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№ 08/279/09/236-416 вих
Першому заступнику голови КМДА
з питань здійснення самоврядних
повноважень
Кулебі О. В.
Шановний Олексію Володимировичу!

Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого
суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем. На превеликий
жаль, столиця України наразі не пристосована належним чином для
маломобільних людей, адже безбар’єрне фізичне середовище у Києві відсутнє
- недостатньо ліфтів, ескалаторів, пандусів та зручних входів до станцій
метрополітену, сходи, високі бордюри, підземні чи надземні переходи, не
пристосований належним чином громадський транспорт.
Разом з тим, при Київській міській державній адміністрації існує
Міський комітет доступності забезпечення доступності людей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженернотранспорної інфраструктури (далі – Комітет) до якого входять чиновники та
представники громадських організацій.
Відповідно до Типового положення про Комітети забезпечення
доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
об'єктів соціальної та інженерно-транспорної інфраструктури - основним
завданням Комітету є розгляд питань забезпечення безперешкодного
середовища у Києві для людей з обмеженими можливостями.
З огляду на це, Комітет може бути ефективним інструментом задля
покращення безбар’єрного благоустрою столиці. На офіційному інтернетпорталі Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) наявна інформація
щодо діяльності Комітету за 2016-2019 рр.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13 Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад”,
п р о ш у:
1) Надати повну та вичерпну інформацію щодо складу Комітету станом
на 11.08.2021, а також повідомити чи планується оновлення складу.
2) Надати звіт про діяльність Комітету (зокрема, зазначивши дату
останнього засідання) та план роботи на 2021-2022 рр. (вказавши дату
наступного засідання).
3) У разі відсутності регулярної діяльності Комітету, спрямованої на
реалізацію цілей, визначених Типовим положенням - повідомити про
фактичні та юридичні підстави неналежної діяльності Комітету.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений
законом
термін
шляхом
надсилання
листа
на
електронну
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua
З повагою,
депутатка Київської міської ради

Ксенія СЕМЕНОВА

