
                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                              рішенням  виконкому міської ради

                                                                                                                                                              від 25.02.2021 року № 20

МІСЦЕВИЙ  ПЛАН  ЗАХОДІВ
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

населення на 2021-2023 роки "Безбар'єрна Кіровоградщина"

№
з/п Зміст заходу Відповідальні

виконавці
1 2 3

I. Будівництво, реконструкція, облаштування об’єктів

1.

Забезпечити врахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення під час підготовки містобудівних умов і обмежень забудови
земельних ділянок, проектування, будівництва нових, проведення
реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень
закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, об’єктів житлового
та громадського призначення, будівель органів прокуратури, поліції та судів,
об’єктів торгівлі, транспорту та зв’язку, доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних
переходів

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

2.
Забезпечити дотримання вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і
споруд" під час будівництва об’єктів в рамках програми Президента України
"Велике будівництво" та інших соціально-значимих об’єктів

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

3.

Впровадити постійний моніторинг забезпечення вимог щодо безперешкодного
життєвого середовища для осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
за участі громадських організацій осіб з інвалідністю

     Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років



4.
Створити умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-
40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

5.

Враховувати вимоги щодо безперешкодного доступу до об'єктів житлово-
комунального та громадського призначення осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення під час розроблення
містобудівної документації або внесення до неї змін

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

II. Житлове господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура, благоустрій територій

1.

Проводити постійне обстеження оновлення бази даних об’єктів (житлові
будинки, гуртожитки), у яких мешкають особи з інвалідністю; у разі технічної
можливості вживати заходів щодо обладнання (дообладнання) житлових
будівель  пандусами та утримання їх в належному технічному стані.

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

2.

Продовжити роботу з виділення та технічного облаштування спеціальних
місць для паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях
безкоштовного та платного паркування транспортних засобів (прибудинкові
території, ринки, супермаркети, вокзали, автовокзали, лікарні, будівлі органів
влади) не менше як 10% від загальної кількості

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

3.
Тримати на контролі питання щодо забезпечення осіб з інвалідністю житлом,
будівель та причетних територій, пристосованих для потреб осіб з
інвалідністю

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

IІІ. Транспортна інфраструктура, зв'язок

1.

Продовжити роботу по облаштуванню залізничних вокзалів, автовокзалів,
поштових відділень, відділень телефонного зв’язку, зупинок громадського
транспорту пандусами, технічними засобами пересування, кнопками виклику,
спеціальними кабінками у побутових кімнатах, інформаційними вказівниками
(звуковими інформаторами, текстофонами тощо) відповідно до вимог
державних будівельних норм

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

2.
Провести роботу з перевізниками щодо здійснення постійного контролю за
процесом посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського
транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних заходів осіб з

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років



інвалідністю, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору

ІV. Соціальний захист, зайнятість

1.
Сприяти роботі підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю,
популяризації ними послуг, які надаються, та продукції, яку вони виробляють,
тощо; забезпечити професійну реабілітацію осіб з інвалідів

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

2.

Встановити жорсткий контроль за додержанням чинного законодавства щодо
соціального захисту осіб з інвалідністю; забезпечити позачергове
обслуговування осіб з інвалідністю та супроводжуючих їх осіб, інвалідів -
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей під час отримання
адміністративних послуг з питань регулювання земельних відносин,
оформлення документів з інвалідності, отримання кваліфікованої медичної
допомоги, у тому числі реабілітації, психологічної допомоги,
працевлаштування тощо

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

3.

Продовжити роботу щодо обладнання (дообладнання) будівель закладів
соціального захисту пандусами, кнопками виклику, спеціальними кабінками у
побутових кімнатах, технічними засобами пересування, інформаційними
вказівниками, шляхами евакуації (вхід, доступ з ганку, двері без порогів,
зручні коридори тощо) та щодо утримання їх в належному стані, відповідно
до вимог ДБН В.2.2-40:2018.

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

4. Тримати на постійному контролі питання забезпечення осіб з інвалідністю
засобами протезування, інвалідними візками та автотранспортом тощо

    Виконком
   міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

V. Охорона здоров'я
1. Вжити заходи щодо забезпечення медичної, психологічної реабілітації осіб з

інвалідністю, у тому числі з числа учасників АТО/ООС. Забезпечити
позачергове обслуговування осіб з інвалідністю та супроводжуючих їх осіб із
зазначених послуг у закладах охорони здоров’я.

     Виконком
    міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

2. Продовжити роботу щодо обладнання (дообладнання) приміщень закладів
охорони здоров'я усіх форм власності пандусами, кнопками виклику,
спеціальними кабінками у побутових кімнатах, технічними засобами
пересування, інформаційними вказівниками, шляхами евакуації (вхід, доступ

Виконком
міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років



з ганку, двері без порогів, зручні коридори, ліфти тощо) та щодо утримання їх
в належному стані, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018.

3. Забезпечити ліками та якісними медичними послугами осіб з інвалідністю,у
тому числі учасників антитерористичної операції

Виконком
міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

VI. Освіта, культура, спорт

1.

Вживати заходів щодо створення умов для навчання дітей з інвалідністю у
неспеціалізованих навчальних закладах, у тому числі навчання дітей та
молоді з інвалідністю в інклюзивних групах (класах) навчальних закладів,
зокрема забезпечити позачергове зарахування осіб з інвалідністю до закладів
освіти

Виконком
міської ради Постійно протягом

2021-2023 років

2.
Вживати заходів щодо удосконалення навчально-матеріальної бази
навчальних закладів для забезпечення освітніх потреб дітей з інвалідністю та
молоді з інвалідністю

Виконком
міської ради Постійно протягом

2021-2023 років

3. Забезпечити створення сприятливих умов для широкого залучення людей з
інвалідністю до мистецької, творчої та спортивної діяльності

Виконком
міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

VIІ. Торгівля. Сфера послуг

1.

Продовжити роботу із надання послуг щодо супроводу осіб з інвалідністю по
супермаркетах, торгових центрах, об’єктах побутового обслуговування,
ринках.
Забезпечити позачергове обслуговування осіб з інвалідністю та
супроводжуючих їх осіб.

Виконком
міської ради, приватні
підприємці,власники

об’єктів торгівлі

Постійно протягом
2021-2023 років

2.

Продовжити роботу щодо обладнання (дообладнання) приміщень закладів
торгівлі та побутового обслуговування пандусами, кнопками виклику,
спеціальними кабінками у побутових кімнатах, технічними засобами
пересування, інформаційними вказівниками, шляхами евакуації (вхід, доступ
з ганку, двері без порогів, зручні коридори тощо), зручним розміщенням
інформації про товари та послуги тощо та щодо утримання їх в належному
стані, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018.

 Виконком міської
ради,приватні

підприємці,власники
об’єктів торгівлі

Постійно протягом

2021-2023 років

3.
Проводити моніторинг стану обладнання будівель (приміщень) підприємств
торгівлі, побутового обслуговування населення, закладів ресторанного
господарства, ринків пандусами, кнопками виклику, інформаційними

Виконком
міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років



вказівниками тощо.
VIІІ. Діяльність "комітетів доступності", взаємодія з громадськими організаціями осіб з інвалідністю тощо

1. Продовжити роботу "комітетів доступності" Виконком
міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

2. Забезпечити обов’язкове членство у складі місцевих "комітетів доступності"
представників громадських організацій осіб з інвалідністю

Виконком
міської ради

Щокварталу
протягом
2021-2023 років

3. Сприяти громадським організаціям осіб з інвалідністю щодо здійснення
моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення прав осіб з
інвалідністю та рівня їх соціальної захищеності на території адміністративно-
територіальних одиниць області

Виконком
міської ради

Щокварталу
протягом
2021-2023 років

4. Проводити у рамках відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю
засідання (зустрічі) за круглим столом з питань виконання місцевими
органами влади законодавчих актів з питань забезпечення доступності та
цього плану заходів

Виконком
міської ради

Щороку до 3 грудня

ІX. Інформаційна діяльність

1. Сприяти громадським організаціям осіб з інвалідністю в оприлюднені в
засобах масової інформації даних про забезпечення прав осіб з інвалідністю
та рівень їх соціальної захищеності

Виконком
міської ради Постійно протягом

2021-2023 років

2. Розміщувати на вебсайтах інформації про виконання цього плану заходів Виконком
міської ради

Постійно протягом
2021-2023 років

__________________________________________


