УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 4 » квітня 2011 року

№ 262-р
смт Голованівськ

Про затвердження районного плану
заходів
щодо
створення
безперешкодного
життєвого
середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на
2011-2015
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 Голованівського 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 № 1288 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постановою Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 року № 784 «Про затвердження плану заходів щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна
Україна»» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 року № 568-р
«Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам, обмеженим у пересуванні» та
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 березня
2011 року № 258-р:
1. Затвердити районний план заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення на 2010-2015 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина» (додається).
2. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад розробити плани заходів щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2010-2015 роки.
3. Виконкомам сільських, селищних рад, структурним підрозділам райдержадміністрації
надавати інформацію про стан виконання даного розпорядження відділу регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом.
4. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної державної адміністрації надавати узагальнену
інформацію про стан виконання даного розпорядження управлінню регіонального розвитку,
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містобудування та архітектури облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця,
наступного за звітним періодом.
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15 березня 2011 року № 196-р «Про затвердження районного плану заходів
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2010-2015 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина»».
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » квітня 2011 року № 262-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2011-2015 роки
«Безбар’єрна Кіровоградщина»

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

2
3
I. Будівництво, реконструкція, облаштування об'єктів
сільських,
Встановити
жорсткий
контроль
за Виконкоми
рад,
відділ
врахуванням під час проектування та селищних
розвитку,
будівництва
нових,
проведення регіонального
реконструкції та капітальних ремонтів містобудування, архітектури
житлово-комунального
існуючих будівель та приміщень закладів та
районної
культури, охорони здоров’я, навчальних господарства
адміністрації,
закладів,
об’єктів
житлового
та державної
відділ
архітектурногромадського призначення
будівельного контролю у
західних
районах
області
державного
Забезпечити обов’язкову участь громадських Інспекція
організацій інвалідів під час приймання в архітектурно-будівельного
експлуатацію
об’єктів
будівництва, контролю у Кіровоградській
області
визначених у пункті 1 районного плану
Рекомендувати громадським організаціям Районна організація інвалідів
організації
інвалідів
здійснювати
моніторинг Всеукраїнської
забезпечення вимоги щодо безперешкодного інвалідів «Союз організації
України»
доступу для осіб з обмеженими фізичними інвалідів
можливостями та інших маломобільних груп (за згодою)
населення на об’єктах будівництва, про що
інформувати обласний комітет забезпечення
доступності
інвалідів
та
інших
маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної
та
інженерно-транспортної
інфраструктури
сільських,
Під
час
розроблення
містобудівної Виконкоми
рад,
відділ
документації або внесення змін до неї селищних
розвитку,
враховувати вимоги щодо безперешкодного регіонального
доступу до об’єктів різного функціонального містобудування, архітектури
житлово-комунального
призначення вимоги щодо безперешкодного та
районної
доступу для осіб з обмеженими фізичними господарства
можливостями та інших маломобільних груп державної адміністрації
населення

Строк
виконання
4
Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

2
1
5.

2

3

4
Протягом
2011-2012
років

сільських,
Балансоутримувачам будинків, в яких Виконкоми
розташовані місцеві органи виконавчої селищних рад, структурні
районної
влади їх структурні підрозділи, створити підрозділи
умови для доступності осіб з обмеженими державної адміністрації
фізичними
можливостями
та
інших
маломобільних груп населення відповідно
до вимог державних будівельних норм ДБН
В 2 2-17.2006 «Доступності будинків і
споруд для маломобільних груп населення»,
а саме влаштувати пандуси, встановити
кнопки виклику
II. Житлове господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура, благоустрій територій
Перше
сільських,
1. Систематизувати та затвердити перелік Виконкоми
півріччя
рад,
відділ
об’єктів (житлові будинки, гуртожитки), у селищних
2011 року,
розвитку,
яких мешкають особи з обмеженими регіонального
постійно
містобудування, архітектури
фізичними можливостями
та
житлово-комунального
господарства
районної
державної адміністрації
Протягом
сільських,
2. Вживати невідкладних заходів
щодо Виконкоми
2011-2012
рад,
відділ
першочергового обладнання (дообладнання) селищних
років
розвитку,
засобами безбар’єрного доступу житлових регіонального
будинків, гуртожитків. а саме: встановити містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
пандуси, кнопки виклику
господарства
районної
державної адміністрації
Протягом
сільських,
3.
Вжити заходи щодо обладнання існуючих Виконкоми
2011-2012
рад,
відділ
об’єктів
дорожньо-транспортної селищних
років
розвитку,
інфраструктури, вулично-дорожньої мережі регіонального
та елементів благоустрою населених пунктах містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
спеціальними і допоміжними засобами
господарства
районної
державної адміністрації
Перше
сільських,
4.
Забезпечити
виділення
та
технічне Виконкоми
півріччя
рад,
відділ
облаштування спеціальних місць для селищних
2011 року
паркування транспортних засобів людей з промисловості, енергетики,
та
зв’язку
обмеженими фізичними можливостями у транспорту
місцях
безкоштовного
та
платного управління економіки та
інфраструктури
паркування транспортних засобів (вокзали, розвитку
ринки, лікарні, будівлі органів влади) не райдержадміністрації
менше як 10 % від загальної кількості
Перше
сільських,
5.
Створити при житлово-експлуатаційних Виконкоми
півріччя
рад,
відділ
організаціях безкоштовну службу з надання селищних
2011 року
розвитку,
першочергової допомоги інвалідам під час регіонального
вирішення побутових питань, пов’язаних з містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
обслуговуванням помешкань
господарства
районної
державної адміністрації
сільських,
Постійно
6.
Тримати на контролі питання щодо Виконкоми
забезпечення
інвалідів
житлом, селищних рад
пристосованим
для
потреб
осіб
з
обмеженими фізичними можливостями

3
1
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

2
3
III. Транспортна інфраструктура, зв’язок
сільських,
Облаштування приміщення залізничних Виконкоми
рад,
відділ
вокзалів, автовокзалів, поштових відділень селищних
промисловості, енергетики,
пандусами, кнопками виклику
транспорту
та
зв’язку
управління економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
сільських,
Забезпечити придбання та роботу технічних Виконкоми
рад,
відділ
засобів, призначених для транспортування селищних
інвалідів у візках до вагонів поїздів, іншого промисловості, енергетики,
транспорту
та
зв’язку
громадського транспорту
управління економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
сільських,
Сприяти оновленню парку транспортних Виконкоми
рад,
відділ
засобів, пристосованих для перевезення осіб селищних
з обмеженими фізичними можливостями, промисловості, енергетики,
та
зв’язку
використанню спеціальних засобів для транспорту
управління економіки та
перевезення таких осіб
розвитку інфраструктури
сільських,
Опрацювати питання щодо надання особам з Виконкоми
рад,
відділ
обмеженими фізичними можливостями селищних
промисловості, енергетики,
послуг з доступу до телефонного зв’язку
транспорту
та
зв’язку
управління економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
IV. Соціальний захист, зайнятість
сільських,
Вживати
заходи
щодо
професійної Виконкоми
реабілітації інвалідів, створювати належні селищних рад, управління
умови для роботи підприємств громадських праці та соціального захисту
районної
організацій інвалідів, популяризації ними населення
послуг, які надаються та продукції, яка державної адміністрації
виробляється
сільських,
Встановити контроль за додержанням Виконкоми
чинного законодавства щодо соціального селищних рад, управління
захисту осіб з обмеженими фізичними праці та соціального захисту
населення
районної
можливостями
державної адміністрації
праці
та
Провести обстеження технічного стану Управління
захисту
будівель лікувальних закладів для інвалідів, соціального
населення
районної
визначитись з обсягом робіт
державної адміністрації
праці
та
Облаштувати
приміщення
закладів Управління
захисту
соціального захисту пандусами, кнопками соціального
населення
районної
виклику
державної адміністрації
праці
та
Тримати на контролі питання забезпечення Управління
захисту
інвалідів
засобами
протезування, соціального
населення
районної
інвалідними візками та автотранспортом
державної адміністрації

4
Протягом
2011-2012
років

Протягом
2011-2012
років

Постійно

Протягом
2011 року

Постійно

Постійно

I квартал
2011 року
Протягом
2011-2012
років
Постійно

4
1
1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2

3

V. Охорона здоров'я
Вжити
заходи
щодо
вдосконалення Центральна районна лікарня
діяльності медико-соціальних експертних
комісій, зокрема належного проведення
експертиз
Облаштувати приміщення закладів охорони Виконкоми
сільських,
здоров’я, усіх форм власності пандусами, селищних рад, центральна
кнопками виклику, розмістити інформаційні районна лікарня
вказівки тощо
VI. Освіта, культура, спорт
районної
Вжити заходів щодо створення умов для Відділ освіти
навчання дітей-інвалідів у неспеціалізованих державної адміністрації
навчальних закладах
Вжити
заходів
щодо
удосконалення Відділи освіти, культури і
навчально-матеріальної бази навчальних туризму, у справах сім’ї,
закладів для забезпечення освітніх потреб молоді та спорту районної
державної адміністрації
дітей-інвалідів та молоді з інвалідністю
сільських,
Облаштувати
приміщення
навчальних Виконкоми
рад,
відділи
закладів культури пандусами, технічними селищних
освіти, культури і туризму,
засобами пересування, кнопками виклику
у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
сільських,
Забезпечити створення сприятливих умов Виконкоми
рад,
відділи
для
широкого
залучення
людей
з селищних
інвалідністю до мистецької, творчої та освіти, культури і туризму
районної
державної
спортивної діяльності
адміністрації
VIІ. Торгівля, сфера послуг
сільських,
Вирішити питання створення телефонних Виконкоми
ліній «стіл прийняття та комплектації селищних рад, управління
економіки
та
розвитку
замовлень» при супермаркетах, ринках
інфраструктури
районної
державної адміністрації
Організувати
службу
супроводження Виконкоми
сільських,
інвалідів по супермаркетах, ринках
селищних рад, управління
економіки
та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації
сільських,
Обладнати приміщення закладів торгівлі та Виконкоми
побутового
призначення
пандусами, селищних рад, управління
економіки
та
розвитку
кнопками виклику
інфраструктури
районної
державної адміністрації
VIІI. Діяльність «комітетів доступності», взаємодія з громадськими
організаціями інвалідів тощо
сільських,
Активізувати роботу місцевих «комітетів Виконкоми
рад,
відділ
доступності» на завданні яких постійно селищних
розвитку,
заслуховувати представників громадських регіонального
містобудування, архітектури
організацій інвалідів
та
житлово-комунального
господарства
районної
державної адміністрації

4
I квартал
2011 року
Протягом
2011-2012
років
Постійно
Постійно

Протягом
2011-2012
років
Постійно

Перше
півріччя
2011 року
Перше
півріччя
2011 року
Протягом
2011-2012
років

Постійно

5
1
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

2
Сприяти громадським організаціям інвалідів
щодо здійснення моніторингу реалізації
державної політики у сфері забезпечення
прав осіб з обмеженими фізичними
можливостями та рівня
їх соціальної
захищеності на території адміністративнотериторіальних одиниць
Забезпечити щоквартальне заслуховування
звітів районних та місцевих комітетів
доступності на засіданнях районного
«комітету доступності» щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями та інших маломобільних груп
населення на території адміністративнотериторіальних одиниць
Проводити
у
рамках
відзначення
міжнародного дня інвалідів зустрічі з питань
виконання органами влади законодавчих
актів з питань забезпечення доступності та
цього плану

3
Виконкоми
сільських,
селищних рад, сектор з
питань
внутрішньої
політики,
зв’язків
з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації
Відділ
регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
районної
державної
адміністрації

Виконкоми
сільських,
селищних рад, сектор з
питань
внутрішньої
політики,
зв’язків
з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації
сільських,
Сприяти виділенню приміщень громадським Виконкоми
організаціям інвалідів та не допускати селищних рад
випадків їх виселення з приміщень, в яких
вони здійснюють статутну діяльність
IХ. Інформаційна діяльність
Висвітлювати у засобах масової інформації Сектор з питань внутрішньої
зв’язків
з
питання щодо створення безперешкодного політики,
життєвого
середовища
для
осіб
з громадськістю та у справах
обмеженими фізичними можливостями та преси і інформації апарату
райдержадміністрації
інших маломобільних груп населення.
сільських,
Сприяти громадським організаціям інвалідів Виконкоми
в оприлюднені в засобах масової інформації селищних рад, сектор з
внутрішньої
даних про забезпечення прав осіб з питань
зв’язків
з
обмеженими фізичними можливостями та політики,
громадськістю та у справах
рівень їх соціальної захищеності
преси і інформації апарату
райдержадміністрації
Розміщувати на веб-сайтах виконання цього Виконкоми
сільських,
плану
селищних рад, сектор з
питань
внутрішньої
політики,
зв’язків
з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації

______________________________

4
Постійно

Щокварталу
до 20 числа
місяця,
наступного
за звітним
періодом

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

