
Додоток 2

Усього
1.       проспект   

Перемоги, 5
Облаштування 

пандусу на сходах 
ганку та вхідної 

групи

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 

(Управління  праці та 
соціального захисту 

населення) 

Бюджет           
м. Києва

190.0 .- 190.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

2. проспект   
Перемоги, 15 

Облаштування 
порогу на сходах 
ганку та вхідної 

групи

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 

(Управління  праці та 
соціального захисту 

населення) 

Бюджет           
м. Києва

50.0 .- 50.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

3.  проспект   
Перемоги, 5

Попереджувальне 
маркування 
рельєфним 

іншоструктурним 
покриттям сходів 

на вході та 
всередині будівель

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 

(Управління  праці та 
соціального захисту 

населення) 

Бюджет           
м. Києва

10.0 .- 10.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

4. проспект Перемоги, 
5 

Облаштування  
позначеного 
спеціальною 

піктограмою місця 
для особистого 
автотранспорту 
маломобільних 
груп населення 

поблизу входу, але 
не далі  
50 м

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 

(Управління  праці та 
соціального захисту 

населення) 

Бюджет           
м. Києва

5.0 .- 5.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

2019 2020 2021

Джерела 
фінансуванн

я

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у 
тому числі

Будівля 
адміністративної 

сфери - Управління  
праці та соціального 
захисту населення 

Пропозиції щодо доповнення/уточнення  міської копмплексної цільової програми
«Київ без бар»єрів» на 2018-2021 роки    

Шевченківської районної в місті Києві  державної адміністрації
№ п/п Перелік об"єктів Види робіт Строк 

виконання 
заходу Виконавці

Адреси Очікуваний результат



5.  проспект   
Перемоги,5

Облаштування 
санвузлів 

відповідно до 
вимог

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 

(Управління  праці та 
соціального захисту 

населення) 

Бюджет           
м. Києва

100.0 .- 100.0 Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

6. Бібілотека                  
ім. Скляренка

вул. О.Гончара, 75 Встановлення 
кнопки виклику 

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація                  
(Управління 

культури, туризму та 
охорони культурної 

спадщини)

Бюджет           
м. Києва

3.0 .- 3.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

7. Бібліотека ім.               
С. Васильченка для 

дітей 

вул. Половецька, 
7/13

Облаштування 
пандусом і одним 

поручнем, 
оздоблення ганку, 
тамбуру та сходів 

тротуарною 
плиткою

2020 
(доповнити 
програму)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація                  
(Управління 

культури, туризму та 
охорони культурної 

спадщини)

Бюджет           
м. Києва

100.0 .- 100.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

8. СШ № 28 вул. Житкова, 7-Б Встановлення 
пандусу на сходах 
ганків та сходових 

клітинах

2020 
(уточнення: 

частково 
виконані 
роботи)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 
(Управління 

містобудування, 
архітектури та 

землекористування)

Бюджет           
м. Києва

146.2 .- 146.2 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

9. вул. Кирпоноса, 12 Встановлення 
пандусу на сходах 

ганку

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 
(Управління 

містобудування, 
архітектури та 

землекористування)

Бюджет           
м. Києва

50.0 .- 50.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

Будівля 
адміністративної 

сфери - Управління 
містобудування, 
архітектури та 

землекористування



10. вул. Кирпоноса, 12 Встановлення 
кнопки виклику на 

сходах ганку

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 
(Управління 

містобудування, 
архітектури та 

землекористування)

Бюджет           
м. Києва

4.0 .- 4.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

11. 1. вул. Сальського 
Володимира, 33                                                                                                                                                                       

2. вул.Білоруська, 11

Встановлення 
пандусів  на сходах 

ганків  та   
сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація 

(Територіальний 
центр соціального 
обслуговування)                

Бюджет           
м. Києва

200.0              
200.0

.- 200.0         
200.0

.- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

12. 1. вул. Сальського 
Володимира, 33,                                                                                                                                                                       

2. вул.Білоруська, 
11,                            

3.вул.Половецька,  
14-16

Встановлення 
кнопки виклику на 

сходах ганку

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація                  

(Територіальний 
центр соціального 
обслуговування) 

Бюджет           
м. Києва

4.0                                                              
4.0                                             
4.0

.- 4.0                               
4.0                               
4.0

.- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

13. 1. вул. Сальського 
Володимира, 33,                                                                                                                                                                       

2. вул.Білоруська, 
11,                            

3.вул.Половецька,  
14-16

Попереджувальне 
маркування 
рельєфним 

іншоструктурним 
покриттям сходів 

на вході та 
всередині будівель

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

Шевченківська 
районна в місті Києві 

державна 
адміністрація                  

(Територіальний 
центр соціального 
обслуговування) 

Бюджет           
м. Києва

15.0                     
15.0                       
15.0

.- 15.0           15.0                  
15.0

.- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

14. Житловий будинок вул. С. Стрільців, 
103, п. № 7

Влаштування 
пандусу на сходах 
ганку та сходовій 

клітині

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

150.0 .- 150.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

Будівля 
адміністративної 

сфери: 
Територіальний 

центр соціального 
обслуговування 

(надання соціальних 
послуг) 

Шевченківського 
району м. Києва



15. Житловий будинок вул. Д. 
Щербаківського,             
64 -А, 4 поверх,                        

1 під’їзд

Встановлення 
пандусу на сходах 
ганків та сходових 

клітинах

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

150.0 .- 150.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

16. Житловий будинок вул. Мельникова, 9 Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

17. Житловий будинок вул. Ружинська, 20,  
3 під’їзд

Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

18. Житловий будинок вул. О. Теліги, 5-А, 
кв.30

Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

19. Житловий будинок вул. Д. 
Щербаківського, 

66А, кв.46,                         
4 під’їзд

Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи



20. Житловий будинок вул. Коперника, 
13/15, 2 під’їзд 

Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

70.0 .- 70.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

21. Житловий будинок вул. Мельникова, 87, 
кв. 83

Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

70.0 .- 70.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

22. Житловий будинок вул. Салютна, 12/62, 
кв.12,                      1 

під’їзд; 

Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

70.0 .- 70.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

23. Житловий будинок вул. І. Турчина, 12, 
кв. 6

Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2018 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

70.0 .- 70.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

24. Житловий будинок вул. Половецька, 16, 
кв.32

Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи



25. Житловий будинок вул. Ризька,8 Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

26. Житловий будинок вул. 
Коцюбинського, 5, 

1 під’їзд 

Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

27. Житловий будинок вул. Нагірна, 12 Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

28. Житловий будинок вул.Саратівська, 
кв.6/42, кв. 36

Встановлення 
пандусу на 

сходових клітинах 

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

29. Житловий будинок вул. Корчака, 10 Встановлення 
пандусу на сходах 

ганків

2020 
(перенесено 
з 2019 року)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи



30. Житловий будинок вул. Тешебаєва, 60, 
кв. 44,                                          

3 під*їзд,                                    
4 поверх

Встановлення 
пандусу на сходах 
ганку та сходових 

клітинах

2020 
(доповнити 
програму)

КП Керуюча 
компанія з 

обслуговування 
житлового фонду 
Шевченківського 
району м. Києва)

Бюджет           
м. Києва

80.0 .- 80.0 .- Видатки для проведення 
робіт буде передбачено 

при формуванні бюджету 
на 2020 рік, при 

надходженні фінансування 
будуть проведені 
відповідні роботи

2 575, 2 .- 2 575, 2 .-ВСЬОГО
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