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Секретаріат Київської міської ради 

Про стан виконання плану заходів 
з реалізації електронної петиції 
до Київської міської ради № 11004

На виконання доручення Київського міського голови від 24.08.2022 № 08/КО-1427 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 виконання плану заходів з реалізації електронної 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).

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) узгодив розроблений комунальним 
підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) план 
заходів з реалізації петиції № 11004 з її автором – Артемом Антонівим.

На сьогодні відповідно до плану заходів з реалізації петиції № 11004 КП ГІОЦ як 
оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 
транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП), у якій використовуються носії 
електронного квитка – транспортна картка та мобільний застосунок «Київ Цифровий» 
інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ 
цифровий», забезпечило модернізацію програмного забезпечення мобільного застосунку  
«Київ Цифровий» та проводить дослідну експлуатацію.

Додаток: план заходів з реалізації петиції № 11004 на 2 арк. в 1 прим.
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