
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» ___________ 2021 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про план заходів Олександрійської 
територіальної громади на 2022 рік з 
реалізації Національної стратегії  
із створення безбар'єрного простору  
в Україні на період до 2030 року 

 
Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р  

«Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на 
період до 2030 року», від 04.08.2021 № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021  
і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні 
на період до 2030 року», голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  
від 23.10.2021 року № 749-р «Про обласний план заходів на 2021-2022 роки з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 
року»: 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план заходів Олександрійської територіальної громади на 2022 рік з 
реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 
2030 року (далі - план заходів) (додається). 

 
2. Виконавчим органам міської ради: 
1) під час формування бюджетних запитів на 2022 рік внести пропозиції до 

галузевих програм в частині передбачення фінансового ресурсу на виконання завдань плану 
заходів; 

2) інформації про стан виконання цього рішення надавати управлінню житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради щокварталу  
до 20 числа останнього місяця кварталу. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ________________ 2021 року № _____ 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ  

Олександрійської територіальної громади на 2022 рік  
з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року 

 

№ 
з/п Найменування завдання Найменування заходу 

Індикатор 
виконання 

Строк 
виконання 

Джерела за 
рахунок яких 

буде 
здійснюватись 
фінансування 

виконання 
заходів, тощо 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведення інвентаризації 

об’єктів спортивної 
інфраструктури для 
визначення їх стану та рівня 
доступності 

Забезпечити збір інформації 
щодо наявної спортивної 
інфраструктури, визначити її 
технічній стан та рівень 
доступності 

Інвентаризація 
спортивних споруд 
Олександрійської 
територіальної громади  з 
визначенням їх технічного 
стану та рівня доступності 

2022 рік - Відділ молоді 
та спорту 
міської ради 

2 Формування мережі сучасних 
спортивних споруд за місцем 
проживання, у місцях 
масового відпочинку із 
забезпеченням їх доступності 
для різних верств населення, 
зокрема для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення 

Провести аналіз фактичного 
забезпечення спортивними 
спорудами за місцем 
проживання та відпочинку 
населення в частині їх 
надійності, стійкості та 
доступності, відповідності 
соціальним стандартам та 
потребам громади 

Підготовка пропозицій 
щодо будівництва нових 
або потреби у 
реконструкції і ремонті 
наявних спортивних 
споруд 

2022 рік - Відділ молоді 
та спорту 
міської ради 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Забезпечення 

безперешкодного доступу осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення до 
адміністративних будівель, 
закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури, 
спортивних споруд 

Забезпечити дотримання вимог 
ДБН В.2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і 
споруд» щодо доступності 
будівель для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення 

Проектування, проведення 
відповідних будівельних 
робіт під час 
реконструкції існуючих 
об’єктів (забезпечення 
встановлення пандусів, 
тактильної плитки, 
поручнів, адаптацію 
вхідних дверей для осіб з 
інвалідністю 

постійно Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
громади 

Виконавчі 
органи 
міської ради 

4 Сприяння підвищенню міської 
мобільності та розвитку 
мережі паркувальних зон 

Покращити пішохідну 
інфраструктуру, паркувальні 
зони, обмеження швидкості 
руху транспортних засобів 
(встановлення світлофорів, 
зокрема озвучених для потреб 
осіб з вадами слуху та 
оснащених для потреб осіб з 
вадами зору) 

Проектування елементів 
автомобільних доріг у 
межах населених пунктів 
із забезпеченням 
доступності для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення (пологі заїзди/ 
з’їзди шляхом пониження 
бортового каменю тощо) 

постійно Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
громади 

Управління 
житлово- 
комунального 
господарства, 
містобудуван-
ня та 
архітектури 
міської ради 

5 Забезпечення збору і 
поширення достовірної 
інформації про доступність 
об’єктів фізичного оточення, а 
також встановлення вимог до 
публічних закладів щодо 
інформування про наявні 
умови доступності їх будівель 
і приміщень 

1) моніторинг та оцінка ступеня 
безбар’єрності об’єктів 
фізичного оточення і послуг для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 
з урахуванням гендерного 
аспекту (відповідно до Порядку 
проведення моніторингу та 
оцінки ступеня безбар’єрності 
об’єктів фізичного оточення і 
послуг для осіб з інвалідністю, 
затвердженого постановою 

Опублікування на 
офіційному веб-сайті 
результатів моніторингу 

IV квартал 
2022 року 

- Управління 
житлово- 
комунального 
господарства, 
містобудуван-
ня та 
архітектури 
міської ради 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 

Кабінету Міністрів України від 
26 травня 2021 року № 537) 

  2) провести моніторинг даних у 
сфері транспорту, транспортно-
дорожньої інфраструктури про 
створення умов доступності 
транспорту та об’єктів 
транспортної інфраструктури 
для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

Розміщення результатів 
моніторингу на 
офіційному вебсайті 

IV квартал 
2022 року 

- Управління 
економіки 
міської ради 

6 Забезпечення необхідними 
засобами доступу до Інтернету 
закладів освіти та культури, а 
також бібліотек в межах 
населених пунктів для осіб з 
інвалідністю 

Продовжити роботу щодо 
забезпечення закладів освіти, 
культури та бібліотек 
необхідним програмним 
забезпеченням та засобами 
доступу до Інтернету для осіб з 
інвалідністю 

Надання допомоги та 
рекомендацій щодо 
використання апаратно-
програмного 
компьтерного 
тифлокомплексу с 
синтезом мови, який 
забезпечений спеціальною 
програмою з виходом в 
інтернет для осіб з 
порушенням зору та 
слуху, який знаходиться в 
центральній міській 
бібліотеці 

постійно Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
громади  

Управління 
освіти міської 
ради, 
управління 
культури та 
туризму 
міської ради 

7 Впровадження найкращих 
практик і механізмів 
залучення осіб з інвалідністю, 
молоді, осіб похилого віку, 
батьків з дітьми дошкільного 
віку до культурного життя 

Проведення всеукраїнської 
культурно-мистецької акції, 
спрямованої на підтримку та 
розвиток творчих здібностей 
осіб з інвалідністю 

Залучення учасників (осіб 
з інвалідністю) до участі у 
всеукраїнській культурно- 
мистецькій акції, 
спрямованій на підтримку 
та розвиток творчих 
здібностей осіб з 
інвалідністю 

постійно - Управління 
культури та 
туризму 
міської ради 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 
8 Створення бібліотечного 

фонду спеціальної літератури, 
адаптованої для осіб з 
порушенням зору, слуху, 
ментальними порушеннями 

Забезпечення (певною) 
літературою бібліотечного 
фонду та полегшення доступу 
осіб з порушенням зору або 
іншими обмеженнями з причин 
інвалідності сприймати 
друковану інформацію до 
опублікованих творів 

Поповнення бібліотечних 
фондів певною 
літературою 

постійно Державний, 
обласний 
бюджети, 
бюджет 
громади та інші 

Управління 
культури та 
туризму 
міської ради 

9 Направлення осіб з 
інвалідністю до 
реалібітаційних установ з 
метою надання їм 
комплексних реалібітаційних 
та абілітаційних послуг, 
спрямованих на підвищення 
якості життя, активності, 
працездатності та залучення в 
усі форми суспільного життя 

Забезпечити максимальне 
наближення комплексних 
реабілітаційних (габілітацій- 
них) послуг до осіб, які їх 
потребують 

Збільшення чисельності 
отримувачів послуг 

постійно Державний 
бюджет 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
міської ради 

10 Інформування населення про 
заходи щодо створення 
безбар’єрного простору 

Забезпечити висвітлення на 
офіційному веб-сайті міської 
ради інформації про реалізацію 
заходів щодо створення 
безбар’єрного простору для 
людей з особливими потребами 
та маломобільних груп 
населення 

Проведення 
інформування 
населення 

постійно - Управління 
інформацій-
ної політики 
та цифрової 
трансформації 
міської ради 

 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                     Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 


