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Додаток 

 

Орієнтовний план заходів 

з реалізації петиції № 11094 «Створити карту туалетів, щоб легко знайти працюючу вбиральню» 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 
№ 

з/п 

Захід Виконавець Термін Очікуваний результат 

1 Розробка скороченого технічного 

завдання для створення  шару даних 

«Громадські вбиральні» в 

інформаційно-аналітичній системі 

«Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва» 

(далі – ІАС «Майно») відповідно до 

розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

05.10.2017 № 1231 «Про затвердження 

Положення про інформаційно-

аналітичну систему «Управління 

майновим комплексом територіальної 

громади міста Києва» 

комунальне підприємство 

«Головний інформаційно-

обчислювальний центр», 

визначений розпорядник 

інформації 

Протягом 10 днів 

за умови 

підготовки 

розпорядником 

інформації 

технічних вимог до 

розробки  

Скорочене технічне 

завдання на створення шару 

даних «Громадські 

вбиральні» ІАС «Майно» 

2 Створення  шару «Громадські 

вбиральні» ІАС «Майно»  

комунальне підприємство 

«Головний інформаційно-

обчислювальний центр», 

визначений розпорядник 

інформації 

Протягом 12 днів 

після готовності 

технічного 

завдання до 

розробки шару  

даних 

Створений  шар 

«Громадські вбиральні» 

в ІАС «Майно» 
 

 

https://gis-stage.kyivcity.gov.ua/mayno/apps/webappviewer/index.html?id=f07dd1f4aafa4c9e837717fd818f8948
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_informatsiyno-analitichnu_sistemu_upravlinnya_maynovim_kompleksom_teritorialno_gromadi_mista_kiyeva_127066/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_informatsiyno-analitichnu_sistemu_upravlinnya_maynovim_kompleksom_teritorialno_gromadi_mista_kiyeva_127066/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_informatsiyno-analitichnu_sistemu_upravlinnya_maynovim_kompleksom_teritorialno_gromadi_mista_kiyeva_127066/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_informatsiyno-analitichnu_sistemu_upravlinnya_maynovim_kompleksom_teritorialno_gromadi_mista_kiyeva_127066/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_informatsiyno-analitichnu_sistemu_upravlinnya_maynovim_kompleksom_teritorialno_gromadi_mista_kiyeva_127066/
https://gis-stage.kyivcity.gov.ua/mayno/apps/webappviewer/index.html?id=f07dd1f4aafa4c9e837717fd818f8948
https://gis-stage.kyivcity.gov.ua/mayno/apps/webappviewer/index.html?id=f07dd1f4aafa4c9e837717fd818f8948
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«Громадські 

вбиральні» ІАС 

«Майно» 

3 Проведення навчання з користувачами  

ІАС «Майно» для забезпечення 

формування шару даних «Громадські 

вбиральні» із подальшою 

актуалізацією інформації. 

даних нанесенням та оновленням 

відповідної інформації на мапу ІАС 

«Майно». 

комунальне підприємство 

«Головний інформаційно-

обчислювальний центр», 

користувачі ІАС «Майно» 

Протягом 5 днів Підготовлені користувачі 

для формування шару даних 

«Громадські вбиральні» 

ІАС «Майно» та постійної 

актуалізації інформації та 

введена інформація для 

відображення на мапі ІАС 

«Майно» 

4 Формування інформаційного фонду 

шару даних «Громадські вбиральні» 

ІАС «Майно» 

комунальне підприємство 

«Головний інформаційно-

обчислювальний центр», 

визначений розпорядник 

інформації, користувачі ІАС 

«Майно» 

Визначається 

розпорядником 

інформації у 

відповідності до 

наявної 

інформації.  

У подальшому -   

актуалізація даних 

протягом всього 

терміну 

функціонування 

створеного сервісу  

Сформований 

інформаційний фонд, який 

постійно актуалізується 

користувачами ІАС 

«Майно» 

5 Модернізація інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Платформа цифрових мобільних 

сервісів «Київ цифровий» у частині 

відображення мапи «Громадські 

вбиральні» в мобільному застосунку 

«Київ цифровий». 

комунальне підприємство 

«Головний інформаційно-

обчислювальний центр» 

Після проведення 

дослідної 

експлуатації ІАС 

«Майно» щодо 

формування шару 

даних 

«Громадські 

вбиральні»  ІАС 

Модернізоване програмне 

забезпечення мобільного 

застосунку «Київ 

Цифровий» інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Платформа цифрових 

мобільних сервісів «Київ 

цифровий», що забезпечує  
отримання інформації по 

https://gis-stage.kyivcity.gov.ua/mayno/apps/webappviewer/index.html?id=f07dd1f4aafa4c9e837717fd818f8948
https://gis-stage.kyivcity.gov.ua/mayno/apps/webappviewer/index.html?id=f07dd1f4aafa4c9e837717fd818f8948
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«Майно з 

урахуванням 

термінів, 

необхідних для 

проведення 

закупівлі послуг з 

модернізації  
інформаційно-

телекомунікаційної 

системи 

«Платформа 

цифрових 

мобільних сервісів 

«Київ цифровий»  

АРІ з ІАС «Майно». 

 

 

 

 

 


