Рішення 
Одеської міської ради 
№ 4361-VII від 20.03.2019 р.

Про схвалення Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі



Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», з метою покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування паркувального простору у місті Одесі Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

	Схвалити Концепцію з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі (додається).


2.	Доручити департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради забезпечити розробку заходів, необхідних для впровадження і реалізації Концепції, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.


Міський голова 							Г. Труханов











Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 20.03.2019р. 
№ 4361-VII




КОНЦЕПЦІЯ
З РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ПАРКУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В МІСТІ ОДЕСІ

У Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі (далі – Концепція) терміни вживаються у такому значенні:
Автоматизована система управління паркувальним простором (далі – АСУПП) – центральна автоматизована система, яка включає апаратно-програмні засоби, призначені для комплексного управління усіма процесами у сфері паркування, та забезпечує, в тому числі, але не виключно: автоматизовану систему контролю оплати паркування (далі – АСКОП); інтеграцію та управління усіма об’єктами паркувальної інфраструктури, такими як паркувальне обладнання, веб-портали, платіжні інструменти тощо; функцію тарифікації та білінгу паркувальних транзакцій; запровадження необхідної  статистики та звітності.
Електромобіль – транспортний засіб з нульовим викидом CO2, який використовує для руху електричні двигуни, а саме наперед накопичену в акумуляторних батареях електричну енергію.
Електротранспорт  – транспортні засоби з нульовим викидом CO2, які використовують для руху електричні двигуни.
Інспектори з паркування – посадові особи, уповноважені  виконавчим комітетом Одеської міської ради на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1, 3 статті 122, частинами 1, 2 статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладення адміністративних стягнень.
Мобільний додаток – прикладне програмне забезпечення, що встановлюється на смартфон, планшетний ПК або інший пристосований пристрій, який у рамках АСУПП надає водію доступ, у тому числі, але не виключно: до інформації про об’єкти паркувальної інфраструктури міста (майданчики, тарифи, наявність вільних місць тощо), до перегляду статистичних даних та аналітики паркувальної активності водія-користувача, а також забезпечує можливість сплати за послуги паркування онлайн та контролю процесу паркування.
Паркінги – спеціалізовані споруди, призначені для стоянки транспортних засобів.
Перехоплюючий паркінг або перехоплюючий паркувальний майданчик – це платний підземний чи наземний паркінг або спеціально обладнаний майданчик для паркування, розташований на в'їздах до міста, біля основних магістралей з розвинутою інфраструктурою та/або транспортних розв'язок громадського транспорту, який дає можливість власнику транспортного засобу залишити свій автомобіль на необхідний йому час та продовжити рух до центральної частини міста громадським транспортом. 
При сплаті за надані послуги паркування на цьому об'єкті буде застосовано індивідуальний зональний тариф на паркування, нижчий, ніж у центральній частині міста.
SMS\USSD-запит – сукупність систематизованих алфавітно-текстових та цифрових знаків, що генерується водієм та відправляється на короткий номер з використанням функціональних і технологічних ресурсів телекомунікаційних мереж мобільних операторів та операторів зв'язку.
Інші терміни, які використовуються у Концепції, вживаються у значеннях, встановлених чинними законодавчими та нормативно-правовими актами. 

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Концепція

Відповідно до європейських та світових норм сталого розвитку транспортних систем Концепція розділяє пріоритети на наступні:
	Пішоходи, велосипедисти та люди з обмеженими можливостями.

Міський громадський транспорт.
Приватні автомобілі.
В умовах постійного зростання кількості автотранспортних засобів у            м. Одесі особливо гостро постає проблема їх вільного пересування містом, уникнення перешкод вільного руху, зокрема припаркованих транспортних засобів. Тому особливої ваги набуває завдання щодо створення максимально необхідної кількості місць для паркування транспортних засобів з урахуванням існуючої та перспективної транспортної інфраструктури міста. На поліпшення ситуації у місті спрямована Концепція, розроблена з урахуванням досвіду, що успішно використовується в галузі паркування в європейських країнах.
Існуюча система паркування характеризується такими проблемами:
	низьким рівнем дотримання правил паркування;

низьким рівнем платіжної дисципліни: водії фактично сплачують не за кожну годину паркування, а одноразово за місце, або не сплачують за послуги паркування взагалі;
необхідністю удосконалення тарифної політики у сфері паркування;
відсутністю зручних і сучасних інструментів оплати за послуги паркування для водіїв (мобільний додаток, платіжні картки, абонементи, web-портал тощо);
невідповідністю паркувальної інфраструктури міста сучасним потребам;
відсутністю перехоплюючих паркувальних майданчиків;
низькою якістю послуг з паркування автотранспорту;
малоефективним інформаційним та технічним забезпеченням паркувальної діяльності;
відсутністю в місті єдиного інструменту обліку та збору даних про стан паркувального простору в режимі онлайн для прийняття управлінських рішень та впровадження відповідних змін.
Аналіз стану існуючої системи паркування транспортних засобів у місті Одесі засвідчує той факт, що організаційні, нормативно-правові та фінансові умови функціонування зазначеної системи не відповідають потребам міста та європейським стандартам і не в змозі забезпечити належне функціонування механізму саморозвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору.

Мета Концепції

Метою Концепції є:
	створення організаційних та економічних умов для розвитку паркувального простору, що слугуватиме соціально-економічному розвитку міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету м. Одеси за рахунок податкових надходжень, залученню інвестицій, збільшення кількості робочих місць;

забезпечення умов для впорядкування транспортних потоків та зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста у робочі дні через гнучке регулювання вартості послуг паркування не тільки в різних зонах, але й на окремих вулицях, у різні дні тижня та час;
об’єднання усіх об’єктів паркувальної інфраструктури міста в рамках АСУПП з обов’язковою можливістю інтеграції у загальну транспортну систему міста;
встановлення збалансованої вартості послуг з паркування з метою здійснення рентабельної діяльності;
підвищення рівня якості надання послуг з паркування;
запровадження автоматизованої прозорої системи розрахунків за послуги паркування із запровадженням зручних і сучасних способів їх оплати;
запровадження інноваційних технологій для управління паркувальним простором міста;
збільшення надходжень до міського бюджету внаслідок підвищення дисципліни зі сплати послуг через введення простого дієвого автоматичного процесу контролю за їх сплатою;
зниження рівня забруднення повітря транспортними засобами, сприяння розвитку екологічного транспорту (велосипеди, електромобілі тощо);
	скорочення часу руху автомобіля з однієї точки в іншу.
Мета Концепції відповідає пріоритетним напрямам розвитку м. Одеси.
Розробка Концепції проводилась з урахуванням Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).
Беручи до уваги європейський досвід у сфері міського транспорту і логістики, у багатьох європейських містах введено посаду особи, відповідальної за координацію і розвиток велосипедного руху в місті, а також особи, відповідальної за розвиток громадського простору для пішоходів, зокрема людей з особливими потребами.
Заходи щодо організації та координації послуг громадського транспорту, підвищення їх якості і привабливості повинні супроводжуватися заходами щодо стимулювання зниження використання власниками приватних автомобілів.
Одеса є учасником європейської кліматичної ініціативи щодо зменшення викидів CO2 та має зобов’язання скоротити викиди на 20% до 2022 року. 

Напрями та заходи для створення сучасного паркувального простору в місті  Одесі

Основні напрями вирішення проблеми розвитку сфери паркування            м. Одеси:
Запровадження АСУПП.
Запровадження центральної автоматизованої системи, що поєднує в рамках однієї платформи всі необхідні сервіси, ресурси та інструменти для комплексного управління паркувальним простором міста з обов’язковою наявністю таких підсистем та можливостей:
Підсистема сплати за послуги паркування:
	мобільний додаток для безготівкової сплати як попередньо за вибраний час, так і за фактичний час паркування;

система безготівкової сплати шляхом відправлення                    SMS/USSD-запиту з номером транспортного засобу та вказівкою паркувальної зони або паркувального майданчика чи іншої форми ідентифікації транспортного засобу та місцезнаходження;
електронні абонементні талони – для сплати за визначений час за  допомогою платіжних карток або платіжних терміналів;
web-портал для безготівкової сплати як попередньо за вибраний час, так і за фактичний час паркування.
Підсистема візуалізації:
	web-портал з відображенням стану паркувального простору міста та особистим кабінетом водія-користувача;

	мобільний додаток з відкритим програмним інтерфейсом.

Підсистема контролю (АСКОП):
	перевірка інспекторами факту оплати за паркування з використанням терміналів мобільного зв’язку;
	єдиний інтерфейс контролю з доступом до інформації про накладення та сплату штрафів, обліку переміщених транспортних засобів тощо.

Підсистема аналітики, статистики, генерації повідомлень та звітності.
Підсистема адміністрування (керування паркувальним простором).
Підсистема контролю зайнятості місць.
Аналіз існуючого паркувального простору міста та підключення його до АСУПП:
Моніторинг паркувального простору та створення бази даних існуючих паркувальних майданчиків міста та, за необхідності, їх коригування.
Визначення можливості та необхідності використання майданчиків для паркування безпосередньо комунальним підприємством «Одестранспарксервіс» та внесення їх до АСУПП.
Паркувальні автомати на паркувальних майданчиках повинні забезпечувати:
	можливість безготівкової сплати за послуги паркування, а також, за необхідності, видачу квитанцій (фіскального чеку), що підтверджують подібні операції;

можливість інтеграції в рамках АСУПП за допомогою відкритого програмного інтерфейсу.
Платіжні термінали повинні забезпечувати:
	можливість як готівкової, так і безготівкової сплати за послуги паркування, а також, за необхідності, видачу квитанцій (фіскального чеку), що підтверджують подібні операції;

можливість інтеграції в рамках АСУПП за допомогою відкритого програмного інтерфейсу.
Ревізія існуючого паркувального обладнання та облаштування паркувальних місць на предмет відповідності затвердженим вимогам; затвердження плану усунення таких невідповідностей.
Розвиток інфраструктури паркування.
Мета – поступова оптимізація кількості паркомісць з урахуванням можливостей та обмежень транспортної інфраструктури міста, а також покращення якості надання послуг з паркування.
Основними завданнями цього напряму є:
	створення та облаштування паркувальних місць на вулично-дорожній мережі та на відокремлених майданчиках, а саме:

	затвердження режиму функціонування паркувального простору міста залежно від зони;
	запровадження гнучких тарифів на паркування залежно не тільки від зони, але й з урахуванням попиту на конкретні паркувальні майданчики. Передбачення можливості введення на окремих паркінгах прогресивного тарифу з метою стимулювання людей до короткострокового паркування;
	надання права пільгового паркування водіям електромобілів до 2020 року з метою сприяння користуванню компактним та екологічним транспортом;
	встановлення обмежувальних перешкод (стовпчиків) на тротуарних частинах вулиць центральної частини міста та у місцях заборони  паркування з метою звільнення тротуарів від автомобілів та спонукання водіїв паркувати транспортні засоби тільки у відведених для цього місцях;
	облаштування на всіх майданчиках безкоштовних місць для паркування велосипедів у рамках сприяння користуванню компактним та екологічним транспортом;
	поступове облаштування місць для підзарядки електромобілів на паркувальних майданчиках;

	створення перехоплюючих паркінгів та паркувальних майданчиків;
	створення перехоплюючих паркінгів та паркувальних майданчиків на всіх основних магістралях та околицях міста з розвинутою інфраструктурою транспортних розв'язок громадського транспорту із застосуванням в них індивідуальних зональних тарифів на паркування, нижчих, ніж у центральній частині міста, облаштування таких майданчиків паркувальними автоматами, відеонаглядом, автоматичними в'їзними та виїзними терміналами.

Тариф на користування перехоплюючими паркувальними майданчиками (паркінгами) має бути вигіднішим, ніж плата за користування паркувальними майданчиками;
будівництво наземних та підземних паркінгів у центральній частині міста шляхом залучення інвесторів.
Залучення інвесторів для будівництва паркінгів забезпечить додаткові місця для паркування та знизить навантаження на вулично-дорожню мережу в центрі міста;
	передбачення облаштування місць для підзарядки електромобілів під час планування та будівництва наземних та підземних паркінгів у центральній частині міста;
	передбачення виконання ДБН у частині наявності обов’язкової кількості паркомісць для зберігання автомобілів під час планування нових забудов.

Підвищення рівня дотримання правил паркування та оплати послуг.
У межах виконання норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» на базі департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради створити структурний підрозділ, в якому передбачити посади інспекторів з паркування.

Очікувані результати

Реалізація запропонованих заходів призведе до позитивних змін у сфері паркування, внаслідок чого буде досягнуто:
	покращення організації дорожнього руху, зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста, внутрішньоквартальні і прибудинкові території та підвищення пасажиропотоку у громадському транспорті або альтернативних видах транспорту;

задоволення попиту водіїв у необхідній кількості паркомісць;
підвищення зручності користування послугами паркування для водіїв за рахунок запровадження інноваційних технологій, в тому числі сучасних інструментів сплати за паркування;
введення інноваційних технологій для централізованого управління паркувальним простором міста;
збільшення дохідної частини бюджету м. Одеси;
	залучення інвестицій у розвиток паркувальної інфраструктури міста;
	створення нових робочих місць;

покращення екологічного стану в місті.

Обґрунтування обсягів та джерел фінансування. 
Фінансове та ресурсне забезпечення Концепції

Виконання заходів Концепції передбачається за рахунок коштів бюджету міста Одеси та коштів інвесторів.
Термін реалізації Концепції – 2019-2024 роки.


Секретар ради 						      О. Потапський




