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Секретаріат Київської 
міської ради

Про реалізацію електронної петиції 
до Київської міської ради № 11094 
станом на 01.03.2023

На виконання доручення Київського міського голови від 22.09.2022 № 08/КО-1699, 
відповідно до вимог пункту 6.6 Порядку подання та розгляду електронних петицій, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 10.06.2021 № 1439/1480, повідомляю про 
стан реалізації електронної петиції до Київської міської ради № 11094 «Створити карту 
туалетів, щоб легко знайти працюючу вбиральню» (автор П. Постоєнко).

Відповідно до опису петиції пропонується розмістити карту з позначеними працюючими 
туалетами міста Києва із зазначенням їхніх характеристик, зокрема щодо їх закриття чи 
зупинки роботи, у мобільному застосунку «Київ Цифровий».

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП 
ГІОЦ) – адміністратор інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва» (далі – ІАС «Майно»), яка має у своєму складі 
геоінформаційну складову, пропонує створити карту міста Києва з позначеними туалетами 
шляхом розробки підсистеми «Реєстр громадських вбиралень» модуля «Благоустрій» 
ІАС «Майно» та подальшої модернізації мобільного застосунку «Київ цифровий» для 
відображення у ньому даних.

На сьогодні в КП ГІОЦ  відсутня інформація про громадські вбиральні та технічні вимоги 
до переліку показників, функціоналу для створення шару даних на мапі ІАС «Майно».

Тільки після вирішення питання надання інформації та технічних вимог можливо 
модернізувати мобільний застосунок «Київ Цифровий» інформаційно-комунікаційної системи 
«Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» для реалізації петиції № 11094 та 
забезпечити киян і гостей столиці достовірною інформацією про громадські вбиральні на 
території Києва.
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