
Е-МІСТО
ЄДИНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ
на базі ERP-системи ISpro



АНАЛІТИКА

ББііззннеессоовваа  ааннааллііттииккаа (англ. Business Intelligence, скорочено BI) — процес
перетворення даних в інформацію, тобто у нові знання, які можуть бути 
використані для збільшення ефективності та конкурентноздатності організації.



Фінансові результати діяльності 
комунальних підприємств

Реєстр укладених комунальними 
підприємствами договорів

Реєстр основних засобів 
комунальних підприємств

Аналіз цін на придбання товарів та 
послуг бюджетними закладами

Аналіз споживання енергоносіїв 
бюджетними закладами та стан 
оплати за енергоносії

Виконання бюджету по доходам

Видатки бюджету в розрізі 
галузей, заборгованість бюджету

Стан освоєння коштів бюджету 
розвитку

Стан виплати заробітної плати на 
комунальних підприємствах та в 
бюджетних установах

Стан оплати за житлово-
комунальні послуги 

Облік комунального майна, аналіз 
його використання

Вакансії на комунальних 
підприємствах та в бюджетних 
установах

Бази даних бюджетних установ та 
закладів: освітні, медичні, культури, 
спорту,соціального захисту.

Облік пільгових категорій громадян, 
виплата пільг, субсидій, матеріальної 
допомоги

АНАЛІТИКА



«Хто володіє інформацією, той володіє світом!»
Вінстон Черчилль

Е-МІСТО

Ситуація в містах

Комунальні підприємства подають фінансову звітність лише щорічно/щоквартально

Звітність включає лише укрупнені (підсумкові) показники, які дають мінімум корисної інформації

Малоінформативні показники є застарілими вже на наступний день після включення їх у звіт

В результаті - користь від стандартної фінансової звітності комунальних підприємств майже нульова, оскільки вона не

дає надійної основи для планування, аналізу, контролю діяльності комунальних підприємств



Е-МІСТО 
Міський інформаційно-обчислювальний центр

Завдяки впровадженню МІОЦ  місто отримує:

• Єдину систему управління підприємствами та 

структурними підрозділами органу виконавчої влади громади

• Єдину систему нормативно-довідкової інформації

• Діючий принцип від зведення даних (діаграма) 

до первинного документу

• Наявність інформаційно-пошукової аналітичної системи

• Обмін даними із застосуванням електронного цифрового

підпису (ЕЦП) – електронний документообіг



Ідея проекту
ЗЗааввддяяккии  ввппрроовваадджжееннннюю  ММІІООЦЦ  ммііссттоо  ооттррииммууєє::

Єдину систему управління підприємствами та структурними

підрозділами органу виконавчої влади громади

Єдину систему нормативно-супровідної інформації

Діючий принцип від зведення даних (діаграма) 
до первинного документу

Наявність інформаційно-пошукової аналітичної системи

Обмін даними із застосуванням електронного 
цифрового підпису (ЕЦП) – електронний документообіг

5

Щомісячні витрати на «Цифрове місто»
менші за поточні щомісячні витрати 
Адміністрації на різні облікові системи

При впровадженні не потрібно формувати 
нову базу-даних, створювати додаткові 
робочі місця, купувати обладнання 

Управляти можливо лише тим, 
що вимірюється та контролюється.

Е-МІСТО



\

Громадяни
Кабінет громадянина

Керівництво
Кабінет Мера

Працівник
Персональний кабінет

Е-оплата ЖКГ
Придбання Е-квитків
Електронна Е-медкарта
Е-адміністративні послуги
Інформаційно-аналітична система
Е-праця
Е-демократія

Кадри
Бухгалтерія
Договори
Транспорт
Майно та склади
Заробітна плата

Кадри
Заробітна плата
Табель
Відпустки і лікарняні 
Накази

МІОЦ 
Єдина централізована система обліку

Медицина та освіта Послуги ЖКГ Транспорт і зв’язок Інше

ЦНАП
Контакт-центр
Білінг
Управління персоналом

INTERNET
Бухгалтерський облік
Е-картка громадянина
Е-білет

Адміністратори 
системи

Е-МІСТО 
Будова системи МІОЦ



Для управління

Надає Меру інструмент контролю та управління містом

Автоматизує всі аспекти життєдіяльності міста

Налаштовує всі види обліку процесів міського господарства

Формує повну та достовірну нормативно-довідкову базу

Наприклад, до впровадження звіт скаладався за 
14 діб, після - за 1,5 год в будь-який момент.

Зменшує витрати на обслуговування серверів та програм

Забезпечує прямий контакт з виборцями

Формує комплексну систему захисту інформації

Скорочується кількість етапів обробки заявок 

Е-МІСТО



Необхідно лише встановити 
додаток «Твій час»

Для жителів

Достовірна та оперативна інформація про стан міста

Контроль надання та виконання усіх адміністративних послуг

Оперативна комунікація та зворотній зв’язок

Цілодобовий доступ до системи «Цифрове місто» здійснюється з будь-якої точки, в якій наявне підключення до мережі Internet

Покращення якості послуг

Легкий доступ в режимі 24/7

Е-МІСТО



Складові «ISpro» 

- Персонал – облік кадрів та з/п
- Бухгалтерський та податковий облік
- Облік кошторисів та асигнувань
- Облік основних засобів
- Облік договорів

- Фінансове планування та аналіз
- Управління: запасами, закупівлями
взаєморозрахунками, автотранспортом 
виробництвом, учбовими процесами

- Кабінет для Мера
- Працівника та городянина
- Побудинковий облік
- Управління дорученнями
- Адміністративні послуги

- Оплата комунальних послуг, білінг
- Соціальна картка городянина
- Проведення опитування
- Диспетчерська служба міста
- Транспорт

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

Комунікаційний модуль

Послуги

Е-МІСТО



Конфігурація



вести всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку

підтримувати необмежену кількість планів рахунків

вести облік в різних валютах, вести багаторівневий
аналітичний облік

формувати проводки за первинними документами з 
різними планами рахунків

оперативно аналізувати баланс, обороти, об'єкти
аналітичного обліку

вести внутрішню та зовнішню бухгалтерську звітність

експортувати звіти в програму «M.Е.Doc», 
розраховувати податки, формувати податкові накладні 
за оплатою, вести облік валових доходів та витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
Можливості підсистеми



вести договори довільної форми, календарно планувати
операції за договорами

вести довільну кількість специфікацій до договорів

аналізувати розрахунки за договорами в цілому і по 
кожній операції окремо

контролювати розрахунки по договорам за кількістю та 
сумами 

розраховувати штрафні санкції

складати рахунки і замовлення на підставі договорів

ОБЛІК ДОГОВОРІВ
Можливості підсистеми



формувати, розраховувати та контролювати довільні
взаємопов’язані бюджети

розробляти регулярні виробничі та фінансові плани
(бюджети) 

аналізувати наявність і рух грошових засобів,
аналізувати рух запасів

аналізувати план надходження і витрат по рахункам

формувати бюджети, вести планові бюджети, збирати
фактичні показники на основі проведень

складати кошторис і план асигнувань, вести реєстр
розподілів відкритих асигнувань

проводити оцінку ліквідності оборотних коштів та 
успішності кредитної політики

ФІНАНСУВЕ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ
Можливості підсистеми



відслідковувати історію розвитку взаємовідносин із
замовниками, координувати багатосторонні зв'язки з 
постійними клієнтами і централізовано керувати
продажем і клієнт - орієнтованим маркетингом

вносити та відслідковувати інформацію про наявних та 
потенційних клієнтів

планувати роботи, вести постановку завдань
співробітникам

контролювати виконання доручень, отримувати звіти
про ефективність роботи з клієнтами

мати швидкий доступ до будь-яких документів клієнта, 
керувати Call-центром

планувати та вести історії контактів компанії з клієнтом

CRM – ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ
Можливості підсистеми



формувати, розраховувати та контролювати довільні
взаємопов’язані бюджети

розробляти регулярні виробничі та фінансові плани
(бюджети) 

аналізувати наявність і рух грошових засобів,
аналізувати рух запасів

аналізувати план надходження і витрат по рахункам

архівувати розрахункові листки працівників, 
підтримувати довільну кількість різних графіків роботи

автоматично перераховувати суми у фонди за закриті
періоди у випадку змін законодавства або помилок

вести облік аліментів, податків, зв’язок з касою, 
формувати довідки та звіти

ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І КАДРІВ
Можливості підсистеми



реєструвати замовлення покупців, запаси по 
замовленнях,  рахунках

оформлювати рахунки на оплату, готувати первинні
документи на відвантаження товарів і готової продукції

вести контроль графіку відвантажень та термінів
оплати, вести облік повернень та оборотної тари

вести облік розрахунків з покупцями, консигнаторами і 
давальцями

реєструвати замовлення покупців, запаси по 
замовленнях, рахунках

вести необмежену кількість прейскурантів з різною
методикою розрахунку відпускних цін, знижок і 
підвищень

ОБЛІК ПРОДАЖІВ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ
Можливості підсистеми



вести облік запасів по партіях, довільних
характеристиках, на основі штрих-кодів,вести
порційний та сортовий облік товарів

контролювати терміни придатності і норми запасів, 
обліковувати давальницьку сировину

вести облік споживчих характеристик товару                     
(сорт, колір, розмір тощо)

вести облік запасів, прийнятих і переданих на 
консигнацію і відповідальне зберігання

довільно вибирати метод оцінки запасів як в цілому для 
підприємства, так і для кожного місця зберігання

проводити інвентаризацію, переоцінку, комплектацію
запасів

ОБЛІК ЗАПАСІВ
Можливості підсистеми



налаштовувати ОЗ, включно алгоритм розрахунку 
амортизації і ведення довідників підсистеми 

вести картотеку ОЗ, вести початкові залишки, 
документи руху ОЗ 

вести відомість інвентаризації ОЗ

розраховувати амортизацію ОЗ, керувати обліковими 
періодами ОЗ

звітувати по ОЗ для формування вихідних форм

вести відомість переоцінки ОЗ

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Можливості підсистеми



здійснювати завдання обліку і управління даними про 
студентів в ВНЗ, учнів в школах та освітніх закладах та в 
дитячих садочках

вести особові справи студентів, учнів,  дошкільнят, 
формувати накази по студентам

формувати графіки екзаменаційної сесії і 
екзаменаційних відомостей

аналітично опрацьовувати відомості по успішності

розраховувати стипендії, інших нарахування, 
розрахунки за гуртожиток, батьківську плату

вести документообіг по студенту від вступу до 
закінчення навчального закладу

ОСВІТА
Можливості підсистеми



вести реєстр будинків і квартир,облік мешканців, облік
особових рахунків квартир (договорів)

щомісяця формувати квитанції на оплату комунальних
послуг, в тому числі відправляти рахунки за комунальні
послуги на електронні адреси власників особового рахунку

відправляти нагадування на електронні адреси власників
особового рахунку про необхідність надання показників за 
лічильниками

вести облік показників лічильників, оплати за послуги, 
реєстрацію населення

ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Можливості підсистеми



виконувати функції підготовки та налаштування
параметрів будь-якого виробничого процесу

планувати обсяги виробництва, вести розрахунок графіків

аналізувати потреби в ресурсах і виробничих потужностях

провадити контроль ходу виробництва, вести облік
матеріалів

планувати серійне і позамовне виробництво

розраховувати потреби у виробничих потужностях, 
сировині та матеріалах,  дефіцит матеріалів

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Можливості підсистеми



вести облік наявності та роботи автотранспорту

вести облік ремонту, кількості паливно-мастильних
матеріалів

провадити облік роботи водіїв, зокрема нарахування
заробітної плати

відслідковувати пробіг автомобільних шин та 
акумуляторів

формувати заявки на перевезення вантажів

формувати оперативний план перевезень, планувати
виїзди

УПРАВЛІННЯ АВТОРАНСПОРТОМ
Можливості підсистеми



Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму 
«Комплексна система автоматизації підприємства ISpro» від 27.05.2005 
року № 13175 Державного департаменту інтелектуальної власності 
Міністерства освіти і науки України.

Відповідність 
законодавству

Оперативні
оновлення

Українська 
розробка

Підтримка програми 
на місцях

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ



IISSpprroo ппооввннііссттюю  ввііддппооввііддааєє  ввииккллииккаамм  
ссььооггооддеенннняя  ттаа  ссууччаасснниимм  ррееааллііяямм  УУккррааііїїннии::

• значно підвищує ефективність 
управління 

• робить процеси прозорими та 
зрозумілими

• спрощує бюрократичні процедури 

• створює можливість централізованоії
інформаціийноії системи 

• є 100% украіїнською інтелектуальною 
розробкою

• зменшує витрати

КЕРІВНИК
збільшення ефективності роботи
організації, оперативна та повна
інформація про стан справ,
можливість швидкого 
прийняття рішення

ФІНАНСИСТ
автоматизація аналізу
фінансової діяльності, 
зручне планування 
господарської діяльності та
бюджету

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
можливість сконцентруватися
на контролюючій та 
аналітичній діяльності,
забезпечення безперебійної 
роботи бухгалтерії

БУХГАЛТЕР
економія робочого часу 
за рахунок автоматизації
рутинних операцій,
мінімізація помилок завдяки 
багаторівневим перевіркам

КАДРОВИК
економія часу за рахунок 
автоматизації рутинних 
операцій, оперативна 
підготовка інформації щодо 
кадрових питань

ІТ-СПЕЦІАЛІСТ
скорочення часу на 
обслуговування завдяки гнучкому 
налаштуванню,
економія часу на виконання 
більш важливих завдань

ДІЛОВОД
економія часу та 
мінімізація помилок

СПІВРОБІТНИК
економія часу та 
зручність роботи питань

РОБОТОДАВЕЦЬ
(громадянин України)
ефективно працююча державна організація!

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ



Мультиплатформа
Послуги міських служб: диспетчерська, 
опитування, адміністративні послуги.

Складні послуги: купівля авіа
та ж/д квитків, купівля товарів і послуг.МОБІЛЬНИЙ 

ПОРТАЛ ПОСЛУГ
Сплата за послуги з розрахункового рахунку, 
картками, електронними грошима, тощо.

Традиційні: комунальні послуги, 
оплата мобільного, інтернету, 
соціальна картка.

Використовує сертифіковані засоби ЕЦП 
для ідентифікації особи та захисту  інформації.

Послуги, які вимагають посвідчення особи: 
відкриття та управління банківським рахунком, 
подача електронної звітності тощо.

«ТВІЙ ЧАС» У ТВОЇХ РУКАХ



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ



Меморандум
Протокол 
впровадження

Створення робочої 
групи МІОЦ

Навчання фахівців 
МІОЦ – 1 місяць

Постачання програм для 
МІОЦ

Системний супровід 
МІОЦ

Впровадження програми 
МІОЦ - 3 МІСЯЦІ

Непрямі
ПРИБУТКИ

Економія ФОП

Економія від відмови від 
інших облікових програм

Скорочення і оптимізація 
витрат

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Е-МІСТА

Прямі
ПРИБУТКИ

ОСБББілінгТранспорт

Інші сервіси

-₴ -₴

+₴

+₴ +₴

+₴

+₴ +₴ +₴

Е-МІСТО 
Фінансово-організаційна схема



НАВЧАННЯ
Як ми навчаємо програмі

• Планове очне навчання в групах дляфахівців компаній-партнерів

за домовленістю

• Навчання клієнтів відповідно до договорів впровадження, 

найважливіша частина якого проводиться безпосередньо
на робочих місцях і конкретних прикладах

• На курсах - окремо від впровадження системи, результатом якого

стане отримання сертифікату про успішне закінчення курсів

• Дистанційне навчання на сайті - do.intelserv.com, відео та 

методологічні матеріали по модулям системи, проведення
вебінарів. Також доступні навчальні матеріали на YouTube-каналі

Для успішного навчання роботі з програмою і формування

практичних навичок вправного користувача ми пропонуємо різні

види навчання для установ та організацій, партнерів та бізнесу.

ККооррииссттууввааччаамм ттаа  ппааррттннеерраамм  ззааббееззппееччеенноо ззррууччнниийй ддлляя  нниихх  ссппооссіібб

ооппааннуувваанннняя ннааввииккіівв ррооббооттии зз  ппррооггррааммооюю IISSpprroo ттаа  ооттррииммаанннняя

ммееттооддииччннооїї іі  ддооккууммееннттааллььннооїї ппііддттррииммккии::



ВПРОВАДЖЕННЯ 
Як ми впроваджуємо програму

• Установка систем на сервері і робочих станціях

• Налаштування підсистем (модулів)  відповідно до облікової

політики підприємства

• Імпорт наданих Замовником даних (у погодженому форматі)

• Навчання персоналу, який буде вести   облікові операції, і 

обслуговувати програмний комплекс. Дослідно-промислова

експлуатація програми в рамках контрольних прикладів або при 

паралельному веденні обліку в системі ISpro та існуючих засобах

автоматизації або на реальних даних

Впровадження системи здійснюється силами команди найкращих

фахівців з впровадження системи ISpro за умовами та в термінах, 

узгоджених для кожного конкретного випадку та договору. Обсяг

і склад робіт визначається на етапі укладання договору. 

ВВппрроовваадджжеенннняя ммоожжее ввккллююччааттии ннаассттууппнніі ввииддии ррооббіітт::

ООккрріімм ввппрроовваадджжеенннняя ссииссттееммии вв  ццііллооммуу ттаа  їїїї

ооккррееммиихх ммооддуулліівв ііссннууєє ммоожжллииввііссттьь

ддооооппррааццюювваанннняя ппррооггррааммннооггоо ккооммппллееккссуу    ппіідд

ссппееццииффііккуу ЗЗааммооввннииккаа ннаа  ппііддссттааввіі ТТееххннііччннооггоо

ззааввддаанннняя ззаа  ооккррееммооюю ууггооддооюю..

ВВппрроовваадджжеенннняя ссииссттеемм  IISSpprroo ммоожжее

ппррооввооддииттииссяя ппоо  ооккррееммиихх ддіілляяннккаахх ооббллііккуу

ппооееттааппнноо,,  ннааппррииккллаадд ппооччииннааююччии зз  ппііддссииссттееммии

ообблліікк ззааррооббііттннооїї ппллааттии,,  ппооттіімм -- ообблліікк ззааппаассіівв іі  

ггрроошшооввіі ккоошшттии ттоощщоо..



ГАРАНТІЙНА ПІДТРИМКА

• Право на отримання пакетів оновлення і нових версій системи, 

пов’язаних зі зміною законодавства та / або зміною

функціональних можливостей системи, в офісі продавця на носії

клієнта, скачування пакетів оновлення і нових версій з сайту 

компанії

• Консультації по телефону “Гарячої лінії“

• Підключення в “Систему обміну інформацією з дилерами 

і клієнтами” (SOID)



БЕЗПЕКА
ЩЩоодднняя ммии  ппооккрраащщууєєммоо ннаашшуу  ссииссттееммуу  ббееззппееккии..  ВВжжее ввппрроовваадджжеенніі

ннееооббххіідднніі ттееххннііччнніі рріішшеенннняя ттаа  ооббллааддннаанннняя::

• Встановлено найкраще обладнання від Cisco для 

покращення захисту інфраструктури

• Використано SIEM рішення моніторингу інцидентів від IBM

• Впровадили систему захисту NGFW на базірішення Palo 

Alto

• На всіх комп’ютерах розробників розгорнуто проактивний

захист від кібератак на базі продукту «Romad»

• Побудовано процеси безпечної розробки програмного

забезпечення на базі методології QWASP SAMM

• Систему підключено до платформи

• MISP-UA, cитуаційного центру забезпечення кібербезпеки

Служби безпеки України. Платформа широко 

використовується в усьому світі, відповідає міжнародним

стандартам ЄС та НАТО, застосовується основними

міжнародними суб’єктами у сфері кібербезпеки FIRST, 

CIRCL, 

CiviCERT, NATO NCI Agency

В процесі розробки і експлуатації нашої

системи ми використовуємо різні процеси і 

підходи, технічні комплекси і організаційні

методи, які спрямовані на забезпечення

конфіденційності, цілісності та доступності

даних. Для цього ми створили команду 

швидкого реагування на кіберзагрози, 

обладнали антивірусну лабораторію для 

тестування продуктів та оновлень і 
отримали експертний висновок ТЗІ 

Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України рівня гарантії Г-

3. 

Оновлення та дистрибутиви продукту 

розташовані в датацентрі Державного 

підприємства “Українські спеціальні

системи”. Взаємодія клієнтів відбувається з 

нашими ресурсами через захищений вузол

Інтернет-доступу Національної системи

конфіденційного зв’язку.



ВЕБ ВЕРСІЯ
ВЕБ версія ISpro - це не просто новий продукт на додаток до існуючої версії. Це нова 

платформа, яка істотно розширює можливості системи. 

У новій версії застосована повноцінна багаторівнева архітектура клієнт-сервер, що дозволяє

повністю звільнити робоче місце користувача від обробки бізнес логіки. Користувачеві

більше не потрібен потужний комп’ютер. Тепер все працює навіть на планшеті! Всі

обчислення і всю обробку введення користувача тепер здійснює сервер додатків.

Інтерфейс в ВЕБ версії максимально наближений до інтерфейсу користувача ISpro, тому він
зрозумілий і не вимагає витрат

на додаткове навчання.

Але є і відмінності, які роблять ВЕБ версію ще більш інформативною і наближають інтерфейс

користувача до природного (паперового) вигляду документів. Тепер у нас є дизайнер 

шаблонів документів. Зовнішній вигляд практично всіх первинних документів можна

привести саме до того виду, який прийнятий на підприємстві.

Ідентифікація та авторизація користувачів може проводитися з використанням ЕЦП, що є 

значною перевагою з безпеки. Тепер всі документи можуть підписуватись електронним

цифровим підписом.



«Інтелект-Сервіс» - національний розробник програмного забезпечення, який 
понад 27 років спеціалізується на створенні та впровадженні систем управління 
фінансово-господарською діяльністю підприємств.

wwwwww..iinntteellsseerrvv..ccoomm

ПРО РОЗРОБНИКА



ДЕРЖАВНІ СТРУКТУРИ 
• Міністерство фінансів України
• Державна фіскальна служба
• Міністерство закордонних

справ України

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
• Центральний госпіталь МВС України
• Київська міська клінічна лікарня
• «Київський міський центр серця»

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
• ВАТ «Турбоатом»
• ВАТ «УХЛ-Маш» 
• ПАТ «Склоприлад»

ФІНАНСИ, СТРАХУВАННЯ
• ПАТ «Ощадбанк» 
• ПАТ «Альфа-Банк»

ТРАНСПОРТ ТА ЗВ'ЯЗОК 
• ДАЗТУ «Укрзалізниця» 
• УДППЗ «Укрпошта»

ОСВІТА 
• КНЕУ ім. В. Гетьмана 
• ЛНУ ім. І. Франка

Е-МІСТО
u ЄДИНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА 
u СИСТЕМА ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРЕЗИДЕНТА

ІСТОРІЇ УСПІХУ
Успішні кейси та галузеві рішення



ггаарряяччаа  ллііннііяя::
+38 044 206-72-49

ввііддддіілл  ппррооддаажжіівв::  
+38 044 206-72-33  
sale@intelserv.com

ддииллееррссььккиийй  ввііддддіілл::
+38 044 206-72-11  
dealers@intelserv.com

ввііддддіілл  ннааввччаанннняя::  
+38 044 206-72-20
ispro@intelserv.com


