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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЕННЯ

В час розвитку інформаційних технологій стало актуальним

питання створення спеціалізованої інформаційної системи,

яка б допомогла виявляти забруднення вулиць, факти

вандалізму та швидко їх усувати.

Також згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями

розвитку науки і техніки» (В редакції № 2519-VI (2519-17) від

09.09.2010, ВВР, 2011, №4, ст.23) стаття 3 «Пріоритетни

напрями розвитку науки і техніки» дана робота підпадає під

пріоритетний напрям розвитку 2 «Інформаційні та комунікаційні

технології».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2519-17
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: автоматизація процесу сповіщення та

комунікації установ, що займаються прибиранням території

вулиць міст та селищ України.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Розробити алгоритм роботи інформаційно-комунікаційної

системи для моніторінгу забруднення території вулиць.

2. Створити макет програмного забезпечення інформаційно-

комунікаційної системи, а саме макет веб ресурсу та макет

мобільного додатку «Чиста Україна», які дозволять установам,

що займаються прибиранням території в режимі online

виявляти забруднення вулиць та факти вандалізму шляхом

комунікації з населенням та швидко їх усувати.



4

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні дослідження проводились з 

використанням теорії роботи та створення 

комунікаційно-інформаційних систем.

Практичні дослідженння в даній роботі 

спрямовані на розробку інтерактивного макету 

web-ресурсу та макету мобільного додатку 

«Чиста Україна», на платформі Figma, 

який можна переглянути за посиланням: 

https://www.figma.com/proto/p4wAb7Bp3hIA2lPwA

8kW92/Untitled?node-id=0%3A1&scaling=scale-

down

https://www.figma.com/proto/p4wAb7Bp3hIA2lPwA8kW92/Untitled?node-id=0:1&scaling=scale-down
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ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 

ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ

За останні декілька років в Україні погіршилася

ситуація з накопиченням побутових відходів.

Проблема «сміття» доповнилася великою

кількістю стихійних звалищ побутових відходів, які

стали невід’ємною частиною міст та селищ

України. Тому вирішення проблеми поводження з

відходами сьогодні стало актуальним завданням

для органів місцевого самоврядування в Україні.
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Утворення та видалення відходів

[ Державна служба статистики України. URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua/ ]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Поводження з відходами 

[ Державна служба статистики України. URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua/ ]

http://www.ukrstat.gov.ua/
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БЛОК 

СХЕМА 

АЛГОРИТМУ 

РОБОТИ

 

ПОЧАТОК 

Вхід на мобільний 
додаток  

«Чиста Україна» 

Вхід на web ресурс 
«Чиста Україна» 

Завантаження 
фото або відео 

файлу 

ТАК НІ ТАК НІ 

Повідомлення 

заявника про усунення 

наслідків вандалізму 

або забруднення 

Обробка повідомлення   
працівниками служби 

«Чиста Україна» 

Передача повідомлення до 
служби, що займається 
прибиранням території 

КІНЕЦЬ 

Фото або відео фіксація факту 
забруднення або вандалізму 

на вулиці 

Завантаження 
фото або відео 

файлу 

ТАК НІ 
Повідомлення є 

обґрунтованим 

Заповнення 
форми 

ТАК НІ ТАК НІ Заповнення 
форми 

Повідомлення 

заявника про 

відхилення скарги з 

зазначенням причин 
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Макет головної

сторінки макету

web сайту

«Чиста Україна» 

(розробка 

автора)
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Макет форми

повідомлення

про забруднення

территорії

(розробка 

автора)
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ПРОГНОЗОВАНІ НАСЛІДКИ ВІД 

ВПРОВАДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ  «ЧИСТА УКРАЇНА»

Завдяки впровадженню представленої
інформаційно-комунікаційної системи вдасться
покращити очищення территорії вулиць міст та
селищ України. Також завдяки даній системі
будуть створені робочі місця для роботи на яких
людям не потрібна вища освіта. Деякі з робочих
місць зможуть заняти люди, яку будуть
працювати дистанійно перевіряючи заявки
користувачів.
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АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Міжнародна науково-практична on-line конференція «Проблеми
енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському
господарстві (The problems of energy efficiency and automation in
industry and agriculture)», 11-12 листопада 2020 року,
Центральноукраїнський національний технічний університет,
м.Кропивницький.

Тема доповіді: «Creation of an information and communication system for
monitoring territory street pollution in cities and towns of Ukraine».

За підсумками роботи конференції нагороджений почесною грамотою за
активну участь.

2. International Symposium «Experience, Knowledge. Contemporary
Challenges», “Contemporary Economy and Society. Challenges and
Solutions”, December 16th-17th, 2020, Artifex University of Bucharest,
Romania.

Тема доповіді: «Information and communication system for detecting street
pollution - one of the main components of the digital economics in
Ukraine».

За підсумками роботи конференції нагороджений дипломом учасника
конференції.
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Грамота за активну 

участь у конференції  

«Проблеми 

енергоефективності та 

автоматизації в 

промисловості та 

сільському 

господарстві», 

11-12 листопада 2020 

року, 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет, 

м. Кропивницький.
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Диплом за участь у International Symposium Experience, Knowledge. 

Contemporary Challenges, “Contemporary Economy and Society. 

Challenges and Solutions”, December 16th-17th, 2020, 

Artifex University of Bucharest, Romania.
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Кропивницький: ЦНТУ, Вип.28, 2020. - С.39-44



16

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

1. Проаналізовано статистичні дані по кількості утворених

відходів в містах та селищах України.

2. Проаналізовано статистичні дані по вивезенню побутових

відходів та несанкціонованним звалищам в Україні.

3. Запропоновано алгоритм роботи інформаційно-

комунікаційної системи.

4. Створений макет програмного забезпечення

інформаційно-комунікаційної системи, а саме макет web-

ресурсу «Чиста Україна» та макет одноіменного

мобільного додатку, які дозволили б шляхом комунікації з

населенням виявляти забруднення території та швидко їх

усувати.
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