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Присутнi: Кандибор Р.В., Половинко О. В., Кулъбако В. П.,
Срофсснков А.О., Баришполь IO.B., Ярко А.В., Мiшенко С.О.,
Литвrтнов С.Д., Бухта А.М., Костенко Т.В., Волоrцук К.С., fiягiлсв А.В.,
Шевченко Д Д , Павленко К.В., Лобода Т.О., Малкова В.}О.,
Савченко В.В., Комарницъкий О.О.

Кандибор Р.В., повiдоN{ив про необхiднiстъ забезпечення функчiонування
системи монiторингу роботи комунального транспорту та збору iнформацiТ,
зокрет\{а належного функцiонування GPS-TpeKepiB. Окремо наголошено про
необхiднiстъ забезпечення 100% коректноi роботи систеN,Iи GРS-монiторингу
роботи Bcix без виключення транспортних засобiв комунальних пiдприсмств, що
входятъ до скJlаду КК (Киiвавтодор>> та КП кКиiвпастранс).

Половинко О. В., повiдомив про стан реалiзацii проектiв ъцонiторингlr

роботи коN{уналъного транспорту та перспективи розвитку.

В Обговореннi взяли }лчастъ Bci 5.часники наради.

За резулътата]\,tи наради вrтрiшили :

1. Керiвникам fiепартаN{ентутранспортноIiнфраструктури сформувати
перелiк осiб, якi отри]\{аютъ доступ до системи онлайн монiторингу роботи
коN{уналъного транспорту tratllc.kyivcity.gov.шa для службового використання.
Надати перелi к fi епартам енту iнформ ацi йтно-коплунiкацi йних технологiй.

Вiдповiдалънi: Керiвники пiдроздiлiв Щепартаfi,Iенту транспортноi
iнфраструктури
Терш,riн: 13.10 2021

2, Щепартаменту iнформацiйно-комунiкацiйних технологtй посприяти
в погоджtеннi технiчного завдання на закупiвлю приладiв контролю оплати
проТзду для КП кКиТвпастранс)),
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3. КП кКиiвсъкий N{етроrlолiтен>> надати графiк замiни TypHiKeTiB на
HoBi, зокреп,tа з функцiсtо оплати банкiвською картою.

Вiдповiдальнi. КП кКиiвсъкий N{етрополiтен>
TepMiH: lЗ.l0 202]

4. КП кГоловний iнформацiйно-обчислювальний центр) ло кiнця року
реалiзувати N{о}кливiстъ оплати банкiвсъкою карткою в назеNлному транспортi.

Вiдповiдалънi : К П кГоловний iнформацiйно-обчисл}овалъний центр ))

TepMiH: 31.\2.202|

5, КП кК,иiвпастранс) спiлъно з КП кГоловний iнформацiйно-
обчислювальний центр) опрацювати питання модернiзацiТ АСДУ. За
резул ътатаý{ и проiнформу вати ýепартап{ ент транспортноi iнфр аструктури.

Вtдповiда-гlънi: КП <<Киiвпастранс)), КП кГоловнrrй iнфоръ,тацiйно-
обчислювалъний центр))
TepMiH: l9 10.202l

6. КП <Головний iнфоршrацiйно-обчислювалъний центр) пiдготувати та
надати Коп,rуналънiЙ службi перевезенъ TexHi.tHi упtови на пiдключення
приватних перевiзникiв до АСОП.

Вiдповiдалънi: КП кГоловний iнформацiйно-обчислюваJIъний щентр)).
TepMiH: l 9.1 0.202I

'7 . КП <<IнфорN,Iатика)) пiдготувати та надати Копtуналънiй службi
перевезенъ технiчнi уъ,rови на пiдключення приватних перевiзникiв до Сдиного
диспетчерсъкого центру шriста Киева (СДЦ).

Виконавецъ: КП <lнформатика))
TepMiH: 19.10.2021

8. Комуналънiй слу>rсбi перевезенъ спiлъно з КП кГоловний
iнфорплацiйно-обчислювалъний центр)) та КГI кIнформатика) огIращювати та
надати fiепартаменту транспортноТ iнфраструктури ((доро}кню карту) шодо
пiдключення приватних леревiзникiв до АСОП та СДЦ для забезпеttення
функuiонування системи монiторингу Тх роботи.

виконавецъ: Коп,rуналъна служба перевезень
Терп,тiн ,. 25 .l 0.2021

9. КП <<КrтТвпастранс)) спiлъно з КП кIнформатика) опрацювати
питання замiни GPS-TpeKepiB та проiнфорNIувати Щепартаýtент транспортноi
iнфраструктури про opicHToBHi термiни реалiзаuii.

Вiдпо вiдалънi . К П кКиi,впастранс))
Терп,riн: 19 l0 2021

10. КП кIнфоматика) спiльно з КК кКиiвавтодор)) забезпеttити 100 %
коректну роботу систеN{т{ GРS-ьцонiторlтнгу роботи Bcix без виключення
транспортних засобiв ко1\{уналъни,х пiдприсNIств, шо входятъ до скJtаду



КК <<КиТвавтодор)) та забезпеLIитlr Тх зв'язок
корпораLцii,

Вiдповlдалънi: КК <<КиТвавтодор)), КП
Терш,riн ,. 25 .10 202 1

з Сдиниh.{ диспетчерсъкиh,t центром

<<Iнфошлатика))

l l . КК кКиТвавтодор) спiльно з КП кIнфоьIатика)) опрацювати та надат,и
детальнi пропозицii стосовно доповнення фунrriоналу системи GРS-монiторингу
iз зазначенняп,,I TepMiHiB i'x реалiзачii'. Iнформацiю надати до fiепартаL,{ентy
транспортноi iнсРраструктури .

Вiдповiдалънi : КК кКиiвавтодор)), КП кIнфоь,латика))
Tepш,riH: 1З,10.2021

12. КП <<lHcPopNiIaTиKa)) завершити впровад>ltення електронного
доро)Itнього лист,а JьT я технологiчного транспорту i запланувати впровад}кення у
2022 роui для пасажl4рського транспортч.

Виконавець : КП <Iнфор,N{атика))

Терппiн: З1.12.202l

l З. КП кlнфоматика)), КК кКrтi'вавтодор>> забезпечити до кiнця року
встановлення наявних 2З5 БКТЗ, в першу Lrергy на TexHiKy, що задiяна 

"ч
зрIм ово]\,,ту утриъц aHHi . Про ст,ан реалiзашiТ l,Hdlop]\,{yBaTl{.

Влrкоltавецъ : КП <<IHcPopN,laT}tKa,,, КК кКлriвавтодор))
Теръ,tiн,. 25 .l 0 202 l

|4. КП кIнфоъ,,rатика) перелбачити на наст,угrний piK зак\rпiвлю БКТЗ дlrя
забезпеtlення t009zi, TexHiKlr, з у,рахуванняfi,,l ý4ожливого придбання новоi технiки
Та peNIoHTHt.tx коlчlплектiв для пiдтриь,rання у робочошлу cTaнi iснуюtlих БКТЗ.
Опраrrювати п}lтання передачi обладнання на баланс КК (КиТвавтодор)).

Влrконавецъ: КП <lHcPopN,laTLlKa)), КК кКлriвавтодор>)

Терп,,riн,.25.| 0 202 l

l 5. КП кКиТвтелесервiс> опрацюват}{ спiлъно з КК <<Кlтiватодор)) та
ПеРедбаЧИти Закliпiвлю обладнання i прокладання ivrepeжi для облаштчвання
робочrrх п,лiсць шодо впровад}I(ення електронного шляхового листа в
коN,tунальних пiдприсN,tствах, шо входятъ до складу корпорацiТ,

Виконавецъ: КП <<КиТвтелесервiс>" КК кКltТвавтодор)
Tepш,riH,. 25.10.202 1

l6. КП кIнфоптатика)), КК кКиiвавтодор)) розглянyти можл}лвiсть
вiдображення технологiчних карт роботи тра}lспортних засобiв, Iцо задiянi в

зиN,IовоfurJ- J-TpprMaHHi в електроннiЙ систеl\,{i (iз,],,Хрr;l,t1,!с;э;з io:,li,,r:i{:i.,,,.*i,],},,,tl;з;).

Виконавецъ: КП кIнфорý.{атика)), КК кКиТвавтодор)
Teprr,tiH: l9 l0.202 l
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