
1.1  Здійснити аналіз діючих 
Державних будівельних норм, щодо 
забезпечення  доступу людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями до об"єктів житлового 
та громадського призначення

2018-2021

Департамент 
містобудування та 

архітектури, всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)  

1.2 Розробити пропозиції щодо 
внесення змін до Державних 
будівельних норм та подати до 
відповідних центральних органів

2018-2021

Департамент 
містобудування та 

архітектури, всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки ) 

2.1 Визначити перелік об"єктів, 
будівель та споруд підприємств, 
установ та організацій всіх форм 
власності, щодо потреби в проведенні 
заходів з доступності 2018-2021

 Департамент соціальної 
політики, всі учасники  

(співвиконавці) програми 
(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

2.2 Створити єдиний  електронний 
реєстр інфраструктурних об"єктів , 
будівель, споруд, підприємств, 
установ та організацій щодо 
безперешкодного 
життєвогосередовища для осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями та інших 
маломобільних груп населення в місті 
Києві

2018-2021

Департамент 
інформаційно-

комунікаційних 
технологій,   всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

З метою створення належного безперешкодного доступу 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями 

проведено моніторинг та підготовлено пропозиції об’єктів, 
які потребують забезпечення безперешкодного доступу 

для осіб з обмеженими фізичними можливостями і  подано 
у серпні 2018 року до проекту Міської комплексної 

цільової програми «Київ без бар’єрів» з поадресним                                         
                            їх переліком.                                                                                      

                                    У разі надходження нових об'єктів 
від структурних підрозділів Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації дані пропозиції 
подаються щокварталу для включення в КМКЦП «Київ без 

бар’єрів» на 2018-2021 роки.

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Планові обсяги 
фінансування  на 2019 

рік, тис.грн

Фактичні обсяги 
фінансування за ІІІ 

квартал 2019, тис.грн.

  Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п

Назва напрямку 
діяльності 

(приорітетні 
завдання)

Перелік заходів Програми
Строк 

виконанн
я заходу

1. Удосконалення 
нормативно-
правового 
забезпечення 
доступності

 Інформація про виконання Міської комплексної цільової програми "Київ без бар"єрів" на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 18.12.2018 р. № 460/6511 за ІІІ квартал 2019 року

Не потребує фінансування

Виконавці Стан виконання заходів (результативні показники 
виконання програми)

Не потребує фінансування

Джерела 
фінансування

У Шевченківському районі м. Києва, в межах компетенції, 
вживаються заходи  і проводяться планові роботи об’єктів 
в ході яких враховуються вимоги і норми щодо створення 

безперешкодного доступу для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями до об’єктів громадського і 

цивільного призначення, транспортної інфраструктури та 
дорожнього сервісу.  

2. Формування 
доступної 
інфраструктури та 
міського 
середовища

ДОДАТОК



2.3 Запровадити вимоги щодо 
безбар"єрності,  як базових при 
погодженні інвестпроектів, оренди 
комунального майна, видачі ліцензій 
та дозволів

2018-2021

всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки  

2.4 Запровадити погодження   
розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
стосовно проведення міських заходів 
на забезпечення доступності 
маломобільних груп населення

2018-2021

всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

2.5 Опрацьовувати пропозиції 
громадських організацій та окремих 
громадян щодо удосконалення 
міського середовища (конкретних 
маршрутів та об"єктів комунальної 
власності)та внесення пропозицій до 
програми та бюджетних запитів

всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

3.1 Здійснювати постійний моніторинг 
потреб осіб з обмеженими 
можливостями у технічних засобах 
реабілітації  та  у реабілітаційних 
заходах та вживати невідкладних 
заходів щодо задоволення цих потреб 
у 2018 та наступних роках

2018-2021

Департамент соціальної 
політики, районні в місті 

Києві державні 
адміністрації

3.2 Забезпечувати в повному обсязі 
наповнення Централізованого банку 
даних з проблемами інвалідності 
інформацією про стан забезпечення 
інвалідів міста технічними та іншими 
засобами реабілітації

2018-2021

Департамент соціальної 
політики, районні в місті 

Києві державні 
адміністрації

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, стан використання 

коштів, передбачених у державному та місцевому бюджеті на ці цілі, наповнення 
Централізованого банку даних з проблемами  інвалідності перебуває на 

постійному контролі в Управлінні праці тасоціального захисту населення 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - 

Управління). 
  Виготовлення протезно-ортопедичних виробів і засобів реабілітації та 

забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб 
проводиться за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

  При видачі направлень  на забезпечення  технічними та іншими засобами 
реабілітації Управління праці та соціального захисту населення керується 

“Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати 

грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби 
реабілітації”,  затвердженим   постановою   Кабінету   Міністрів України від 

05.04.2012 р. № 321 (зі змінами від 14.03.2018  № 238) та Порядком забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації киян-осіб з  інвалідністю та інших 

осіб з інвалідністю затвердженого наказом Департаменту соціальної політики на 
виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 

роки» .
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи забезпечуються 

технічними засобами реабілітації  в порядку черговості відповідно до пункту 12 
Порядку. Договори про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, 
іншої особи ТЗР, надання послуг з їх ремонту формуються в порядку черговості з 

урахуванням статусу особи та обмеженості фінансування:
- позачергово – постраждалі внаслідок антитерористичної операції, жінки після 
мастектомії, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення технічними 

засобами реабілітації;
- першочергово – діти з інвалідністю.

  За  І-ІІІ квартал 2019 року  кількість укладених договорів з підприємствами,  на 
забезпечення технічними засобами реабілітації  осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших осіб - 157, згідно яких  сплачено за 1156 одиниць технічних 
засобів реабілітації.

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3. Забезпечення 
технічними  
засобами 
реабілітації



4.1Висвітлювати у засобах масової 
інформації питання щодо створення 
безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення 2018-2021

Департамент суспільних 
комунікацій, всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

4.2 Вживати заходи щодо 
виробництва і розповсюдження 
телепрограм (інформаційних, освітніх, 
художніх і дитячих, із використанням 
мови жестів та субтитрування 2018-2021

Департамент суспільних 
комунікацій, всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

4.3 Вжити заходи щодо створення 
(модернізації) офіційних веб-сайтів з 
урахуванням вимог законодавства 
стосовно забезпечення доступу до них 
користувачів з вадами зору та слуху 2018-2021

Департамент суспільних 
комунікацій, всі учасники  
(співвиконавці) програми 

(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

4.4 Запровадити постійний моніторинг 
забезпечення вимог щодо 
безперешкодного життєвого 
середовища осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до 
об"єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури за 
участю громадський організацій 

2018-2021

Департамент соціальної 
політики, всі учасники  

(співвиконавці) програми 
(п.6 Паспорту Міської 
комплексної цільоваї 
програми "Київ без 

бар"єрів" на 2018-2021 
роки)

Не потребує фінансування

На головній сторінці Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації створено банер «Безбар’єрне 
середовище», в якому розміщена та постійно оновлюється 
інформація щодо доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів громадського та 
житлового призначення району. За інформацією 

структурних підрозділів Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації вносяться зміни в зазначену 
базу з обов’язковим прикріпленням фотофіксації об’єктів.

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4.

Не потребує фінансування

Формування 
інформаційної 
інфраструктури 
доступного 
середовища у місті



4.5 Створити комунальне 
підприємство «Центр інформаційної 
та науково-методичної підтримки 
адаптації міського середовища для 
маломобільних груп населення» та 
віднести його до сфери управління 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації).

2018-2021  Департамент соціальної 
політики

2018-2021 10685.0

Департамент охорони 
здоров"я

Департамент освіти і науки

2018-2021

2018-2021

Бюджет 
м.Києва

Бюджет 
м.Києва

Не потребує фінансування

5.1 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій соціального захисту

Департамент соціальної 
політики

Бюджет 
м.Києва

5.3 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій освіти і науки

5.2 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій охорони здоров"я

1730

4000

5. Забезпечення 
безперешкодного 
доступу



234,2 У 2019 році  із міського бюджету Шевченківському району 
м. Києва передбачено асигнування по галузі «Освіта»  у 

сумі  410,0 тис. грн. для створення безбар’єрного  
середовища (встановлення пандусів)                           у 5 

закладах освіти.                                                                                                                  
                                          Станом на ІІІ квартал 2019 року  
пандуси встановлено                                   у 3 закладах на 
суму 234,2 тис. грн., а саме:  - СШ  № 49 (вул. Ярославів 

Вал, 27); - СШ № 28 (вул. Житкова, 7-Б); - СЗШ  № 175 ім. 
В. Марченка (вул. Д. Щербаківського,           58-А). У СШ 

№ 41 ім. З.К. Слюсаренка (проспект Перемоги, 7-А) – 
встановлення пандусу у процесі, в СШ № 102   (вул. 

Шулявська, 10/12)  – готується завдання на проектування 
пандусу та підпірної стінки.

Бюджет 
м.Києва

2018-2021
Департамент культури

53290.5

331.0

0

3995.0

Бюджет 
м.Києва

330.0

Деснянська районна в 
місті Києві державна 

адміністрація

Дарницька районна в місті 
Києві державна 
адміністрацйіфя

Бюджет 
м.Києва

Бюджет 
м.Києва

2018-2021

2018-2021

Голосіївська районна в 
місті Києві державна 

адміністрація

4300.0

Дніпровска районна в 
місті Києві державна 

Бюджет 
м.Києва

21946.1

3085.9

6966.9

Бюджет 
м.Києва

Бюджет 
м.Києва

Оболонська районна в 
місті Києві державна 

адміністрація

Бюджет 
м.Києва

Святошинська районна в 
місті Києві державна 

адміністрація
Солом"янська районна в 

місті Києві державна 
адміністрація

561.0

940.5Бюджет 
м.Києва

5290.0

5.4 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій культури

5.13 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  

2018-2021

5.11 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  
5.12 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  

2018-2021

5.8 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  

5.10 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  

5.5 Забезпечення доступності центрів 
надання адміністративних послуг

5.9Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 

5.6 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій соціального захисту

2018-2021

2018-2021

5.14 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  

2018-2021

Шевченківська  районна в 
місті Києві державна 

адміністрація

5.15 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій  

2018-2021

5.7 Забезпечення доступності 
підпорядкованих   установ та 
організацій 

2018-2021 Департамент  (Центр) 
надання адміністративних 

послуг

Бюджет 
м.Києва

2018-2021 Печерська районна в місті 
Києві державна 

адміністрація

2018-2021

Бюджет 
м.Києва

Бюджет 
м.Києва

Подільська районна в 
місті Києві державна 

адміністрація



180,518.4                234.2                      

Заступник голови Олег ЧУЗДЮК

Інна РАГІМОВА 234 13 54
Віктор ДАВИДЕНКО

63000.0

7.1 Проходження посадовими особами 
підвищення кваліфікації по напрямку 
доступності будинків 
(будівель,споруд) для маломобільних 
груп населення

2018-2021

Департамент з питань 
державного архітектурно-

будівельного контролю

Бюджет 
м.Києва

16.57.2 Навчання жестової мови 
адміністраторів центрів надання 
адміністративних послуг м.Києва

2018-2021 Бюджет 
м.Києва

50.0

РАЗОМ: 

7. Забезпечення 
навчання

6. Забезпечення 
безперешкодного 
доступу до 
об"єктів 
транспортної 
інфраструктури

Придбання автобусів, ремонт та 
встановлення ліфтів та підйомників в 
надземних та підземних переходах

2018-2021

Департамент  
транспортної 

інфраструктури

Бюджет 
м.Києва

Департамент  (Центр) 
надання адміністративних 

послуг
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