
 
 
 
 

Про забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до 
об’єктів фізичного оточення на те-
риторії області 

 
 

На підставі статей 6, 23, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, указів Президента України 
від 19.05.2011 № 588/2011 “Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем 
осіб з обмеженими фізичними можливостями”, від 03.12.2015 № 678/2015 
“Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю”, від 
13.12.2016 № 553/2016 “Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання 
прав осіб з інвалідністю”, з метою подальшої реалізації державної політики у 
забезпеченні безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізич-
ного оточення на території області, заслухавши інформацію з цього питання 
(додається): 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам у межах повноважень: 

1.1. Активізувати діяльність місцевих комітетів забезпечення доступ-
ності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур. 

1.2. При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на реалі-
зацію заходів зі створення безперешкодного доступу людей з обмеженими 
фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призна-
чення. 

1.3. Вжити відповідних заходів зі створення доступного середовища для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів жит-
лового та громадського призначення всіх форм власності відповідно до Дер-
жавних будівельних норм, зокрема щодо: 
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облаштування територій, прилеглих до будівель та установ, для безпеч-
ного пересування усіх категорій громадян незалежно від віку та стану здо-
ров’я; 

пристосування входу і облаштування внутрішніх приміщень у межах 
будівель установ та закладів для комфортного пересування осіб з інвалідністю. 

1.4. Забезпечення візуальну інформаційну доступність для людей з пору-
шенням зору до об’єктів фізичного оточення, а саме: 

адаптувати веб-сайти до потреб осіб з інвалідністю; 
встановити інформаційні вказівники (піктограми), стенди, орієнтаційні 

підказки та контрастні предмети; таблички з текстом, надрукованим рельєфними 
знаками (кирилицею та шрифтом Брайля); 

виділити контрастним кольором елементи (краї) сходів, порогів до буді-
вель житлового та громадського призначення всіх форм власності для зруч-
ного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

встановити на основних та проміжкових перонах (платформах) залізнич-
них вокзалів (станцій) інформаційні табло/піктограми з нумерацією платформ 
та колій для зручного орієнтування при посадці в потяги. 

1.5. При формуванні місцевих бюджетів передбачати цільові видатки на 
придбання громадського транспорту, обладнаного спеціальними пристосу-
ваннями для перевезення маломобільних груп населення, та обладнання 
світлофорів звуковими сигналами. 

1.6. Вжити заходів щодо ремонту тротуарів та пішохідних шляхів із 
влаштуванням ухилів та понижених бордюрів. 

2. Ярмолинецькій райдержадміністрації до кінця поточного року завер-
шити роботу з облаштування приміщення управління соціального захисту 
населення з урахуванням вимог щодо безперешкодного доступу осіб з інва-
лідністю. 

3. Рекомендувати інспекції державного архітектурно-будівельного кон-
тролю в області:  

3.1. Забезпечити дієву роботу місцевих комісій із прийняття новобудов в 
експлуатацію, з урахуванням забезпечення доступності до об’єкта відповідно 
до вимог Державних будівельних норм. 

3.2. Вживати передбачені чинним законодавством заходи щодо відпові-
дальності проектувальників, будівельників і замовників відповідних робіт за 
невиконання умов та елементів доступності для інвалідів та інших маломо-
більних груп населення до об’єктів фізичного оточення під час їх планування, 
проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту. 

3.3. Провести моніторинг об’єктів, зданих в експлуатацію протягом 
2016-2017 років, на предмет доступності для осіб з інвалідністю. 

3.4. Щороку, до 20 грудня, надавати комітету забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур при обласній державній 
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адміністрації інформацію про проведену роботу щодо пристосування об’єктів, 
зданих в експлуатацію, до потреб осіб з інвалідністю. 

4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 
рекомендувати територіальним підрозділам центральних органів виконавчої 
влади при складанні кошторисів на утримання підпорядкованих закладів і 
установ, передбачити видатки на здійснення заходів з їх облаштування архі-
тектурною доступністю відповідно до потреб маломобільних груп населення 
та чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


