
Інформація про діяльність Міського комітету 

доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури у 2017 році. 

 

З метою забезпечення та здійснення громадського контролю, 

підготовки пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо 

створення на території м.Києва для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення безперешкодного доступу до об'єктів 

соціальної інфраструктури і користування дорожньо-тротуарною 

мережею, транспортом, засобами зв'язку розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Про затвердження змін до складу міського комітету доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури» від 30.06.2016 № 478 

відновлено діяльність Комітету. 

У 2017 році Комітетом проведено 6 засідань на яких опрацьовано ряд 

питань щодо створення у місті Києві доступного середовища для осіб з 

інвалідністю та здійснено відповідні заходи, зокрема: 

- на засіданні Комітету затверджено та надано до секретаріату 

Київської міської ради План заходів щодо доступності будівлі Київської 

міської ради за адресою вул. Хрещатик, 36, який розроблено робочою 

групою Комітету з питань архітектури на основі проведеного аудиту 

зазначеної будівлі. 

На даний час на першому поверсі зазначеної будівлі проводяться 

ремонтно-реставраційні роботи для створення доступного публічного 

простору; 

- на виконання рішення Комітету щодо забезпечення доступності для 

осіб з інвалідністю  та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно–транспортної інфраструктури на перетині вул. 

Б.Хмельницького з вул. Хрещатик облаштовано наземні пішохідні 

переходи; 

- на виконання рішення Комітету організовано паркувальні місця для 

автомобілів, які належать особам з інвалідністю, біля будівлі Київської 

міської ради за адресою вул. Хрещатик, 36; 



- на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 22 червня 2017 

року прийнято рішення № 618/2780 «Про розробку Міської комплексної 

цільової програми «Київ без бар’єрів», яким визнано за необхідне розробку 

Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів». 

На теперішній час, комунальною науково-дослідною установою 

«Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» 

завершено розробку проекту Міської комплексної цільової програми «Київ 

без бар’єрів». Зазначений проект погоджено на засіданні Комітету та 

прийнято рішення про передачу його на розгляд та затвердження до  

Київської міської ради; 

- за протокольним дорученням Комітету структурними підрозділами 

Київської міської державної адміністрації,  проведено перевірки на 

паркувальних майданчиках міста на дотримання чинного законодавства в 

частині забезпечення паркувальними місцями автомобілів, якими керують 

особи з інвалідністю; 

- на засіданні Комітету погоджено будівництво пандусу на Поштовій 
площі біля Київського річкового вокзалу та з метою забезпечення доступу 
осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до всіх 

об’єктів на Поштовій площі Комітет звернувся до КП «Дирекція 
будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» та ПАТ 
«Київпроект» з проханням щодо розробки проекту будівництва пандусу і 
до причалу – місця відправлення річкових суден, що здійснюють рейси по 
річці Дніпро; 

- з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю 

та інших мало мобільних груп населення до підземних пішохідних 
переходів, реконструкція яких передбачена на проспекті Перемоги 
направлено звернення до КК «Київавтодор» та ПАТ «Київпроект» з 
пропозицією розробки проектних рішень архітектурної доступності 
підземних пішохідних переходів та залучення представника Комітету до 

консультацій на стадіях проектування та будівництва; 
- Комітетом розглянуто звернення Українського товариства сліпих 

стосовно облаштування вільного  та безперешкодного проходу для осіб з 
інвалідністю по зору від виходу станції метро «Кловська» до сходинок які 
ведуть на Печерський узвіз та надано протокольне доручення 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
облаштування вищезазначеної доріжки; 

- на виконання протокольного доручення засідання Комітету 
Департаментом міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та інспекторами комунального підприємства 

«Київблагоустрій» проведено перевірки майданчиків для паркування 
транспортних засобів біля підприємств,  установ та організацій на 



території міста Києва, які не відносяться до сфери діяльності 
комунального підприємства «Київтранспарксервіс», щодо дотримання 
чинного законодавства в частині забезпечення паркувальними місцями 
для автомобілів, якими керують особи з інвалідністю. Під час перевірок 
виявлено 58 майданчиків для паркування транспортних засобів, на яких 

відсутні місця для паркування автомобілів, якими керують особи з 
інвалідністю. Власникам зазначених майданчиків надано приписи на 
усунення виявлених порушень; 

- Департаментом міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на виконання рішення Комітету, при видачі 

контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою на території 
міста  враховуються потреби осіб з інвалідністю та інших мало мобільних 
груп населення; 

- на виконання звернення представників УТОСУ  за дорученням 

Комітету КП «Київдорсервіс» спільно з ПрАТ АК «Київводоканал» здійснили 

заходи з відновлення роботи світлофору по вул. Електротехнічна, 16 та до 

завершення поточного року світлофор буде облаштовано звуковим 

пристроєм. 

Комітетом надано доручення: 

 - Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) провести демонтаж незаконно встановленої 

тимчасової споруди та тролейбусній зупинці біля станції метро «Лісова»; 

 - Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянути 

питання виділення земельної ділянки для будівництва комунальної 

реабілітаційної установи «Київський центр незрячих»; 

 - Департаментам земельних ресурсів, транспортної інфраструктури 

та державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

розглянути питання щодо узаконення та введення в експлуатацію 

наземного пішохідного переходу через проспект Перемоги на 15 кілометрі. 

 

Висвітлення роботи Комітету здійснюється на сайті Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та через засоби масової інформації. 

 


