
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 24.07.2019     Ужгород                  № 249 

 

 

Про затвердження Програми  

«Ужгород –  місто, доступне для всіх»  

на 2020-2024 роки 

 

     Відповідно до Закону України від 21.03.1991 року № 875-ХІ «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України від 

16.12.2009 року № 1767-VI «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і 

Факультативного протоколу до неї», Указу Президента від 03.12.2015 року 

«Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», статті 

27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 

обговоривши поданий департаментом праці та соціального захисту населення 

проект Програми «Ужгород -місто, доступне для всіх» на 2020-2024 роки, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму «Ужгород – місто, доступне для всіх» на 2020-

2024 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради ( додається). 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                        Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   ПОГОДЖЕНО 

             Рішення виконкому 

             24.07.2019 № 249 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Ужгород – мiсто, доступне для всіх» на 2020-2024 р.р.  

 

1. Ініціатор розроблення Програми  

 Департамент працi та соцiального 

захисту населення Ужгородської 

мiської ради 

2.  Розробник Програми  

 Департамент працi та соцiального 

захисту населення Ужгородської 

мiської ради 

3. Співрозробники Програми  

 Міський комітет із забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної 

інфраструктури, департамент 

міського господарства, управління 

містобудування та архітектури, 

управління державного архітек-

турно-будівельного контролю, 

громадські організації міста 

4. Відповідальні виконавці Програми 

 Департамент працi та соцiального 

захисту населення, департамент 

міського господарства, управління 

містобудування та архітектури, 

управління державного архітек-

турно-будівельного контролю 

5. 
Головний розпорядник бюджетних 

коштів  

Відповідальні виконавці згідно із 

заходами Програми 

6. 
Учасники Програми 

  

 Департамент працi та соцiального 

захисту населення Ужгородської 

мiської ради,  департамент місь-

кого господарства, управління 

містобудування та архітектури, 

управління державного 

архітектурно-будівельного 

контролю, інші структурні 



 

 

підрозділи Ужгородської міської 

ради та громадські організації 

міста 

7. Термін реалізації Програми   5 рокiв /2020-2024 роки/ 

8. 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Фінансування заходiв Програми в 

процесi їх реалiзацiї здійснюється 

з мiського бюджету в межах 

коштiв, передбачених на 

вiдповiдний бюджетний рiк; 

коштiв обласного, державного 

бюджетiв; залучених коштів 

міжнародних організацій; власних 

коштів юридичних та фізичних 

осіб-співвиконавців програми; 

вкладів вітчизняних та іноземних 

інвесторів; інших джерел 

фінансування, не заборонених 

чинним законодавством 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми згідно з додатком 

5 млн. грн   

  

 

     1.Оцінка поточної ситуації /аналітика, статистика, опис проблем 

 

В місті Ужгород станом на 01.01.2019 року мешкають 5696 осіб з 

інвалідністю. 

 Із них: 478 дітей з інвалідністю; 386 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

61 особа з інвалідністю – чорнобильці; 50 осіб з інвалідністю трудового 

каліцтва; 21 особа з інвалідністю без обох ніг; 86 осіб з інвалідністю І і ІІ групи 

з порушеннями зору, 581 особа з інвалідністю з порушеннями слуху та понад  

4000 осіб з інвалідністю загального захворювання.  

 Рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 157 від 

24.05.2017 затверджено  План заходів щодо створення безперешкодного 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 

роки, рішенням виконкому 25.02.2019 № 60 затверджено склад комітету із 

забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, 

членами його є активісти громадських організацій. Систематично відбуваються 

засідання комітету,  в тому числі виїзні з метою обстеження об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури на предмет забезпечення 



 

 

доступності до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

міста.    

У  результаті обстежень у 22-х освітніх закладах міста виявлено 

відсутність пандусів, які відповідають нормативним вимога, із 17-ти будівель 

закладів охорони здоров’я не мають пандуса та не пристосовані для осіб з 

інвалідністю  3 будівлі. На даний час пандуси облаштовані у таких об’єктах 

комунальної власності:  адмінбудівля Ужгородської міської ради, департаменту 

праці та соціального захисту населення, територіального центру соціального 

обслуговування, всі амбулаторії ЗПСМ та  Пагорб Слави «Кальварія». 

Придбані за кошти міського бюджету 10 сучасних комфортабельних, 

низькопідлогових автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, інвалідів з вадами зору, слуху та з 

ураженням опорно-рухового апарату, а також із встановленими зовнішніми 

звуковими інформаторами номера кінцевих зупинок маршруту, текстовими та 

звуковими системами у салоні для оголошення зупинок вже здійснюють 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах № 18 “гіпермаркет 

«Епіцентр”-УжНУ» (через пл. Шандора Петефі, пл. Корятовича) та № 20 “пл. 

Корятовича-Речовий ринок”. До кінця 2019 року на міських автобусних 

маршрутах курсуватимуть ще 10  рівнозначних автобусів. Планується щороку 

закуповувати по 10 таких автобусів. 

 Також на маршрутах №№ 7, 8 використовуються 2 автобуси, 

пристосовані для перевезення осіб, які пересуваються за допомогою крісел 

колісних. 

Незважаючи на розпочату активну роботу щодо створення безбар’єрного 

середовища, місто у значній мірі залишається неадаптованим до потреб людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, і тому планомірне 

вирішення цієї проблеми є необхідним та важливим завданням розвитку міста. 

 

 

2.  Мета Програми 

 

Створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури міста, в тому 

числі до місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-

реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок 

громадського транспорту тощо, а також до інших видів соціального сервісу та 

соціальних послуг. 

 

 

3. Розробники та співвиконавці Програми 

 



 

 

Розробником та співвиконавцем даної Програми є департамент працi та 

соцiального захисту населення Ужгородської мiської ради. Співвиконавцями та 

учасниками Програми виступають: департамент міського господарства, 

управління містобудування та архітектури, управління державного 

архітектурно-будівельного контролю, управління охорони здоров’я, управління 

освіти, управління у справах культури, молоді та спорту, бізнес структури,  

громадські організації міста. 

 

 

 

 

4. Заходи Програми 

 

№ Назва заходу Обсяг  

фінансу-

вання 

/тис.грн./ 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

1 Підготувати загальний звіт про 

стан об’єктів міської 

інфраструктури по галузях щодо 

наявності  безперешкодного 

доступу для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп 

населення  (участь в підготовці 

звіту беруть особи з інвалідністю 

різних нозологій та члени їхніх 

родин) 

 Департамент 

працi та 

соцiального 

захисту 

населення 

січень 2020 

року 

2 Розробити, оприлюднити для 

публічного доступу  та постійно 

оновлювати інтерактивну карту 

«Ужгород – місто, доступне для 

всіх» (карта повинна мати 

тифлокоментарі та зчитуватися 

програмами екранного доступу – 

NVDA, TallBack, VoiceOver) 

30,0 Департамент 

працi та 

соціального 

захисту 

населення, 

управління 

програмного та 

комп’ютерного 

забезпечення 

Січень-

березень  

2020 року 

3 Обладнати пандусами та 

спеціалізованими туалетними 

кабінками, поручнями, 

елементами візуальної 

доступності (тактильними 

контрастними смужками, 

 2 520,0 Управління 

охорони 

здоров’я, 

управління 

освіти, 

управління у 

2020-2024 

рр 



 

 

контрастними ручками на дверях, 

інформаційними тактильними 

табличками та продубльованою 

інформацією шрифтом Брайля на 

висоті не більше 1,5 м.), 

звуковими та світловими 

маячками на вході, кнопкою 

виклику  для осіб з порушеннями 

зору та слуху міські об’єкти 

загального користування 

(відповідно до ДБН 

«Інклюзивність будівель та 

споруд») 

медичні,освітні,культурні 

заклади 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту, 

департамент 

міського 

господарства 

4 Провести поточний ремонт 

тротуарів міста з облаштуванням 

з’їздів, пониженням бордюрів на 

зупинках громадського 

транспорту та нанесенням 

візуальної та тактильної розмітки 

для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

1 000,0  Департамент 

міського 

господарства 

2020 рік 

5 Провести аудит зупинок міського 

транспорту щодо доступності для 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

 Відділ тран-

спорту, держав- 

них закупівель 

та зв’язку,КП 

«Ужгородський 

муніципальний 

транспорт»,КП 

«Архітектурне 

планувальне 

бюро», депар-

тамент міського 

господарства 

Перше 

півріччя 

2020 року 

6 Облаштувати пішохідний перехід 

/ встановити знак пішохідного 

переходу та червону  дорожню 

розмітку / за адресою: вул. 

Загорськ, 61 для безпечного 

переходу вулиці учнями  

Ужгородської спецшколи-

100,0 Департамент 

міського госпо-

дарства, відділ 

транспорту,дер- 

жавних закупі-

вель та зв’язку 

2020 рік 



 

 

інтернату для глухих. 

 

7 Позначити жовтою фарбою край 

посадкової платформи на 

зупинках міського транспорту 

загального користування. 

Поновлювати дорожню розмітку 

жовтого кольору для позначення 

зупинок міського транспорту 

загального користування разом з 

елементами спеціальних 

позначень для потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Обладнати зупинки громадського 

транспорту інформаційними 

табло, а також інформаційними 

дошками з розкладом руху 

автобусів та маршруток. 

500,0 Департамент 

міського 

господарства, 

відділ тран-

спорту, держав-

них закупівель 

та зв’язку, КП 

«Ужгородський 

муніципальний 

транспорт» 

постійно 

8. Обладнати  звуковими сигналами 

світлофори, зупинки громадсько-

го транспорту (оголошення 

прибуття транспорту у форматі 

№ маршруту та зупинки, до якої 

він прямує) та салони автобусів 

(поточна зупинка, наступна 

зупинка, за яким маршрутом 

курсує автобус), встановити в 

салонах автобусів  “бігову 

словесну доріжку” для людей з 

вадами слуху 

500,0 Департамент 

міського госпо-

дарства,відділ 

транспорту,дер-

жавних закупі-

вель та зв’язку, 

 КП «Ужгород-

ський муніци-

пальний тран-

спорт» 

2020-2024 

рр 

9 Обладнати пандусами, 

поручнями, тактильними 

смужками контрастного кольору 

під’їзди в будинках  та зробити 

з’їзні площадки від ліфту до 

виходу за адресами проживання 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

згідно зі  списком 

350,0 Департамент 

міського 

господарства, 

управління 

капітального 

будівництва 

ОСББ, ЖБК та 

управлінські 

компанії міста 

2020-2024 

рр 

10 На відзначення Міжнародного 

дня глухих   проводити  в 

 Департамент 

праці та 

Вересень  

Щороку 



 

 

Боздоському   парку  “День 

відкритих дверей” -   

безкоштовний чи пільговий  вхід 

та  можливість користуватись 

ігровими  площадками молодим 

сім’ям з дітьми з вадами слуху  

для культурного відпочинку. 

соціального 

захисту 

населення,  

КП «Парк 

культури та 

відпочинку 

«Під замком» 

11 Вживати необхідних заходів 

щодо сприяння громадським 

організаціям осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп 

населення у здійсненні 

моніторингу реалізації державної 

політики у сфері забезпечення 

прав осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та 

рівня їх соціальної захищеності. 

 Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

 

Постійно 

12 Забезпечити необхідний 

контроль за врахуванням потреб 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

під час будівництва нових, 

проведення реконструкції та 

капітальних ремонтів існуючих 

об’єктів соціальної 

інфраструктури, житлового та 

громадського призначення 

 

 Управління 

містобудування 

та архітектури, 

управлiння 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

 

Постiйно 

13  Вжити заходів щодо контролю за 

виконанням  вимог ДБН В.2.2-

40:2018 «Будинки і споруди. 

Інклюзивність будівель і споруд»  

 Управління 

містобудування 

та архітектури, 

управлiння 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

 

Постійно 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету в межах коштів, передбачених на 



 

 

відповідний бюджетний рік; коштів обласного, державного бюджетів; 

залучених коштів міжнародних донорських організацій; інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

млн. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ ІІІ 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 
 1,0 1,0  1,0  1,0  1,0  5,0  

державний бюджет             

обласний бюджет             

міський бюджет  1,0 1,0  1,0  1,0  1,0  5,0  

кошти не бюджетних 

джерел 
            

  

 

6. Очікувані результати Програми 

 

 Результати Програми спрямовані на наступні категорії /цільові групи/ 

населення міста: 

1. Особи з інвалідністю та члени їхніх родин. 

2. Особи похилого віку, батьки з малолітніми дітьми. 

3. Особи, які мають тимчасові обмеження життєдіяльності (внаслідок 

травми, нещасного випадку тощо). 

Підставою для визначення цільових груп та заходів Програми є гостра 

необхідність забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури та 

соціальних послуг, що допоможе особам з інвалідністю знайти себе у житті, 

жити повноцінно та незалежно, приносити користь суспільству. Крім того, 

користування похилими з’їздами, поручнями, тактильними смужками, 

просторими туалетними кабінками, належним рівнем освітлення зручно для 

людей літнього віку, матерів з дитячими візками, туристів тощо. 

 

           7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

 Виконавчі органи міської ради, заклади, установи, громадські 

організації міста, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, 

забезпечують їх реалізацію у визначені терміни. Узагальнена інформація про 

хід реалізації Програми розглядається на засіданнях міського комітету із 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 



 

 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури не рідше як раз 

на квартал і розміщується на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює департамент праці 

та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. 

 
  ___________________________________________________ 

 


