету, актуальні опитування та багато іншого.
Платформа E-DEM – це можливість впливати на місцеву владу чи не
щодня. Відтепер не потрібно чекати на вибори, аби раз на п’ять років
визначити майбутнє своєї громади. Слідкуйте за новинами та підтримуйте важливі ініціативи просто на платформі!

Потрібна додаткова інформація?
Бажаєте підключитися?
Звертайтеся за адресою edem@eef.org.ua

Платформа електронної демократії Е-DEM створена Фондом Східна Європа та Державним
агентством з питань електронного урядування України (нині – Міністерство цифрової
трансформації України) в межах Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади
та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва

ПЛАТФОРМА ЕЛЕКТРОННОЇ
ДЕМОКРАТІЇ E-DEM (E-DEM.UA)

Сервіс «МІСЦЕВІ ПЕТИЦІЇ», який дає можливість українцям
впливати на розвиток своїх громад через звернення до відповідних місцевих органів влади з е-петиціями. Ці петиції розглядають у встановленому законом особливому порядку за умови
їх підтримки визначеною кількістю жителів.

Сервіс «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ», який надає можливість
жителям пропонувати свої проекти місцевого розвитку та/або
впливати на розподіл визначеної частки коштів місцевого бюджету шляхом голосування за ті чи інші проекти.

Сервіс «ВІДКРИТЕ МІСТО», який допомагає жителям інформувати місцеву владу про актуальні проблеми благоустрою,
житлово-комунальної сфери, інфраструктури тощо для оперативного усунення цих проблем.

Сервіс «КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ», який надає
органам місцевої влади можливість враховувати пропозиції
жителів щодо питань розвитку міст і громад, організовувати обговорення проектів документів перед їх розглядом та схваленням, проводити місцеві опитування в різних формах з метою
вивчення думки активної частини жителів міст.

e-dem.ua

