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Про надання відповіді 

Шановна Ольго Михайлівно!

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний 
центр» (далі – КП ГІОЦ) за результатами розгляду Вашого запиту  від 16 
листопада  2021 року вих. №0150, в межах компетенції підприємства, 
керуючись законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної 
інформації», повідомляємо про таке.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом.

Відповідно пункту 2 частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», КП ГІОЦ як юридична особа публічного права 
(комунальне підприємство)  є розпорядником інформації щодо використання 
бюджетних коштів, а також зобов’язане надавати інформацію про 
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі копії 
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, 
імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які 
отримали ці кошти або майно. 
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Враховуючи вищевикладене, оскільки предметом Вашого запиту є 
отримання інформації, що не відноситься до категорії «публічна інформація», 
КП ГІОЦ було розглянуто Ваш запит відповідно до норм Закону України «Про 
звернення громадян».

З урахуванням зазначеного вище, інформуємо, що відповідно до Порядку 
функціонування автоматизованої системи обліку оплати в міському 
пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – 
Порядок АСОП), затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від                       
22 жовтня 2018 року № 1887, КП ГІОЦ визначено оператором автоматизованої 
системи обліку оплати в міському пасажирському транспорті міста Києва 
незалежно від форм власності (далі –АСОП).

 КП ГІОЦ спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних 
технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з метою забезпечення права на проїзд у громадському 
транспорті міста Києва для працівників підприємств, установ та організацій 
критичної інфраструктури у випадку запровадження посилених карантинних 
обмежень, пов’язаних із погіршенням епідеміологічної ситуації з 
захворюваністю на Covid-19 розробило «Систему керування спеціальними 
перепустками «Карантин», яка дає можливість завчасно замовити спеціальні 
перепустки для проїзду в громадському транспорті в режимі онлайн (далі – 
Система). 

Система створена на виконання відповідних доручень виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що 
містились в пунктах 1 Протоколу доручень №25, напрацьованого під час нарад 
з обговорення оперативних питань 27 квітня 2021 року, Протоколу доручень            
№ 43, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань 26 
липня 2021 року, Протоколу доручень №19, напрацьованого під час наради 
щодо алгоритму дій для отримання електронних перепусток 06 серпня 2021 
року. 

В процесі використання Системи була зафіксована необхідність 
розширення її функціональних можливостей.

Тому, КП ГІОЦ провело закупівлю «Послуги з модернізації та 
впровадження програмного забезпечення «Система керування спеціальними 
перепустками «Карантин»  за кодом ДК 021:2015: 72260000-5 — Послуги, 
пов’язані з програмним забезпеченням (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-
10-01-004432-a), метою якої є розширення функціональних можливостей 
автоматизації процесу оформлення спеціальних перепусток на користування 
громадським транспортом під час дії обмежувальних протиепідемічних заходів, 
а саме:
- надання та відслідковування квот на отримання перепусток кожним 
підприємством, організацією та установою;
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- активація/деактивація носіїв електронного квитка;
- надання можливості швидкого підтвердження та активації електронних 
перепусток;
- здійснення зчитування транспортної картки та Муніципальної картки «Картка 
киянина»,  перевірку наявності спецперепустки і її належності особі.

Звертаємо Вашу увагу, що питання щодо доцільності використання 
Системи та дії карантинних обмежень виходять за межі повноважень КП ГІОЦ, 
а тому наше підприємство не може надати відповідь на ці питання.

В свою чергу, щодо використання транспортної картки як носія 
спеціальної перепустки повідомляємо, що відповідно до  пункту 9.5 Порядку 
АСОП, формами носіїв електронного квитка, що використовуються в АСОП,  є:

- транспортна картка;
- банківська картка;
- соціальна картка (пільгова картка);
- QR-код (на паперових носіях або в електронному вигляді);
- учнівський квиток;
- студентський квиток;
- електронний портативний засіб з встановленим програмним додатком 

АСОП;
- туристична картка.
Із врахуванням технічних характеристик вище вказаних носіїв, Системи  

та  АСОП, носіями спеціальних перепусток визначено транспортну картку 
АСОП (як старого, так і нового взірця) та Муніципальну картку «Картка 
киянина». 

Таким чином, іншою формою носія спеціальної перепустки є 
Муніципальна картка «Картка киянина», а тому у її володільців відсутня 
потреба в придбанні транспортної картки АСОП. 

З повагою

Виконувач обов’язків  директора                    Оксана МИСАК             
     

Юр-ний деп.-нт,  366-81-46 


