
ДОДАТОК 1 

Звіт про виконання Міської комплексної цільової  програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки                                           

за ІІІ квартал 2019 року 

Розділ: «Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники Міської комплексної цільової  

програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки»  
№ 

п/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

няь 

Планові 

обсяги 

фінансуван
ні на 2019 

рік, 

 тис.грн. 

Фактичні обсяги 

фінансування за ІІІ 

квартал 2019 року 
(вартість) тис.грн. 

Стан виконання заходів (результативні показники 

виконання програми) 

 

5.  Забезпечення 

безперешкодног

о доступу 

5.15 

Забезпечення 

доступності 

підпорядкова

них установ 

та організацій  

2019 Шевченківська 

районна               

в місті Києві 

державна 

адміністрація 

Бюджет              

м. Києва 

410,0  234,2  

 

(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.) 

Показники 2019 рік 

 

Показник витрат, 

тис. грн. 

234,2  

 

Показники 

продукту 

1. Загальна кількість 

об’єктів,              які 

потребують 
проведення заходів                    
з доступності, з них:  

75 

- підприємств 

- установ 

- організацій 

49 

- житлових 

будинків 

12 

- інші об’єкти 14 

2.Кількість об’єктів, 

на яких проведені 

заходи з 
доступності, з них:  

 

- підприємств 

 

- установ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3 

(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. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- організацій 

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) 

 

- 

- житлових 

будинків 

- 

- інші об’єкти - 

Показник 

ефективності 

Середній розмір 

вартості 

забезпечення 

доступності на 

одному об’єкті, 

тис. грн. 

78,06 

Показник якості 

Відсоток об’єктів, 

на яких забезпечено 

безперешкодний 
доступ, до загальної 

кількості об’єктів, 

які потребували 

2,2 

 


