Електронна база даних громадських об’єднань
тестова версія

(опис основних функціональних можливостей)

Для користувачів база представлена трьома видами доступу
1. Відкритий загальний реєстр ГО;
2. Реєстр ГО, що співпрацюють з конкретним комітетом;
3. Розділ для авторизованих користувачів-співробітників комітетів.

Відкритий загальний реєстр ГО
Відкритий загальний реєстр ГО доступний всім користувачам. Він представлений окремою
сторінкою, яка буде доступною з сайту ВР, з реєстром офіційних назв громадських
об’єднань.

Кожна назва ГО в реєстрі є посиланням на картку неурядової організації, де зазначено
контактну інформацію, сферу діяльності, керівний та експертний склад, джерела
фінансування тощо.

Користувачам доступний простий та розширений пошук за ключовим словом чи фразою:

Реєстр ГО, що співпрацюють з конкретним комітетом
Даний реєстр представлено окремою сторінкою, яка буде доступна на сайтах комітетів ВР і
включатиме лише ті ГО, котрі співпрацюють з конкретним комітетом.

Аналогічно попередньому розділу, назва ГО веде до картки ГО, яка містить офіційну
інформацію про нерядову організацію. А для авторизованих співробітників комітетів
додається блок, що містить інформацію про те, з якими комітетами співпрацює дане ГО.
Всім користувачам також доступний пошук за ключовими словами та фразами.

Розділ для авторизованих користувачів-співробітників комітетів.
Всі авторизовані користувачі-співробітники комітетів матимуть доступ до засобів базового
адміністрування

Ці засоби даватимуть змогу:
1. Редагувати дані карток вже доданих до бази ГО (кнопка «Редагувати безпосередньо в
картці ГО)

2.Додавати до бази нові ГО шляхом заповнення відповідних інформаційних полів
картки ГО:

3. Надсилати запити про співпрацю.

Запити про співпрацю можуть бути надіслані як до вже існуючих в даній базі даних
ГО, так ідо нових.
Запит про співпрацю до неурядової організації, котра ще відсутня в даній базі даних,
надсилається через відповідну форму запиту, в якій необхідно вказати електронну
адресу та додати текст самого запиту. При надсилання цього запиту до повідомлення
автоматично уде додано блок з описом та посиланням на веб-форму, яка дасть змогу
потім додати це ГО до даної бази даних.
Запит про співпрацю з вже доданими неурядовими організаціями відправляється за

схожим сценарієм, з тою відмінністю, що адресат обирається зі списку і блок з
посиланням на веб-форму не додається.
Аналогічно відбувається надсилання запиту про інформацію до того чи іншого ГО.
Всі запити, що надходять від комітетів, зберігаються у відповідному реєстрі, котрий
доступний для перегляду та завантаження в форматі електронних таблиць для
подальшої статистичної обробки.

