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ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ

 18 лютого 2022 р.                                                                                 № 08/279/09/217-645

Директорові Департаменту соціальної 
політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
Руслану СВІТЛОМУ 
проспект Любомира Гузара, 7
м. Київ, 03165

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Руслане Валентиновичу! 

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися стурбовані 
мешканці житлових будинків з вул. С. Крущельницької, 1/5, вул. Тростянецькій, 
47 та ін. Дарницького району міста Києва з приводу проблем з отриманням 
засобів особистої гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями 
(памперси для дорослих, урологічні прокладки тощо).

Зокрема за свідченнями громадян, затримка по видачам засобів особистої 
гігієни складає вже майже 3 (три) календарні місяці, починаючі з грудня 2021 
року.

Звертаю увагу, що рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 
№2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч 
киянам» на 2022-2024 роки», були заплановані кошти в частині забезпечення 
засобами особистої гігієни, в тому числі для осіб з обмеженими можливостями. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», місцева державна адміністрація реалізує державну політику в 
галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених 
громадян - пенсіонерів, інвалідів, які внаслідок недостатньої матеріальної 
забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. 
Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному 
призначенню і виплаті допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та 
підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших 
компенсаційних заходів соціального захисту.
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З огляду на зазначене вище та враховуючи існуючу надважливу проблему, 
керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 20 
Регламенту Київради, прошу Вас:

1. Надати інформацію з приводу проблем з отриманням засобів особистої 
гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями (памперси для 
дорослих, урологічні прокладки тощо); 

2. Посприяти щодо невідкладному вирішенню ситуації з отриманням 
засобів особистої гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями 
(памперси для дорослих, урологічні прокладки тощо) Дарницького району та 
всього міста Києва. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене у встановлений законодавством України 10-денний строк через систему 
електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua 

З повагою, 
голова депутатської фракції
«ГОЛОС» у Київській міській раді          Григорій МАЛЕНКО

Черкашин Денис Євгенійович
 (044) 337-10-14

mailto:malenko@kmr.gov.ua

