УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24.05.2017

Ужгород

№ 157

Про План заходів щодо створення
безперешкодного середовища для
осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2017 ‒ 2021 роки
Керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної
державної адміністрації 07.04.2017 № 158 „Про план заходів щодо створення
безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними
можливостями на 2017 ‒ 2021 роки”, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити План заходів щодо створення безперешкодного
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2017 ‒ 2021
роки, що додається.
2. Департаменту фінансів та бюджетної політики забезпечити, а міським
організаціям і установам рекомендувати забезпечити виконання Плану заходів,
передбачивши фінансування у відповідних бюджетах.
3. Департаменту міського господарства, управлінням: капітального
будівництва; містобудування та архітектури; освіти; відділам: державного
архітектурно-будівельного контролю; охорони здоров’я;
транспорту,
державних закупівель та зв’язку про хід виконання плану заходів інформувати
управління праці та соціального захисту населення щокварталу до 1 числа
наступного за кварталом місяця.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до функціональних повноважень.
Міський голова

Б. Андріїв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
__________№________
План заходів
щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2017‒ 2021 роки
1. Підготувати звіт про стан безперешкодного середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями в місті і подати виконкому.
Департамент міського господарства,
управління: капітального будівництва; містобудування та архітектури; освіти;
у справах культури, спорту, сім’ї та молоді; праці та соціального захисту
населення; відділ охорони здоров’я
Щороку до 1 грудня
2. Вжити необхідних заходів щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Департамент міського господарства,
управління містобудування та
архітектури спільно з відділом
державного архітектурнобудівельного контролю
До 20 червня 2017 року
3. Вживати необхідних заходів щодо сприяння громадським організаціям
інвалідів у здійсненні моніторингу реалізації державної політики у сфері
забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями та рівня їх
соціальної захищеності.
Управління праці та соціального
захисту населення
Постійно
4. Забезпечити необхідний контроль за врахуванням потреб осіб із
обмеженими фізичними можливостями під час будівництва нових, проведення
реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної
інфраструктури, житлового та громадського призначення.
Департамент міського господарства,
управління: капітального
будівництва; містобудування та
архітектури; освіти; у справах
культури, спорту, сім’ї та молоді;

праці та соціального захисту
населення; відділ охорони здоров’я
спільно з відділом державного
архітектурно-будівельного контролю
Постійно
5. Забезпечити облаштування залізничного та автобусних вокзалів
засобами для інформування про надання транспортних послуг особам з
обмеженими фізичними можливостями.
Департамент міського господарства,
відділ транспорту, державних
закупівель та зв’язку
До вересня 2017 року
6. Забезпечити контроль за створенням належних умов для людей з
інвалідністю під час погодження проектної документації, приймання в
експлуатацію об’єктів дорожньої інфраструктури.
Департамент міського господарства,
управління містобудування та
архітектури, відділ транспорту,
державних закупівель та зв’язку,
спільно з відділом державного
архітектурно-будівельного контролю
Постійно
7. Завершити
облаштування регульованих пішохідних переходів
напрямними огородженнями та спеціальними звуковими сигналами
світлофорів.
Департамент міського господарства,
відділ
транспорту,
державних
закупівель та зв’язку
До 1 вересня 2017 року
8. Створити умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.
Департамент міського господарства,
управління: капітального
будівництва; освіти; у справах
культури, спорту, сім’ї та молоді;
праці та соціального захисту
населення; відділ охорони здоров’я
До 1 вересня 2017 року

9. Вживати відповідних заходів щодо недопущення випадків виселення
громадських організацій інвалідів із приміщень, в яких вони здійснюють
статутну діяльність.
Департамент міського господарства,
управління праці та соціального
захисту населення
Постійно
10. Збільшити кількість спеціальних місць для паркування та
безкоштовного паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях
платного паркування транспортних засобів.
Департамент міського господарства,
відділ транспорту, державних
закупівель та зв’язку
До 1 лютого 2018 року
11. Не допускати прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
громадського призначення без створення безперешкодного доступу і вільного
пересування в ньому маломобільних категорій населення.
Управління містобудування та
архітектури спільно з відділом
державного архітектурнобудівельного контролю
Постійно
12. Забезпечити постійний контроль за виконанням робіт із
переобладнання будівель і споруд, застосовуючи надані законодавством важелі
впливу до фізичних та юридичних осіб, які не виконали рішення місцевих
органів виконавчої влади.
Відділ державного архітектурнобудівельного контролю
Постійно
13. Здійснити заходи щодо облаштування доріг і тротуарів та прилеглих
до них територій похилими з’їздами, спусками, знаками тощо, що забезпечить
можливість вільного пересування ними інвалідів на візках та з вадами зору.
Департамент міського господарства,
відділ транспорту, державних
закупівель та зв’язку
2017‒2018 роки

14. Ініціювати розроблення проектів житлових будинків для осіб з
обмеженими фізичними можливостями. На основі виготовленої проектної
документації надіслати запит у центральні органи виконавчої влади стосовно
надання субвенцій з державного бюджету на будівництво будинків для осіб з
обмеженими фізичними можливостями, передбачивши їх співфінансування.
Департамент міського господарства,
управління: капітального будівництва;
містобудування та архітектури; праці
та соціального захисту населення
Протягом 2017‒2020 років
15. Під час коригування генеральних планів міст, проектів детального
планування передбачати систему підземних та інших переходів у місцях,
перевантажених автомобільним транспортом.
Управління містобудування та архітектури
Постійно
16. Щороку передбачати кошти на виготовлення проектів підземних та
інших переходів у місцях перевантажених автомобільним транспортом та
забезпечити їх реалізацію. Облаштувати пішохідні переходи спеціальним та
допоміжним устаткуванням для людей з обмеженими фізичними
можливостями.
Департамент міського господарства
2017-2019 роки
17. Рекомендувати не допускати зміни цільового призначення житлових
приміщень у будинках, які через їхню історичну цінність або конструкцію
неможливо переобладнати в доступні для маломобільних категорій населення і
в яких з цієї причини не можна влаштовувати заклади громадського та
комерційного призначення.
Департамент міського господарства,
управління містобудування та
архітектури
Постійно
18. Вжити заходів щодо забезпечення власниками закладів
громадського призначення усіх форм власності вимог доступності до входу в
їхні заклади, а також можливість вільного пересування в них на інвалідних
візках залежно від технічних умов.
Департамент міського господарства,
управління містобудування та
архітектури спільно з відділом
державного архітектурно-

будівельного контролю
До 1 липня 2017 року
19. Проводити роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, що
надають послуги з перевезення пасажирів на маршрутах загального
користування, щодо необхідності приділення особливої уваги та допомоги
особам з обмеженими фізичними можливостями під час їх обслуговування.
Відділ
транспорту,
закупівель та зв’язку
Постійно

державних

20. Сприяти забезпеченню перевізників міста транспортними засобами,
адаптованими для перевезення осіб із обмеженими фізичними можливостями,
для використання їх на автобусних маршрутах міста.
Відділ
транспорту,
закупівель та зв’язку
Постійно

державних

21. Рекомендувати перевізникам придбати транспортні засоби,
адаптовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Відділ
транспорту,
закупівель та зв’язку
До 2019 року

державних

______________________________________________________________
______

