Пояснювальна записка
про хід виконання
міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018−2021 роки
за І півріччя 2020 року
1. Оцінка ефективності виконання
18 грудня 2018 прийнято рішення № 460/6511 (далі – Рішення) «Про
затвердження міської цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки»
(далі – Програма).
Плановий фінансовий ресурс Програми на 2020 рік складає 164517,4
тис. гривень.
В І півріччі 2020 року:
співвиконавцями Програми удосконалюється нормативно-правове
забезпечення доступності, а саме спеціалісти Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у співпраці з Міністерством розвитку громад і
територій України, постійно приймають участь у створенні та внесенні змін до
Державних будівельних норм, в тому числі в сфері інклюзивності міського
простору;
постійно приймається участь у створенні та внесенні змін до Державних
будівельних норм, в тому числі в сфері інклюзивності міського простору.
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено виконавцем у
напрямку «Удосконалення нормативно - правового забезпечення доступності», а
саме: «Аналіз діючих Державних будівельних норм щодо забезпечення доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та
громадського призначення»; «Розробка пропозиції щодо внесення змін до
Державних будівельних норм та подання до відповідних центральних органів»;
відповідно до Програми на мапі інформаційно-аналітичної системи
«Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (далі ІАС Майно) вже створено шар для відображення підпорядкованих Департаменту
соціальної політики організацій, що надають послуги маломобільним групам
населення, які облаштовані засобами для безперешкодного пересування людей із
інвалідністю. Також, для Департаменту соціальної політики створено
автоматизоване робоче місце для введення даних про такі організації для
подальшого оновлення інформації на мапі ІАС «Майно»;
на черговому засіданні Комітету, яке відбулося 07.02.2020 розглянуті
питання облаштування елементами доступності вулиць Пушкінської та
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Л. Толстого, території, прилеглої до станції метро “Мінська”. Шляхи розгляду та
погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів вулично-дорожньої мережі, будівель, споруд та об’єктів благоустрою,
наданих Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаментом будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), реалізацію яких (в тому числі проектування)
заплановано здійснити у 2020 році в частині облаштування їх елементами
доступності. Обговорювались питання активізації роботи комітетів доступності
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, створених при районних
у місті Києві державних адміністраціях шляхом включення до складу районних
комітетів представників міського Комітету. Розглянуто стан виконання заходів
Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки.
Звернули увагу присутніх щодо кількості адміністративних протоколів, які були
складані за паркування на місцях виділених для автомобілів, які належать
особам з інвалідністю по місту Києву за 2019 рік (968 протоколів) ч. 5 ст. 122
Кодексу України про адміністративні правопорушення);
за результатами роботи Комітету напрацьовані протокольні доручення,
відповідно до яких заплановано проведення нарад вищезазначеними
Департаментами. Передбачено підготувати звернення за підписом голови
Комітету Хонди М. П. до районних в місті Києві державних адміністрацій про
включення до складу районних Комітетів представників міського Комітету;
протоколи засідань та напрацьовані рішення Міського комітету
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури публікуються на
офіційному
інтернет-порталі
Департаменту
соціальної
політики:
https://cutt.ly/yyiYV96;
Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та управліннями праці та
соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій
постійно здійснюється моніторинг потреб осіб з обмеженими можливостями у
технічних засобах реабілітації (далі - ТЗР) у реабілітаційних заходах. На всі
звернення стосовно забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
спеціалістами Департаменту та управлінь оперативно надаються грунтовні
роз’яснення з приводу механізму забезпечення ТЗР з чітко розписаним
алгоритмом дій для вирішення питання забезпечення ТЗР . Забезпечується
постійний моніторинг потреб осіб з обмеженими можливостями у технічних
засобах реабілітації;
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станом на 01.07.2020 внесено до Централізованого банку даних з проблем
інвалідності (ЦБІ) інформацію про забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій
населення за I півріччя 2020 року на загальну суму 2774128,30 гривень;
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно із КП «Центр
публічної комунікації та інформації» в межах можливостей забезпечує
висвітлення заходів щодо створення безбар’єрного середовища в столиці, сприяє
інформуванню киян із актуальних питань соціального захисту населення
комунальними ЗМІ в рамках виконання Міської цільової програми розвитку
інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019 – 2021 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №
465/6516;
за інформацією Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у рамках виконання пункту 13.1 «Створення, розвиток та
супроводження Платформи електронної демократії» Комплексної міської
цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, затвердженої
рішенням Київради від 18.12.2018 №461/6512, здійснюється модернізація
офіційного порталу Києва (https://kyivcity.gov.ua). При розробці технічних
завдань враховуються вимоги національних стандартів України, гармонізованих
з міжнародними та європейськими нормативними документами, що охоплюють
широкий спектр рекомендацій для підвищення доступності вебконтенту
широкому колу людей з обмеженими можливостями. З урахуванням вимог
нормативно-правових актів стосовно офіційних вебресурсів органів виконавчої
влади щодо забезпечення доступності їх контенту для людей із вадами зору вже
виконано ряд удосконалень Офіційного порталу Києва та його складових частин.
З метою розвитку Офіційного порталу Києва розпочато закупівлю послуг щодо:
налаштування та впровадження програмного забезпечення в частині
інформаційно-телекомунікаційної системи з інформаційного управління та
керування сайтами районних в м. Києві державних адміністрацій
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-27-001568-a);
модернізації
та
функціонального розширення
програмного
забезпечення
в частині
інформаційно-телекомунікаційної системи з інформаційного управління та
керування сайтами районних в м. Києві державних адміністрацій
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-26-000531-b);
модернізації
та
функціонального
розширення
вебсайту
Київської
міської
ради
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-27-001458-a);
за інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) закладами
професійної (професійно-технічної) освіти були виконані наступні роботи щодо
забезпечення доступності для маломобільних груп населення:
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- збудовані пандуси на входах до навчальних корпусів у ДНЗ «Центр
професійної освіти технологій та дизайну м. Києва», Навчально-науковому
центрі професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук
України, ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва»,
Вищому професійному училищі № 33 м. Києва;
- введений в експлуатацію спеціальний ліфт в навчальному корпусі з
гуртожитком ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та
фізичною підготовкою»;
- облаштовано спеціальний туалет для осіб, які пересуваються на візках в
навчальному корпусі Київського вищого професійного училища технологій та
дизайну одягу;
з метою забезпечення доступності для маломобільних груп населення в
2020 році у кошторисах закладів професійної (професійно-технічної) освіти
міста передбачені цільові кошти для побудови пандусів до навчальних корпусів,
а саме у:
- ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та
дизайну м. Києва»;
- Київському вищому професійному училищі деревообробки;
- Вищому професійному училищі № 25 м. Києва;
- Київському професійному будівельному ліцеї;
- Київському професійному енергетичному ліцеї;
- Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну;
-ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та
фізичною підготовкою»;
за інформацією Департаменту (Центр) надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради (Київсьої міської державної
адміністрації) Київським міським Центром соціальної професійної та трудової
реабілітації інвалідів проведено моніторинг інклюзивності будівель і споруд
центрів надання адміністративних послуг в м.Києві. За результатами
моніторингу було надано відповідні рекомендації, які будуть враховані в
подальшій роботі;
за інформацією Голосіївської районної в місті Києві державна
адміністрації в рамках плану поточного (середнього) ремонту вулично-шляхової
мережі району на 2020 рік, для забезпечення безперешкодного та безпечного
пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
обʼєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури влаштовано
пониження бортового каменю на наземних пішохідних переходах з
облаштуванням тактильною плиткою в кількості 9 одиниць: - просп. Науки, 351 од.; - просп. Науки ріг вул. Блакитного – 4 од.; - просп. Науки ріг вул.
Лисогірської – 4 од. та заплановано облаштування наземних пішохідних
переходів пониженим бортовим каменем з облаштуванням тактильною плиткою
– 6 од., влаштування підвищеного пішохідного переходу – 1 од;
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за інформацією Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації для створення умов для безперешкодного доступу осіб з
інвалідністю та надання більших зручностей людям з обмеженими фізичними
можливостями, відповідно до Міської комплексної цільової програми «Київ без
бар’єрів» на 2018-2021 роки,
Комунальним підприємством «Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Дарницького району» м. Києва понижуються бортові камені на
наземних пішохідних переходах та на велосипедних доріжках, які є на території
Дарницького району. Також понижуються бортові камені під час реконструкції
та будівництва доріг;
комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького
району» м. Києва за кошти, надані Департаментом транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), облаштовано 36 наземних пішохідних переходів заниженим
бортовим каменем та тактильною плиткою на загальну суму 268,8 тис. грн, за
можливості влаштовуються острівки безпеки;
комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дарницького району м. Києва» за кошти підприємства за
період з 01.01.2020 по 30.05.2020 облаштовано пандусами 3 під’їзди житлових
будинків, які перебувають на експлуатаційному обслуговуванні підприємства;
Управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації виконано роботи з монтажу вхідного пандусу та заміни дверей:
- Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» за адресою:
вул. Архітектора Вербицького, 4-Б;
- Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва за адресою:
вул. Заслонова Костянтина, 14;
- Центр дитячої та юнацької творчості Дарницького району м. Києва за
адресою: вул. Здолбунівська, 7-Б;
в управлінні праці та соціального захисту населення Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації (далі - управління) за рахунок власних
коштів встановлено тактильні таблички для осіб з вадами зору;
відповідно до розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 «Про капітальний ремонт об’єктів,
що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по району по галузі
«Освіта» передбачено видатки на проведення робіт з капітального ремонту
вхідної групи з встановленням пандусів в 2-х закладах середньої освіти (ЗЗСО №
212 та Вечірня школа №18) на загальну суму 800,0 тис. гривень;
за
інформацією
управління
будівництва,
землекористування Святошинської районної в місті
5

архітектури
та
Києві державної

адміністрації у звітному періоді відповідно до програми соціального та
економічного розвитку м. Києва на 2020 рік на території Святошинського
району триває підготовка технічного завдання для виконання робіт по
створенню безбар'єрного середовища у житловому будинку за адресою: вул. Ак.
Булаховського, 30-А, на суму 100,0 тис. гривень;
за зверненнями громадян забезпечення встановлення пандусами
проводиться силами житлово-експлуатаційних дільниць комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Святошинського району м. Києва» № № 1-8-9, відповідно до нормативних
вимог проектування пандусів та їх встановлення;
за інформацією управління освіти, молоді та спорту Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації, у І кварталі 2020 року,
відповідно до програми соціального та економічного розвитку м. Києва на 2020
рік проводиться процедура тендерних закупівель для визначення виконавця
робіт по створенню безбар'єрного середовища в спеціальній школі-інтернаті №
15 на суму 500,0 тис. гривень;
за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у І
кварталі поточного року бюджетні асигнування на виконання передбачених
Програмою заходів не виділялись, роботи не виконувались. Відповідно до
рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста
Києва на 2020 рік» (зі змінами) у 2020 році для Комунального підприємства
«Київпастранс» на придбання рухомого складу передбачено асигнування
обсягом 300,0 млн гривень. (тролейбусів - 26 од., трамвайних вагонів - 2 од.), а
також у 2020 році планується придбати орієнтовно 200 од. автобусів у лізинг;
весь рухомий склад, який заплановано закупити з великою та надвеликою
місткістю, з 100 % низьким рівнем підлоги пристосованих для перевезення
маломобільних груп населення.
за інформацією Департаменту
з питань державного архітектурнобудівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) навчання заплановано на 4 квартал 2020 року;
планується навчання жестової мови адміністраторів центрів надання
адміністративних послуг м. Києва;
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2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання
Питання забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю у всіх сферах
суспільного життя міста Києва є важливим та знаходиться на постійному
контролі.
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним виконавцем
Програми.
Відповідно до Паспорту Програми 9 структурних підрозділ виконавчого
органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районні в місті Києві державні адміністрації є співвиконавцями відповідної
Програми.
Відповідно до пункту 3.1 Рішення, видатки на реалізацію Програми
передбачаються співвиконавцями при формуванні бюджетних запитів.
Згідно наданої співвиконавцями інформації про виконання Програми
кошти на виконання заходів Програми станом на 01.07.2020 не передбачені.
Аналіз звіту за I півріччя показав, що для ефективного виконання
Програми необхідно терміново внести зміни.
Київською міською радою прийнято рішення «Про створення умов для
реалізації прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення» (далі – Рішення) від 27.02.2020 №139/8309. Згідно пункту 1.2
вищевказаного Рішення Департаментом буде підготовлено та подано до
Київської міської ради проєкт рішення про внесення змін до Міської
комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №
460/6511.
Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

Марина Дяковська
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