
 

 

 

 

 

 
31 серпня 2022                                  № 08/279/09/236-339 вих 

 

Заступнику міського голови –  

секретарю Київської міської ради 

 

Володимиру БОНДАРЕНКУ 

 

 

 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

Відповідно до ч.4 ст.34 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 07 липня 2016 року №579/579 (далі – Регламент), прошу 

включити до порядку денного пленарного засідання Київської міської ради, що 

відбудеться найближчим часом, зокрема 08 вересня 2022, як невідкладний проєкт рішення 

Київської міської ради «Про забезпечення фізичної безбар’єрності транспортної 

інфраструктури міста Києва шляхом облаштування регульованих та інженерно-обладнаних 

наземних пішохідних переходів» №817 від 30.06.2022 року. 

Вищевказаний проєкт рішення доступний за посиланням: 

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-24423  

 

Невідкладність проєкту рішення пов’язана з необхідністю вжиття ряду заходів, 

спрямованих на облаштування регульованих та інженерно-обладнаних наземних 

пішохідних переходів, які являються одним з проявів людиноцентричності міста задля 

забезпечення фізичної безбар’єрності транспортної інфраструктури та зручного 

пересування маломобільних груп населення і осіб з інвалідністю у місті Києві. 

Доречно також зазначити, що з початку широкомасштабного вторгнення рф та 

запровадженням воєнного стану на території України, кількість людей, які отримали 

різного роду травми зростає, а відтак пришвидшений розгляд проєкту рішення, в якому 

чітко зазначено систему дієвих заходів з термінами їх виконання ефективно сприятиме 

забезпеченню, зокрема, але не виключно – для маломобільних груп населення і осіб з 

інвалідністю - максимально комфортного середовища задля  їх гідного та повноцінного 

життя у європейській столиці. 

 

Проєкт рішення Київської міської ради «Про забезпечення фізичної безбар’єрності 

транспортної інфраструктури міста Києва шляхом облаштування регульованих та 

інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів» від 30.06.2022 року оформлений 

та попередньо опрацьований відповідно до вимог Регламенту. 

Так, зокрема, Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку відправила вищевказаний проєкт рішення на розгляд до 

Постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами (згідно з 

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/483
https://kmr.gov.ua/uk/comisii/483


протоколом від 12.07.2022 № 9/46 ПР), а остання підтримала відповідний проєкт рішення з 

рекомендаціями (відповідно до протоколу № 3/18 від 25.08.2022). 

 

З повагою, 

депутатка Київської міської ради                                                          Ксенія СЕМЕНОВА 


