
 
 
 

Про забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури на території області 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні”, відповідно до указів Президента України від 19 травня 2011 року 
№ 588/2011 “Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обме-
женими фізичними можливостями”, 03 грудня 2015 року № 678/2015 “Про 
активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю”, 13 грудня 
2016 року № 553/2016 “Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання 
прав осіб з інвалідністю”, Державної цільової програми “Національний план дій 
з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706, з метою 
створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціального, житлово-громадського 
призначення, пристосування інженерно-транспортної, дорожньо-транспортної 
мережі та благоустрою території населених пунктів області до їхніх потреб, 
заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними 
громадами: 

1) продовжити роботу щодо створення сприятливих умов життєдіяльності 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення на 
відповідних територіях із зазначенням конкретних об’єктів та видів робіт, які 
забезпечать особам з інвалідністю та іншим представникам маломобільних груп 
населення змогу вільного та самостійного пересування й одержання послуг на 
об’єктах соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури; 

2) при формуванні місцевих бюджетів передбачати кошти на фінансу-
вання відповідних місцевих програм (заходів); 



  2

3) забезпечити постійне поповнення створених на власних вебсайтах баз 
даних доступності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструк-
тури; 

4) активізувати діяльність місцевих комітетів забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соці-
альної та інженерно-транспортної інфраструктури на території області; 

5) продовжити роботу щодо забезпечення безперешкодного доступу до 
об’єктів виборчого процесу та відповідної інформації про вибори для осіб з 
інвалідністю та осіб, які не здатні самостійно пересуватися. 

2. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, економічного роз-
витку, промисловості та інфраструктури, соціального захисту населення, управ-
лінням культури, національностей, релігій та туризму, регіонального розвитку 
та будівництва, житлово-комунального господарства облдержадміністрації вжити 
заходів щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю до будівель уста-
нов/закладів освіти, охорони здоров’я, культури та транспортної інфраструк-
тури області. 

3. Рекомендувати управлінню Державної архітектурно-будівельної ін-
спекції в області в межах повноважень забезпечити контроль за дотриманням 
вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і пра-
вил щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури, житлового та громадського призна-
чення. 

4. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати  
відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації до 05 червня та 
05 грудня для подальшого узагальнення та інформування обласної державної 
адміністрації до 20 червня та 20 грудня. 

5. Відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації розробити 
до 25 листопада поточного року план заходів щодо забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури області на 2020 рік та щопівроку, до 15 числа місяця, наступ-
ного за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію про 
стан його виконання. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 26.10.2018 № 757/2018-р “Про забезпечення 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури на території області”. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


