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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  25  лютого  2021 року                                                                              № 20

Про затвердження міського плану
заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з інвалідністю
та інших  маломобільних груп населення
на 2021-2023 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина»

Заслухавши інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. про
необхідність затвердження міського плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на 2021-2023 роки, відповідно до положень
Конвенції про права осіб з інвалідністю, указів Президента України від
03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав
людей з інвалідністю», від 03 грудня 2019 року № 875 «Про підвищення
ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», Державних будівельних
норм «Інклюзивність будівель і споруд» ДБН В.2.2-40:2018, на виконання
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
16 січня 2021 року № 28-р «Про обласний план заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на 2021-2023 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина»», З метою забезпечення реалізації державної політики щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення на території  Помічнянської міської ТГ,
керуючись ст. 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. про
необхідність затвердження міського плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на 2021-2023 роки взяти до уваги.

2. Затвердити міський план заходів щодо створення безперешкодного



життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення на 2021-2023 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина» (додається).
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3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Помічнянської міської
ради про стан виконання плану заходів інформувати відділ житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого
комітету Помічнянської міської ради щокварталу до 1 числа місяця, наступного
за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника
міського голови Помічнянської міської ради з питань діяльності виконавчих
органів  (соціальна сфера) Щербатюка А.С.

Міський голова                Микола АНТОШИК


	Р І Ш Е Н Н Я
	Заслухавши інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. про необхідність затвердження міського плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2021-2023 роки, відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, указів Президента України від                                    03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 03 грудня 2019 року № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», Державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд» ДБН В.2.2-40:2018, на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від                       16 січня 2021 року № 28-р «Про обласний план заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2021-2023 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина»», З метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території  Помічнянської міської ТГ,  керуючись ст. 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради   в и р і ш и в :


