
Назва: Адаптація громад до зміни клімату 

Мета:  

Розробка веб-платформи в контексті інформаційного майданчика з питань адаптації до зміни 
клімату, як інструменту для зеленої трансформації України та Європейського зеленого курсу. Веб-
портал повинен мати систему динамічного керування наповненням на базі веб-інтерфейсу та 
надавати можливість легкого та зручного доступу користувачів до інформаційних елементів. 

Результат:  

Створення інформаційного онлайн ресурсу, за допомогою якого українські громади зможуть 
ефективніше оцінювати кліматичні загрози, вплив на громаду та планувати заходи з адаптації. 

Цільова аудиторія:  

Близько 300 українських громад: члени АЕМУ та підписанти Угоди мерів в Україні (органи 
місцевого самоврядування), зокрема представники структурних підрозділів і відділів енергетики, 
екології та природних ресурсів, житлово-комунального господарства, інвестиційної діяльності та 
проектів тощо.  

Мова платформи: українська 

Даний пункт передбачає лише функціонал сайту і не включає у себе написання будь яких текстів 
для вебсайту (статті, новини, описи послуг, тощо). Послуги по написанні текстів додаткового 
наповнення для сайту Виконавець може надавати Замовнику як окремий вид послуг.  

Основна інформація про продукт: 

 Адреса програмного продукту – веб-платформи буде мати наступне доменне ім’я надане 
Замовником. 

 Оплату за продовження доменного імені здійснюється Замовником. 

Доступ до програмного продукту: 

 Доступи до веб сайту будуть передані Виконавцем до Замовника після перенесення 
програмного продукту на хостинг Замовника. Або за згодою сторін сайт може бути 
розміщений на сервері Виконавця.  

Кросбраузерність сайту: 

Програмний продукт буде розроблений таким чином, щоб відображатися та функціонувати 
однаково добре у різних найпопулярніших браузерах версій за останні 6 місяців. 
Перелік браузерів наступний: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Safari 

 Microsoft Edge 

 



Мобільні пристрої: 

Вебплатформа буде розроблена, враховуючи потребу адаптивності:  
Для перегляду веб платформи користувачами буде розроблена мобільна версія сайту для 
смартфонів та планшетів. 

Дизайн сайту: 

 Дизайн Сайту повинен бути простим та привабливим для цільових користувачів.  

 Кольорова гама, яка може бути використана при розробці веб-платформи: салатовий, 
синій, сірий, помаранчевий, чорний, білий 

 Інше: прозорість та легкість. 

Структура сайту:  

Основні розділи (назви розділів, сторінок, підсторінок – можуть бути змінені): 

 Хедер 

 Головна сторінка (3 Блоки: Слайдер, Про платформу, Новини) 

 Адаптація (Інструмент з адаптації https://climate-

adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0, Сектори та ризики + фільтри) 

 Навчання 

 Кліматичні політики 

 Новини 

 Футер 

Розширена структура сайту: 

№ Розділ Сторінка Підсторінка 

1 Хедер   

2 Головна 3 Блоки: Слайдер, Про платформу, 

Новини 

 

3 Адаптація Інструмент з адаптації 1. Вступ. Огляд проблематики ГЗК та 

можливостей Інструменту 

   1.1. Про інструмент 

   1.2. Вплив зміни клімату на Європейські міста 

(українські громади) 

   1.3. Адаптація до зміни клімату в громадах. 

Фактори успіху 

   …(можливість додати наступні підсторінки) 

   2. Підготовка основи для адаптації 

   2.1 Залучення міської влади 

   2.2 Збір необхідної інформації 

   2.3 Створення робочої групи та залучення 

зацікавлених сторін 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0


   2.4 Ідентифікація та залучення людських і 

технічних ресурсів 

   …(можливість додати наступні підсторінки) 

   4…(можливість додати наступні сторінки) 

  Міські сектори та кліматичні 

загрози(+фільтр – пошук інформації по 

секторах, загрозах та виду інформації) 
 

4 Кліматичні 

політики 

Кліматична політика ЄС 
 

  Кліматична політика України  

5 Бібліотека Вебінари  

  Публікації  

  Корисні ресурси та посилання  

  Кейси з адаптації  

7 Новини Перелік новин  

  Подати новину (Мигаюча кнопка з 

можливістю додати новину 

самостійно (надіслати на пошту 

адміна для верифікації) 

 

8 Футер   

Хедер: 

Хедер є постійним елементом сайту і буде застосований до всіх сторінок сайту, включаючи 

наступні елементи: 

 Лого 

 Меню/дворівневе 

 Пошук 

 Піктограма фейсбуку (посилання на групу) та ютубу (посилання на відео-канал проекту) 

 Піктограма інформації (відеотутуріал як користуватися веб-платформою або карта 

платформи) 

Логотип є клікабельним. Використовується Лого надане Замовником. 

Меню веб-платформи: 

Меню сайту дворівневе розгортається при взаємодії/наведенні мишкою/. Дворівневе Меню 

веде на Розділи/Сторінки. Наявна можливість додати чи видалити Розділ/сторінку та змінити їх 

назви.  

Футер: 

Блок Футер буде застосовано до всіх розділів сайту. Футер складається з наступних елементів: 



 Контактна інформація (електронна адреса, телефон) 

 Копірайт інформацію та рік 

 Коротка інформація про проект (дисклеймер).  

 Логотипи донорів партнерів  

Розміщення логотипів має відповідати комунікаційним вимогам Донора. 

Головна сторінка: 
1 Блок: Фото впроваджених заходів з адаптації до зміни клімату в містах Європи та України (фото 
будуть надані Замовником) з коротким описом. 

2 Блок: Про платформу (короткий текст наданий Замовником) 

3 Блок: Новини 

Опис сторінки фільтрів 

Кліматичні загрози  

(в душках підзагрози): 

Міські сектори Вид інформації 

- Екстремальна спека 

- Екстремальний холод 

- Сильні опади (Сильний дощ, Сильний 

снігопад, Туман, Град) 

- Повені та підвищення рівня моря 

(Раптова повінь/затоплення 

поверхневими водами, Розлив ріки, 

Затоплення прибережної смуги, 

Підтоплення ґрунтовими водами, 

Постійне затоплення) 

- Посухи та нестача води 

- Буревії (Сильний вітер, Смерч, Циклон, 

Тропічний шторм, Позатропічний 

шторм, Штормова хвиля, Блискавка / 

Гроза) 

- Зсув (Зсув, Лавина, Каменепад, 

Просідання землі) 

- Стихійні пожежі (Лісові пожежі, Низові 

пожежі) 

- Хімічні зміни (Вторгнення солоної 

води, Окиснення океану, Концентрація 

вуглекислого газу в атмосфері) 

- Біологічні загрози (Захворювання, що 

передаються через воду, Трансмісивні 

захворювання, Захворювання, що 

передаються повітряно-крапельним 

шляхом, Захворювання, що 

передаються комахами) 

- Інші 

- Будівлі 

- Транспорт 

- Енергетика 

- Водопостачання та 

водовідведення 

- Відходи  

- Планування 

землекористування 

- Сільське та лісове 

господарство  

- Навколишнє середовище 

та біорізноманіття 

- Охорона здоров'я  

- Цивільний захист та 

надзвичайні ситуації 

- Туризм  

- Освіта 

- Інформаційно-

комунікаційні технології 

- Вебінари 

- Публікації 

- Корисні ресурси та 

посилання 

- Кейси з адаптації 

- Новини 

- Кліматична політика 

України 

- Кліматична політика ЄС 

 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=19987&action=show


Профіль адміністратора 

Адміністратор повинен мати доступ до Блоку адміністратора (Логін та Пароль) з можливість 
додавати, редагувати чи видаляти інформацію. Профіль адміністатора повинний бути 
зрозумілим і доступним.  

Для керування веб-платформою повинні бути передбачені такі функції: 

 Додавання/редагування/видалення назв розділів/сторінок/підсторінок; 
 Редагування контенту розділів/сторінок/підсторінок; 
 Наявність текстового редактору  
 Наявна можливість додавати лінки, файли в pdf, word, excel, jpg, png… 
 Всі дані сайту повинні зберігатися в структурованому вигляді. 
 Вимоги до мов програмування (перевага Word Press) 

Вимоги до користувацьких сценаріїв  

Сайт повинен передбачати можливість реалізації наступних сценаріїв:  

 Користувач повинен мати можливість здійснювати пошук інформаційних елементів з 
додаванням власних пошукових слів або ж за 3 видами фільтрів (сектори, ризики та вид 
інформації) 

 Користувач повинен мати можливість запропонувати власний інформаційний 
елемент/новину (яка у подальшому має проходити верифікацію)  

 
 

 

 

 

 


