від

грудня 2016 року

№

-р

смт Онуфріївка
Про затвердження районного плану
заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних
груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина»
З метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на території
Онуфріївського району, керуючись протоколом наради за результатами
засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента
України від 22 грудня 2010 року, Указом Президента України від 18 грудня
2007 року
№ 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня
2008 року № 568-р «Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам та
дітям інвалідам обмеженим у пересуванні» та на виконання розпорядження
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21червня 2016
року
№ 253-р «Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина»:
1.Затвердити:
1) районний план заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина» (додається);
2) новий склад районного комітету забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури, згідно з додатком 1.
2.Рекомендувати селищним та сільським головам затвердити відповідні
плани заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення на 2016-2020 роки.
3.Структурним підрозділам районної державної адміністрації, сільським
та селищним радам інформацію про стан виконання даного розпорядження
надавати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації щокварталу до 1 числа
місяця, наступного за звітним періодом.

4. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації надавати узагальнену
інформацію управлінню регіонального розвитку, містобудування та
архітектури облдержадміністрації до 5 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації адміністрації від 14 квітня 2011 року № 240-р «Про
затвердження районного плану заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення «Безбар’єрна Кіровоградщина», та від
17 грудня 2015 року №362-р «Про новий склад районного комітету
забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури».
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Дудніка І.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

І.ДУДНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Онуфріївської районної
державної адміністрації
грудня 2016 №

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення
на 2016-2020 роки "Безбар’єрна Кіровоградщина"
№ Зміст заходу
з/п
1

1.

2.

Відповідальні виконавці
2

Забезпечити врахуванням потреб
осіб з обмеженими фізичними
можливостями 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,
міліції та судів, об’єктів торгівлі,
транспорту та зв’язку, доріг,
вулиць, тротуарів, пішохідних
переходів
Впровадити постійний
моніторинг забезпечення вимог
щодо безперешкодного
життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними
можливостями та інших
маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та

Строк
виконання

3
4
І. Будівництво, реконструкція,
облаштування об’єктів
Відділ містобудування,
Протягом
архітектури, житлово2016-2020 років
комунального
господарства та
будівництва районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

Відділ містобудування,
архітектури, житловокомунального
господарства та
будівництва районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020 років

інженерно-транспортної
інфраструктури за участю
громадських організацій
інвалідів

1
3.

4.

1.

2
3
4
Створити умови для доступності
Відділ містобудування,
Протягом
осіб з обмеженими фізичними
архітектури, житлово2016-2020 років
можливостями та інших
комунального господарства
маломобільних груп населення
та будівництва районної
відповідно до вимог державних
державної адміністрації,
будівельних норм ДБН В.2.2сільські та селищні ради.
17.2006 "Доступність будинків і
споруд для маломобільних груп
населення", а саме влаштувати
пандуси, кнопки виклику,
придбати технічні засоби
пересування, розмістити
інформаційні вказівники тощо в
будинках, де розміщені органи
державної влади та місцевого
самоврядування
Здійснювати моніторинг та
Відділ містобудування,
Двічі на
вибіркову перевірку технічного
архітектури, житловорік
стану пандусів, кнопок виклику
комунального господарства протягом
інших технічних засобів,
та будівництва районної
2016-2020 років
влаштованих в існуючих будівлях державної адміністрації,
та приміщеннях закладів
сільські та селищні ради.
культури, охорони здоров’я,
навчальних закладів, об’єктів
житлового та громадського
призначення, будівлях органів
прокуратури, міліції та судів,
об’єктах торгівлі, транспорту та
зв’язку, для доступності осіб
з обмеженими фізичними
можливостями та інших
маломобільних груп населення
ІІ. Житлове господарство, дорожньо-транспортна
інфраструктура, благоустрій територій
Проводити постійне оновлення
Відділ містобудування,
Протягом
бази даних об’єктів (житлові
архітектури, житлово2016-2020 років
будинки, гуртожитки), у яких
комунального господарства
мешкають особи з обмеженими
та будівництва районної
фізичними можливостями; у разі
державної адміністрації,
технічної можливості вживати
сільські та селищні ради.
заходи щодо обладнання
(дообладнання) житлових
будівель, гуртожитків пандусами
та утримувати їх в належному

технічному стані

2.

1
3.

4.

1.

Забезпечити обладнання існуючих
об’єктів дорожньо-транспортної
інфраструктури, вуличнодорожньої мережі та елементів
благоуст- рою населених пунктів,
що не пристосовані для осіб з
обмеженими фізичними
можливостями та інших
маломобільних груп населення,
спеціальними та допоміжними
засобами, зокрема наочноінформа- ційними, а також
пішохідних переходів –
пониженими бордюрами тощо

Відділ містобудування,
архітектури, житловокомунального господарства
та будівництва районної
державної адміністрації,
відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

2
3
Продовжити роботу з виділення та
Відділ містобудування,
технічного облаштування
архітектури, житловоспеціальних місць для паркування
комунального
транспортних засобів людей з
господарства та
обмеженими фізичними
будівництва районної
можливостями у місцях
державної адміністрації,
безкоштовного та платного
сільські та селищні ради.
паркування транспортних засобів
(прибудинкові території, ринки,
супермаркети, автовостанція, лікарні,
будівлі органів влади) не менше як
10 % від загальної кількості
Тримати на контролі питання щодо
Управління праці та
забезпечення інвалідів житлом,
соціального захисту
пристосованим для потреб осіб з
населення районної
обмеженими фізичними
державної адміністрації,
можливостями
сільські та селищні ради.
ІІІ. Транспортна інфраструктура, зв'язок
Продовжити роботу з облаштування
Відділ економічного
приміщень автостанцій, поштових
розвитку, торгівлі та
відділень, відділень телефонного
інфраструктури районної
зв’язку, зупинок громадського
державної адміністрації,
транспорту пандусами, технічними
сільські та селищні ради.
засобами пересування, кнопками
виклику, спеціаль- ними кабінками у
побутових кімнатах, інформаційними
вказівни- ками тощо та утримання їх в
належному стані

Протягом
2016-2020 років

4
Протягом
2016-2020
років

Протягом
2016-2020
років

Протягом
2016-2020
років

2.

1.

2.

3.

4.

Провести роботу з перевізниками
Відділ економічного
щодо здійснення постійного
розвитку, торгівлі та
контролю за процесом посадки та
інфраструктури районної
висадки пасажирів виключно на
державної адміністрації,
зупинках громадського транспорту з
сільські та селищні ради.
метою забезпечення доступу до
транспортних заходів інвалідів, які
пересуваються на візках, та осіб з
вадами зору
ІV. Соціальний захист, зайнятість
Встановити жорсткий контроль за
Управління праці та
додержанням чинного законодавства
соціального захисту
щодо соціального захисту осіб з
населення районної
обмеженими фізичними
державної адміністрації,
можливостями; забезпечити
онуфріївська центральна
супровід інвалідів та інвалідів –
районна лікарня,
учасників антитерористичної
комунальний заклад
операції, членів їх сімей під час
«Центр первинної медикоотримання адміністративних послуг
санітарної допомоги в
з питань регулювання земельних
Онуфріївському районі»,
відносин, оформлення документів з
сільські та селищні ради.
інвалідності, отримання
кваліфікованої медичної допомоги, у
тому числі реабілітації,
психологічної допомоги,
працевлаштування тощо
Забезпечити належну організацію
Управління праці та
роботи служби "соціальне таксі" у
соціального захисту
структурі територіального центру
населення районної
державної адміністрації.

Протягом
2016-2020
років

Продовжити роботу щодо
обладнання (дообладнання)
будівель закладів соціальної
сфери пандусами, кнопками
виклику, інформаційними
вказівниками та щодо утримання
їх в належному стані

Протягом
2016-2020
років

Тримати на постійному
контролі питання про
забезпечення інвалідів
засобами протезування,
інвалідними візками,
автотранспортом тощо

Управління праці та
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації,
відділ
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства
та
будівництва
районної
державної адміністрації.
Управління праці та
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації.

V. Охорона здоров'я

Протягом
2016-2020
років

Протягом
2016-2020
років

Протягом
2016-2020
років

1.

Вжити заходи щодо забезпечення
медичної, психологічної
реабілітації осіб з інвалідністю, у
тому числі з числа учасників
антитерористичної операції

Онуфріївська центральна
районна лікарня,
комунальний заклад
«Центр первинної медикосанітарної допомоги в
Онуфріївському районі»,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020
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 та
щодо утримання їх в належному
стані
Забезпечити ліками та якісними
медичними послугами осіб з
інвалідністю, у тому числі з числа
учасників антитерористичної
операції

Онуфріївська центральна
районна лікарня,
комунальний заклад
«Центр первинної медикосанітарної допомоги в
Онуфріївському районі»,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020
років

Онуфріївська центральна
районна лікарня,
комунальний заклад
«Центр первинної медикосанітарної допомоги в
Онуфріївському районі»,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020
років

3.

1
1.

2.

2

3
4
VІ. Освіта, культура, спорт
Продовжити роботу щодо
Відділ освіти районної
Протягом
обладнання (дообладнання)
державної адміністрації,
2016-2020
приміщень навчальних закладів,
відділ культури і туризму
років
закладів культури, спортивних шкіл, районної державної
окремих споруд на стадіонах тощо
адміністрації, сектор молоді
пандусами, кнопками виклику,
та спорту районної
спеціальними кабінками у
державної адміністрації,
побутових кімнатах, технічними
сільські та селищні ради.
засобами пересування,
інформаційними вказівниками та
щодо утримання їх в належному
стані
Забезпечити створення сприятливих
умов для широкого залучення
людей з інвалідністю до мистецької,
творчої та спортивної діяльності

Відділ освіти районної
Протягом
державної адміністрації,
2016-2020
відділ культури і туризму
років
районної державної
адміністрації, сектор молоді
та спорту районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради

VІІ. Торгівля. Сфера послуг

1.

2.

Створення нових та удосконалення
роботи існуючих телефонних ліній
"стіл прийняття та комплектації
замовлень", які надають послуги
особам з обмеженими фізичними
можливостями та іншим
маломобільним групам населення
(супермаркети, торгові центри,
об’єкти побутового обслуговування,
ринки тощо)
Продовжити роботу із надання
послуг щодо супроводу інвалідів у
супермаркетах, торгових центрах,
на об’єктах побутового
обслуговування, ринках

3.

4.

5.

Визначити спільно з
керівниками (власниками)
підприємств торгівлі,
побутового обслуговування
населення, закладів ресторанного господарства, ринків
кількість будівель
(приміщень), які потребують
обладнання пандусами,
кнопками виклику та
визначити терміни виконання
робіт з облаштування засобами
доступності (пандусами,
кнопками виклику) зазначених
об’єктів
Продовжити роботу щодо
обладнання (дообладнання)
приміщень закладів торгівлі,
побутового обслуговування,
закладів ресторан- ного
господарства, ринків
пандусами, кнопками виклику,
спеціаль- ними кабінками у
побутових кімнатах,
технічними засобами
пересування, інформаційними
вказівниками та утримання їх у
належному стані
Проводити моніторинг стану
обладнання будівель
(приміщень) підприємств
торгівлі, побутового
обслуговування населення,
закладів ресторанного
господарства, ринків

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020
років

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020
років

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

До 25 грудня
2016 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

Протягом
2016-2020 років

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури районної
державної адміністрації,
відділ містобудування,
архітектури, житловокомунального господарства

Щокварталу
протягом
2016-2020 років

пандусами, кнопками
виклику, інформаційними
вказівниками тощо

1.

2.

3.

та будівництва районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.

VІІІ. Діяльність "комітетів доступності", взаємодія з громадськими
організаціями інвалідів тощо
Відділ містобудування,
Щокварталу
Продовжити роботу "комітетів
архітектури, житловопротягом
доступності"
комунального
2016-2020 років
господарства та
будівництва районної
державної адміністрації,
сільські та селищні ради.
Забезпечити щокварталу
Відділ містобудування,
Щокварталу
заслуховування звітів
архітектури, житловопротягом
районних та сільських,
комунального
2016-2020 років
селищних"комітетів
господарства та
доступності" на засіданнях
будівництва районної
районного комітету
державної адміністрації,
доступності щодо створення
сільські та селищні
безперешкодного життєвого
ради.
середо- вища для осіб з
обмеженими фізичними
можливостями та інших
маломобільних груп
населення на території району
Проводити у рамках
Управління праці та
Щороку
відзначення Міжнародного дня соціального захисту
до 03 грудня
інвалідів засідання (зустрічі) за населення районної
круглим столом з питань
державної адміністрації.
виконання місцевими органами
влади законодавчих актів з
питань забезпечення
доступності та цього плану
заходів

ІХ. Інформаційна діяльність
1.

Висвітлювати у засобах
масової інформації питання
щодо створення
безперешкодного життєвого
середовища для осіб з
обмеженими фізичними

Сектор інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю районної
державної адміністрації.

Протягом
2016-2020 років

2.

можливостями та інших
маломобільних груп
населення, у тому числі
роботу служби "соціальне
таксі"
Розміщувати на веб-сайтах
інформації про виконання
цього плану заходів

Сектор
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
районної державної
адміністрації.

_______________________________________

Протягом
2016-2020 років

Додаток 1
до розпорядження голови
Онуфріївської районної
державної адміністрації
грудня 2016 №
-р
СКЛАД
районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури
Голова комітету:
Дуднік
Перший заступник голови районної
Ігор Валерійович
державної адміністрації
Заступник голови комітету:
Явтушенко
начальник відділу містобудування,
Микола Іванович
архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва районної
державної адміністрації
Секретар :
Берест
начальник відділу персоніфікованих
Зоя Михайлівна
пільгових категорій населення
управління праці та соціального захисту
населення районної державної
адміністрації
Члени комітету:
Антонова
Павлиський селищний голова ( за
Ірина Станіславівна
згодою)
Балим
начальник відділу культури і туризму
Світлана Олександрівна
районної державної адміністрації
Горобець
головний лікар комунального закладу
Людмила Миколаївна
«центр первинної медико-санітарної
допомоги в Онуфріївському районі
Грабовий
начальник ДКП «Комунальник» (за
Григорій Якович
згодою)
Іванченко
головний лікар центральної районної
Лідія Олександрівна
лікарні
Калантаєвська
начальник фінансового управління
Світлана Миколаївна
районної державної адміністрації
Кобилецький
директор КП «Благоустрій Онуфріївки»
Сергій Михайлович
(за згодою)
Нестерова
начальник відділу економічного
Оксана Вікторівна
розвитку, торгівлі та інфраструктури
районної державної адміністрації
Пивовар
Онуфріївський селищний голова (за

Леонід Федорович
Самородченко
Олена Григоріна
Семенова
Людмила Володимирівна
Супрун
Наталя Дмитрівна
Тарабан
Олег Вікторович

Керівник апарату районної
державної адміністрації

-

згодою)
начальник відділу освіти районної
державної адміністрації
голова ради районної організації
ветеранів України (за згодою)
директор районного центру зайнятості
начальник управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

О.ЄВТУШЕНКО

