
Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення Запорізької міської ради  

«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду  

в міському електричному та автомобільному транспорті загального 

користування у м. Запоріжжі» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

На виконання Закону України від 17.01.2017 року № 1812-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті» та вимогам сьогодення, виникла необхідність побудови 

муніципальної автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

електричному та автомобільному транспорті загального користування у 

м. Запоріжжі.  

Впровадження даної систему дасть можливість впроваджувати нові 

системи оплати проїзду у громадському транспорті, незалежно від форми 

власності, а також диференційну плату в залежності від способу користування 

громадським транспортом. Забезпечить персональний облік пільгових 

перевезень включаючи студентів та дітей шкільного віку. 
 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою реалізації проекту є впровадження порядку функціонування та 

визначення вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському електричному та автомобільному транспорті загального користування 

у м. Запоріжжі та системи автоматичного визначення місцезнаходження 

транспорту незалежно від форм власності, а також види, форми носіїв, порядок 

обігу та реєстрації проїзних документів, визначення вимоги до автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду та системи автоматичного визначення 

місцезнаходження транспортних засобів, які повинні бути виконані відповідно 

до схеми функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду та 

системи визначення місцезнаходження транспортних засобів (рис. 1), включно 

з вимогами до видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних 

документів.  

 

З метою здійснення управління, проведення моніторингу та координації 

технічного обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду та 

системи автоматичного визначення місцезнаходження транспортного засобу, а 

також здійснення справляння плати за транспортні послуги у міському 

автомобільному та електричному транспорті у місті Запоріжжі, обов’язки за 

реалізацію проекту покласти на комунальне підприємство «Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту».  
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Рис.1. Схема функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду 

та системи автоматичного визначення місцезнаходження транспортних засобів  

 

3. Правові аспекти 

Проект рішення розроблений на підставі та керуючись частиною 9 

статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт», частиною 4 статті 8 

Закону України «Про міський електричний транспорт», в зв’язку з 

прийняттям Закону України від 17.01.2017 року № 1812-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті», керуючись підпунктами 101, 102 пункту «а» статті 30, частиною 

1 статті 59, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація даного проекту потребуватиме матеріальних та фінансових 

витрат коштів бюджету міста та комунальних підприємства, які будуть 

учасниками проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за 

проїзд в громадському транспорті в м. Запоріжжя», про що буде прийнято 

окрему бюджетну програму відповідно до вимог чинного законодавства. 

Також для реалізації проекту можуть залучатися не бюджетні кошти, 

відповідно до вимог законодавства. 

 

Види проїзних 

документів 

 

 

 

 

 

 

 

Носії проїзних 

документів  

Центральна система АСООП Пристрої кінцевого 

споживача 

Системи 3-х сторін 

 

 

Кольорові 

коди 

Адміністрування 

та операції 

Обслуговування 

клієнтів 

Системи 

перевізників 

Інформування на 

вулицях 

Продаж та захист 

доходів 

Системи  

на борту 

Паперовий квиток на 

борту транспорту) 

Електронний квиток 

Персоналізована 

картка  

(Картка Запоріжця) Неперсоналізована 

картка 

Мобільні додатки 

Веб-браузери 

Системи продажу 

3-х сторін 

Платіжні термінали 

на вулицях 

Веб-портал 

Міжмережевий 

 інтерфейс 

Інтерфейс терміналів на 

вулиці 

Обробка реєстрацій 

та платежів 

 

Управління бекендом 

та даними 

Рівні додатків 

Управління активами 

Управління конфігураціями 

Системне адміністрування 

Управління збором доходів 

Управління обліковим 

записом користувача 

Реєстрація та видача 

довідок 

Маршрут управління 

географічною моделлю 

Повідом. про планування послуг  

Управління послугами 

Інтерфейс  

синхронізації 

Операційно-обліковий 

підрозділ (ЗЦДГТ) 

Технічне 

обслуговування 

Прозорі офіси 

Центр обслуговування 

користувачів (ЗЦДГТ) 

Система АСООП (депо) 

Диспетчеризація 

Ручні валідатори 

Пункти продажу 

Автомати поповнення 

Валідатори 

Консоль водія 

Локалізація 

Сповіщення 

Табло на зупинках 

 

Система АВМТ АСООП 
Загальна 

інформація 

Категорія 

послуг 
Третя сторона 

Послуги мобільної мережі та широкосмуговий зв'язок  
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5. Запобігання корупції 

Проект рішення не містить правил та процедур, які можуть становити 

ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки закладені положення 

відкритості, гласності, та уникнення прийняття одноособових рішень. 

 

6. Громадське обговорення 

Проект рішення не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

 

7. Додатково 

Проект рішення не є регуляторним актом. 

 
 
Депутат міської ради від 
фракції «Солідарність» О.О.Константинов 




