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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua 
Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527

Секретаріат Київської 
міської ради

Про реалізацію електронної 
петиції до Київської міської 
ради № 11094

На виконання доручення Київського міського голови від 22.09.2022 
№ 08/КО-1699 та 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 зазначеної електронної 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».

За результатами вивчення можливості реалізації петиції № 11094 
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 забезпечення можливості відображення у ньому даних.

Водночас основним питанням реалізації петиції № 11094 є збір, 
формування та постійна актуалізація інформаційного фонду про громадські 
вбиральні на території міста Києва: адреса розміщення, характеристики щодо 

https://kyivcity.gov.ua/
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доступності особам з інвалідністю, наявності чи відсутності плати за послуги, 
режим роботи тощо. Для цього необхідно визначити розпорядника інформації з 
числа підприємств, установ чи організацій комунальної форми власності, які 
мають таку інформацію або мають можливість чи повноваження збирати її. 

Розпорядник такої інформації має надати технічні вимоги до переліку 
показників, функціоналу для забезпечення створення шару даних на мапі ІАС 
«Майно». 

Тільки після вирішення зазначених вище питань можливо модернізувати 
мобільний застосунок «Київ Цифровий» інформаційно-комунікаційної системи 
«Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» для реалізації 
петиції № 11094.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з 
КП ГІОЦ розробив та листом від 28.10.2022 № 075-1836 направив 
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури  виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проєкт плану 
заходів з реалізації петиції № 11094 (додається).

Додаток: орієнтовний план заходів з реалізації петиції № 11094 на 3 арк. в 1 
прим.

Заступник голови з питань здійснення
самоврядних повноважень                          Петро ОЛЕНИЧ

Олег Половинко 366 86 70
Тамара Самойленко 366 74 47
Андрій Котов  366 81 46


