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Створення рівних можливостей 
у правовому, економічному, полі
тичному і соціальному полі для осіб 
із інвалідністю  одне з пріоритетних 
завдань міської влади. На сьогодні 
для Департаменту соціальної 
політики КМДА надзвичайно важ
ливо створити для цієї категорії киян 
можливість самостійно пересувати
ся містом за допомогою спеціального 
транспорту.

Статистика свідчить, що у Киє
ві проживає понад 160 тисяч 
осіб із інвалідністю, з яких по
над 11 тисяч  діти. Близько 8 ти
сяч киян із інвалідністю потребу
ють спеціалізованого транспорту. 
Без цієї послуги люди почувають
ся ізольованими і фактично не ма
ють можливості брати участь у со
ціальному житті. У розпорядженні 
міс та  25 спецавтомобілів Київського 
міського територіального центру со
ціаль ного обслуговування, але вони 
не покривають величезного попиту 
на послуги перевезення.

З огляду на потреби у соціальному 
перевезенні такої великої кількості 
киян, сесія Київради підтримала 
пропозицію Київського міського го
лови Віталія Кличка і розроблений 
Департаментом соціальної політики 

пілотний проєкт, який отримав назву 
«Інватаксі для дітей із інвалідністю, 
осіб із інвалідністю». Видатки на 
реалізацію проєкту заплановано 
здійснювати у межах фінансування 
міської цільової програми «Турбота. 
Назустріч киянам». 

Директор Департаменту соціальної 
політики КМДА Руслан Світлий 

підкреслив: «Скористатися даною 
послугою мешканці Києва зможуть 
безоплатно за попередньою заявкою 
 вартість послуги сплатить місто в 
межах бюджетних асигнувань. Також 
зможуть подавати заявки на обслуго
вування своїх клієнтів ті організації та 
служби, які надають киянам соціальні 
послуги».

Щоб отримати послугу спеціального 
перевезення, особа з інвалідністю 
має зареєструватися у диспетчера 
як потенціальний клієнт і надати 
наступні документи:

✔ заяву;
✔ копію паспорта;
✔ копію довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера;
✔ копію довідки МСЕК (для дітей 

 медичного висновку);
✔ копію індивідуальної програми 

реабілітації або висновку ЛКК (для 
осіб, група інвалідності яких вста
новлена до 1.01.2007 р. як безстроко
ва), що містить показання для забез
печення інвалідним візком. 

Далі можна подавати заявку на 
кожну поїздку телефоном. Деталі 
щодо послуги будуть розміщені на 
офіційному сайті Департаменту 
соціальної політики КМДА.

Пріоритет надаватиметься клієн
там, яким необхідно дістатися до 
медичних, реабілітаційних, адмі ні
стративних установ, до місця навчан
ня, а також на вокзал чи до аеропор
ту. Загалом одна людина отримує 
8 поїздок на місяць. Якщо вона 
відвідує навчальні курси, бере участь 
у підготовці до загальноміських куль
турних та спортивних заходів, то за її 
письмовим зверненням вона отримає 
додаткові поїздки. На постійній 
основі транспортною послугою змо
жуть користуватися учні зі статусом 
дитини з інвалідністю, які пересува
ються на інвалідних візках,  для си
стематичного відвідування занять.

Відпрацювавши всі можливі ню
анси під час дії пілотного проєкту, 
в наступному році Департамент 
соціальної політики планує поши
рити його на все місто для задово
лення потреб киян із інвалідністю.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Соціальне таксі: 
транспортні послуги 
для киян із інвалідністю

Місто Київ виходить 
на фінішну пряму 
у підготовці 
пілотного проєкту 
«Соціальне таксі»,  
що має на меті 
забезпечити 
транспортними 
послугами осіб 
із інвалідністю


