
Засідання комітету забезпечення доступності 

 інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському районі м. Києва 

 

 

Дата проведення:22.01.2020 

Час проведення:  11:00  

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, ІІ поверх, актова зала. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Вступне слово та звіт про роботу комітету забезпечення доступності 

інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському районі            

м. Києва у 2019 році. 

Доповідач:  заступник голови Шевченківської  районної  в місті                

Києві   державної   адміністрації -  голова комітету                               

Олег Олексійович ЧУЗДЮК 

 

2. Про хід виконання Міської комплексної цільової  програми «Київ без 

бар’єрів» на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 18.12.2018 № 460/6511, у 2019  році. 

Доповідач:  начальник відділу соціальних програм Управління праці                

та соціального захисту населення Шевченківської             

районної в місті Києві державної  адміністрації                                              

Інна Вікторівна  РАГІМОВА 

 

3. Про вжиття заходів щодо виділення фінансування у 2020 році  для 

створення безперешкодного доступу особам  з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів, які внесені до Міської комплексної цільової  

програми «Київ без бар’єрів»  на 2018-2021 роки. 

Доповідач: структурні підрозділи – балансоутримувачі об’єктів 

 

4. Звіт робочої групи з питань архітектури і робочої групи з питань 

дорожньо-тротуарної та транспортної інфраструктури комітету 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури в Шевченківському районі м. Києва щодо проведення 

моніторингу об’єктів району і підготовки пропозицій об’єктів, які 

потребують створення безперешкодного доступу до них особам з 

інвалідністю. 

 Доповідач: начальник відділу експлуатації комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 



Шевченківського району  м. Києва» -  керівник робочої 

групи  Ганна Захарівна ФЕДЮЧОК ; 

 

голова громадської організації «Європейський захист прав 

інвалідів», заступник голови комітету - керівник робочої 

групи  Володимир Вікторович  ПОТІХА 

 

5. Виконання пунктів 3 та 4 протоколу № 1 засідання комітету забезпечення 

доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва від 03.10.2019. 

Доповідач: начальник організаційного відділу Шевченківської  

районної в місті Києві державної  адміністрації                       

Ганна Вікторівна ОСТРОВСЬКА; 

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Шевченківської  районної в місті Києві державної  

адміністрації   Оксана Дмитрівна ПАТЮТА                    

6. Обговорення питання можливих варіантів створення безперешкодного 

доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями у школі № 102 

на  вул. Шулявській, 10/12 з урахуванням ДБН.  

 

7. Розгляд пропозицій і обговорення питання доповнення складу комітету 

забезпечення доступності  інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури в Шевченківському районі м. Києва                                                 

та  внесення змін до створених робочих груп. 

 

8. Презентація проекту «Дистанційна освіта для людей з інвалідністю» 

Доповідач: помічник ректора з питань соціальних комунікацій 

Університету економіки та права «КРОК»                                    

Костянтин Ілліч ГАЛАК   

9. Інше. 

 

 

 

Голова комітету,  

заступник голови Шевченківської  

районної  в місті Києві  державної  

адміністрації                                                                                        Олег ЧУЗДЮК 

 


