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Заступникові голові – секретарю 
Київської міської ради 
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань цифрової 
трансформації та 
адміністративних послуг
Максиму НЕФЕДОВУ

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань транспорту, 
зв’язку та реклами
Олексію ОКОПНОМУ

Про перенесення термінів реалізації 
електронної петиції до Київської 
міської ради № 11004

Шановні панове!

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка від 
24.08.2022 № 08/КО-1427 відповідно до пунктів 6.5 і 6.6 Положення про 
порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 (у редакції рішення 
Київської міської ради від 10.06.2021 № 1439/1480), повідомляю про стан 
реалізації електронній петиції до Київської міської ради № 11004 «Про 
надання можливості оплачувати проїзд перетворюючи поїздки з транспортної 
картки на qr коди в додатку Київ Цифровий» (далі – петиція № 11004) (автор – 
А. Антонів).

 За інформацією комунального підприємства «Головний інформаційно-
обчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) – виконавця плану заходів з 
реалізації петиції № 11004 виникла низка факторів, які негативно  вплинули на 
дотримання термінів реалізації зазначеної петиції, зокрема на початку її 
виконання всі ресурси КП ГІОЦ було спрямовано на реалізацію розробки 
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функціональності для сплати банківською платіжною карткою в наземному 
громадському транспорті міста Києва, яка мала найвищий пріоритет, а також:

виявлено проблеми при тестуванні функціональності генерації Qr коду з 
існуючої транспортної картки в особистому кабінеті користувача додатка 
«Київ цифровий»;

виявлено проблеми, пов'язані з переходом в офлайн режим пристрою 
користувача та/або валідатора: є ризик, пов'язаний з підтвердженням оплати 
проїзду при контролі, що потребує доопрацювання бізнес-логіки генерації Qr 
коду з існуючої транспортної картки  в особистому кабінеті користувача 
додатка «Київ цифровий»;

необхідно доопрацювати програмне забезпечення АСОП, інформаційно-
телекомунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ 
цифровий»;

змінити АРІ.
Крім того, ритмічній роботі підприємства перешкоджають часті 

довгострокові відключення електроенергії в будівлі КП ГІОЦ. 
У зв’язку із вище зазначеним є потреба внести зміни до плану реалізації 

петиції № 11004 та визначити інші терміни виконання пунктів
2 і 3 – 31.03.2022. Проєкт уточненого плану реалізації петиції № 11004 
додається.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 
робочому порядку 28.12.2022 узгодив перенесення термінів реалізації петиції 
№ 11004 з її автором – Артемом Антонівим.

Доповідаю для прийняття рішення.

З повагою

Заступник голови          Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

Олег Половинко 
Тамара Самойленко 366 74 47
Ілля Грач 366 81 46


