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РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження міського плану заходів щодо 
створення безперешкодного життєвого середовища  
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних  
груп населення на 2020-2022 роки  
 

Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  
від 10.02.2020 № 132-р, положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, указів Президента 
України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю», від 03.12.2019 № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб 
з інвалідністю», державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд» та з метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:  

 
1. Затвердити міський план заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2020-2023 
роки (додається). 

2. Виконавчим органам міської ради надавати інформацію про стан виконання даного 
рішення робіт управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, 
для узагальнення і подання інформації до Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 04.10.2016 
№ 674 «Про затвердження міського плану заходів щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення на 2016-2020 роки». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова   Степан ЦАПЮК 

Керуючий справами 
виконавчого комітету 

 
Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «____» _________ 2020 року № ___ 

 
МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення на 2020-2023 роки  

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Строк 

виконання 
1 2 3 4 

І. Будівництво, реконструкція, облаштування об’єктів 
1. Забезпечити врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення під час підготовки містобудівних умов і обмежень, 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 

Виконавчі органи міської ради, 
територіальні органи міністерств 

та відомств України 

Протягом 
2020-2023 

років 

2. Рекомендувати громадським організаціям осіб з інвалідністю здійснювати 
моніторинг забезпечення вимог щодо безперешкодного доступу для маломобільних 
груп населення на об’єктах будівництва та в існуючих будівлях 

Виконавчі органи міської ради Протягом 
2020-2023 

років 
3. 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 будинків і споруд» 

Виконавчі органи міської ради, 
територіальні органи міністерств 

та відомств України  

Протягом 
2020-2023 

років 
ІІ. Житлове господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура, благоустрій територій 

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

Управління праці та соціального 
захисту населення, управління 

ЖКГ, архітектури та 
містобудування міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 

2. Забезпечити обладнання існуючих об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, 
вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою міста, що не пристосовані для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, спеціальними і 
допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних 
переходів пониженими бордюрами тощо 

Управління ЖКГ, архітектури та 
містобудування міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

3. 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, залізничний вокзал, автовокзал, лікарні, будівлі органів влади тощо) 
не менше як 10% від загальної кількості 

Управління ЖКГ, архітектури та 
містобудування, управління 

економіки міської ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 

4. Тримати на контролі питання щодо забезпечення осіб з інвалідністю житлом, 
пристосованим для потреб осіб з інвалідністю  

Управління ЖКГ, архітектури та 
містобудування міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 
ІІІ. Транспортна інфраструктура, зв’язок 

1. Продовжити роботу з облаштування будівель залізничного вокзалу, автовокзалу, 
поштових відділень, відділень телефонного зв’язку, зупинок громадського 
транспорту пандусами, технічними засобами пересування, кнопками виклику, 
спеціальними кабінками у побутових кімнатах,  інформаційними вказівниками 
(звуковими інформаторами, таксофонами тощо) відповідно до вимог державних 
будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд»  

Власники будівель, управління 
економіки, управління ЖКГ, 

архітектури та містобудування 
міської ради  

Протягом 
2020-2023 

років 

2. Облаштувати регульовані пішохідні переходи напрямними огородженнями та 
спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху людей з 
вадами зору 

Управління ЖКГ, архітектури та 
містобудування міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 
3. 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 засобів осіб з 
інвалідністю, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору 

Управління економіки 
міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 

4. Сприяти поетапному збільшенню на автобусних маршрутах загального 
користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп, зокрема шляхом включення відповідних 
вимог до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування; забезпечити розміщення піктограм, інформаційних щитів, 
електронних табло у транспортних засобах  

Управління економіки 
міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 

ІV. Соціальний захист, зайнятість 
1. Сприяти роботі підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю, 

популяризації послуг, що ними надаються, та продукції, яку вони виробляють, 
тощо; забезпечити професійну реабілітацію осіб з інвалідністю 

Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради  

 Протягом 
2020-2023 

років 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

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 

Виконавчі органи міської ради, 
територіальні органи міністерств 

та відомств України  

Протягом 
2020-2023 

років 

3. Забезпечити належну організацію роботи служби «соціальне таксі» у 
територіальному центрі соціального обслуговування 

Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  

м. Олександрії 

Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 

Протягом 
2020-2023 

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 

Управління охорони здоров’я 
міської ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління охорони здоров’я 
міської ради, лікувально-

профілактичні заклади 

Протягом 
2020-2023 

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

Управління охорони 
здоров’я міської ради, 

лікувально-профілактичні 
заклади 

Протягом 
2020-2023 

років 

VІ. Освіта, культура, спорт 
1. Вживати заходи 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 

Управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління освіти, молоді та 
спорту міської ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 
3. Продовжити роботу щодо обладнання (дообладнання) будівель навчальних закладів, 

закладів культури, спортивних шкіл, окремих споруд на стадіонах тощо пандусами, 
кнопками виклику, спеціальними кабінками у побутових кімнатах, технічними засобами 
пересування, інформаційними вказівниками, шляхами евакуації (вхід, доступ до ганку, 
двері без порогів, зручні коридори тощо) та утримання їх в належному стані відповідно 
до вимог ДБН В.2.2-40:2018  

Управління освіти, молоді та 
спорту, управління культури 

і туризму міської ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління освіти, молоді та 
спорту, управління культури 

і туризму міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 
VІІ. 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 

Управління економіки 
міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 
2. Продовжити роботу щодо обладнання (дообладнання) будівель закладів торгівлі та 

побутового обслуговування пандусами, кнопками виклику, спеціальними кабінками у 
побутових кімнатах, технічними засобами пересування, інформаційними вказівниками, 
шляхами евакуації (вхід, доступ до ганку, двері без порогів, зручні коридори тощо) та 
утримання їх в належному стані відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018   

Управління економіки 
міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років  
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Продовження додатка 
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VІІI. Діяльність «комітетів доступності», взаємодія з громадськими організаціями інвалідів тощо 
1. Продовжити  роботу «комітету доступності» Управління ЖКГ, 

архітектури та 
містобудування міської 

ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 

2. Забезпечити обов’язкове членство у складі міського «комітету доступності» представників 
громадських організацій осіб з інвалідністю  

Управління ЖКГ, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради 

Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління інформатизації 
та інформаційно-

аналітичної політики, 
управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради 

Щороку 
до  

03 грудня 

4. Сприяти виділенню приміщень громадським організаціям осіб з інвалідністю та не 
допускати випадків їх виселення з приміщень, в яких вони здійснюють статутну діяльність  

Управління приватизації, 
оренди майна та землі 

міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 
IX. Інформаційна діяльність 

1. Висвітлювати у засобах масової інформації питання щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у 
тому числі роботу служби «соціального таксі»  

Управління інформатизації 
та інформаційно-

аналітичної політики 
міської ради 

 Протягом 
2020-2023 

років 

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

Управління інформатизації 
та інформаційно-

аналітичної політики 
міської ради 

Протягом 
2020-2023 

років 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


