
 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради 
«Про підтримку електронної петиції №6584 щодо підключення системи 

моніторингу громадського транспорту «DozorCity» 
 

На сайті Запорізької міської влади Бесчасним Віталієм Віталійовичем 
створено електрону петицію №6584 щодо підключення сервісу моніторингу 
громадського транспорту «DozorCity» (дата початку збору підписів 25.03.2021). 
Петиція зібрала 766 голосів. 

На виконання рекомендацій секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини № 8436.2/20/45 від 05.10.2020 дані про 
місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу 
оприлюднюються на Єдиному державному порталі відкритих даних. Таким 
чином будь-який розробник мобільного додатку або веб-служби має змогу 
автоматично опубліковувати ці дані у відповідному додатку або службі.  

Відзначаємо, що для належного оприлюднення зазначені дані повинні 
відповідати певним критеріям (чіткість, оновлюваність, чистота тощо). Для 
транспортних даних таким стандартом є GTFS Realtime (або GTFS-RT).  

ТОВ «Дозор Україна» є розробником мобільного додатку «Dozor City». 
Питання публікації даних про місцезнаходження громадського транспорту в 
режимі реального часу в додатку «Dozor City» є виключно у компетенції цього 
підприємства. 

На його адресу, як і на адресу інших розробників мобільних додатків з 
відстеження місцезнаходження міського громадського транспорту, було 
направлено пропозицію безкоштовно користуватись в додатку такими даними з 
посиланням на набор даних.  

Комунальним підприємством «Запорізький центр диспетчеризації 
громадського транспорту» проводиться збір даних з GPS-трекерів транспортних 
засобів про їх місцезнаходження в режимі реального часу, а також публікація 
цієї інформації на порталі відкритих даних у міжнародному форматі GTFS-RT.  

За інформацією комунального підприємства «Запорізький центр 
диспетчеризації громадського транспорту», у відповіді ТОВ «Дозор Україна» 
повідомлено про неможливість відновлення відображення руху громадського 
транспорту у м. Запоріжжя в мобільному додатку і на сайті, у зв’язку з тим, що 
«DozorCity»  не підтримує зазначений вище формат відкритих даних. 
 Враховуючи те, що управління з питань транспортного забезпечення та 
зв’язку міської ради та комунальне підприємство «Запорізький центр 
диспетчеризації громадського транспорту», виконуючи вимоги чинного 
законодавства, здійснюють оприлюднення зазначених відкритих даних у 
належному форматі та не несуть відповідальність за апаратне та програмне 
обладнання сторонніх підприємств, пропонується вважати недоцільним 
підтримку петиції №6584 щодо підключення системи моніторингу громадського 
транспорту «DozorCity». 
 Постійною комісією з питань життєзабезпечення міста запропоновано 
внести проект рішення міської ради про підтримку вищевказаної петиції на 
розгляд чергової сесії Запорізької міської ради. 
 
Начальник управління з питань  
транспортного забезпечення та 
зв’язку міської ради О.О.Марголін 

https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/?hl=ru

