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ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«20» січня 2022 р.                                                                         №08/279/09/196-23 

 

 

Начальнику Управління 

соціального захисту населення  

Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Т. СОЇ 

 

в порядку ст. 13 ЗУ «Про  

статус депутатів місцевих рад» 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

щодо питання Сологуб Н. І. 

 

Шановна пані Тетяно! 

 

У червні 2021р. до моєї громадської приймальні звернулась мешканка 

Сологуб Наталія Іванівна, яка мешкає за адресою: вул. Вербицького, буд.10А, 

кв.120 з питанням щодо надання транспорту соціального таксі для її дитини, яка 

має діагнози: синдром Дауна, плосковальгусні стопи, дісплазію гомілок, 

гіпотонус м’язів, яка користується дитячим возиком і піде в перший клас 

спеціалізованої школи №10 розташованої по вул. Вакуленчука,1. 

У липні 2021р. мною було направлено депутатське звернення № 

08/279/09/196-276 директору Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Олені 

Фіданян щодо безкоштовного перевезення дитини для відвідування закладу 

освіти  та отримано відповідь від 12.07.2021р. №063-4715.  

У відповіді зазнається, що для реалізації соціальних гарантій осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю в місті Києві, а також з метою забезпечення 

доступу осіб, які мають труднощі у пересуванні до об’єктів, що надають 

соціальні, реабілітаційні, освітні та інші послуги, розроблений та затверджений 

Порядок організації надання транспортних послуг особам з інвалідністю та дітям 

з інвалідністю в місті Києві, затверджений наказом Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 15.03.2021р. № 68. Київський міський центр 

реабілітації дітей з інвалідністю визначений відповідальною установою за 
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організацію надання транспортних послуг в місті Києві. Департамент освіти і 

науки звернувся до Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 

надання соціальної транспортної послуги та отримано відповідь від 

08.07.2021р.за № 051/13888-009/4. У відповіді зазначено, що згідно п.2 Порядку 

організації надання транспортних послуг, право на забезпечення транспортними 

послугами мають дорослі та діти з інвалідністю, особи похилого віку, які мають 

порушення опорно-рухового апарату та які пересуваються за допомогою 

технічних засобів реабілітації, з психічними і інтелектуальними порушеннями, а 

також особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та 

потребують сторонньої допомоги, в тому числі пацієнти з хронічною нирковою 

недостатністю (потребують гемо- або перитоніального діалізу), інші 

маломобільні групи з використанням спеціалізованого транспорту з 

супроводжуючим для осіб, які з об’єктивних (обгрунтованих) причин не можуть 

скористатись громадським транспортом населення. Також у відповіді зазначений 

перелік документів  для отримання транспортних послуг. 

У січні 2022 р. мешканка Сологуб Н. вдруге звернулася до моєї громадської 

приймальні з питанням що її дитина має труднощі у пересуванні до школи, в якій 

навчається та потребує надання транспорту для безкоштовного перевезення 

дитини для відвідування закладу освіти. Також Сологуб Наталія повідомила, що 

нею були подані у липні 2021р. всі документи до Управління соціального захисту 

населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації щодо цього 

питання, але нажаль відповіді вона не отримала.  

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих 

рад”, п. 27 ч. 4 ст. 10 та ст. 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого 

рішенням сесії Київради від 07.07.2016 №579/579 

 

ПРОШУ: 

 

1. Розглянути можливість надати безкоштовно транспорт дитині 

Сологуб Н. для відвідування закладу освіти згідно п.2 Порядку організації 

надання транспортних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в 

місті Києві, затверджений наказом Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 15.03.2021р. № 68; 

2. Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи 

повідомити мене у встановлений законодавством 10-денний термін;  

3. Відповідь надіслати на АСКОД, на поштову адресу: вул. 

Тростянецька, буд.8, на електронну адресу: kovalchuk.myhailo@kmr.gov.ua та 

представнику мешканців Коломієць Н. за адресою: кв. 155 буд.168Є вул. 

Харківське шосе.  

 

Додатки: 

1. Звернення Сологуб Н. від 16.06.2021р.-1 арк.; 

2. Депутатське звернення від 01.07.2021р. № 08/279/09/196-276 Директору 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) Олені Фіданян -2 арк.; 
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3. Відповідь від 12.07.2021р. № 063-4715 від Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)-5 арк. 

 

 

 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради                                             Михайло КОВАЛЬЧУК 
 


