
 

        ЗАТВЕРДЖУЮ  

        Заступник міського голови  

        з питань діяльності  

        виконавчих органів ради 
         

        Олександр МОСІН 
 

        « 26 »   липня   2021 року 
 

Міський план заходів  

щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення  

на 2021 – 2023 роки  „ Безбар’єрна Кіровоградщина” 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Строк 

виконання 

І. Будівництво, реконструкція, облаштування об’єктів. 
1 Враховувати під час розроблення 

генеральних планів та іншої містобудівної 

документації потреби людей з обмеженими 

фізичними можливостями відповідно до 

положень ДБН В.2.2.-17:2006 „Доступність 
будинків і споруд для маломобільних груп 

населення”. 

 

Управління містобудування та 

архітектури 

Управління капітального 

будівництва 

Постійно 

2 При наданні містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок враховувати в 

них положення стосовно здійснення 

планувальних вимог щодо безперешкодного 

пересування інвалідів у інвалідних візках. 
 

 

Управління містобудування та 

архітектури 

Постійно 

ІІ. Житлове господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура, благоустрій 

територій 
1 Спільно з громадськими організаціями 

інвалідів здійснювати обстеження 

доступності будівель у яких мешкають особи 

з обмеженими фізичними можливостями та 

затвердити їх перелік, постійно оновлюючи 

базу даних. 
 

Головне управління  житлово-

комунального господарства 

Відділ ведення обліку житла 

постійно 

2 Вжити заходів для обладнання  існуючих 

об’єктів житлово-комунального та 

громадського призначення, транспортної 

інфраструктури, вулично - дорожньої мережі 

та елементів благоустрою населених пунктів, 

що не пристосовані для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, спеціальними і 

допоміжними засобами, зокрема наочно-

інформаційними, а також пішохідних 

переходів пониженими бордюрами, 

спеціальними звуковими світлофорами та 

напрямними огородженнями. Облаштувати 
спеціальні місця для паркування 

транспортних засобів, що використовуються 

для перевезення інвалідів, на стоянках, в 

зонах паркування на вулицях та запровадити 

персональні картки дозволу на паркування 

таких засобів. 

 

Головне управління  житлово-

комунального господарства 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку  

Протягом 

2021-2023 р.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 Створювати належні умови при житлово –

експлуатаційних конторах для надання 

першочергової допомоги інвалідам під час 

вирішення побутових питань, пов’язаних з 

обслуговуванням їх власних помешкань. 

Головне управління  житлово-

комунального господарства 

 

Постійно 



4 Здійснювати контроль щодо забезпечення 

інвалідів житлом, пристосованим для потреб 

осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

Відділ ведення обліку житла 

 

Постійно 

 

 

 

ІІІ. Транспортна інфраструктура, зв’язок 
1 Забезпечити облаштування приміщення 

аеропорту, залізничного вокзалу, автовокзалів, 

поштових відділень, відділень телефонного 

зв’язку, зупинки громадського транспорту 

пандусами, технічними засобами пересування, 

кнопками виклику, спеціальними кабінками у 

побутових кімнатах, розмістити інформаційні 

вказівники. 

 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

Протягом 

2021-2023 р.р. 

2 Забезпечити придбання та безперебійну роботу 

технічних засобів, призначених для 

транспортування інвалідів у візках до вагонів 

поїздів та до  громадського пасажирського 
транспорту. Організувати службу 

супроводження інвалідів на залізничному 

вокзалі та автовокзалах. 

 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

Протягом 

2021-2023 р.р. 

3 Забезпечити облаштування регульованих 

пішохідних переходів напрямними 

огородженнями та спеціальними звуковими 

світлофорами для створення безпечних умов 

руху людей з вадами зору. 

 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

Протягом 

2021-2023 р.р. 

4 Здійснювати контроль за проведенням посадки 

та висадки пасажирів виключно на зупинках 

громадського транспорту з метою  
забезпечення доступу до транспортних засобів 

інвалідів, які пересуваються на візках та осіб з 

вадами зору. 

 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

Постійно 

5 Сприяти оновленню парку транспортних 

засобів, пристосованих для перевезення осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення, використанню спеціальних і 

допоміжних засобів вітчизняного виробництва 

для перевезення та переміщення таких осіб. 

 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

Постійно 

6 Опрацювати питання щодо надання особам з 

обмеженими фізичними можливостями послуг 
з доступу до телефонного зв’язку, глобальної 

інформаційної системи Інтернет на пільгових 

основах 

 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

Протягом 

2021-2023 р.р. 
 

 

 

 

 

ІV. Соціальний захист, зайнятість 

1 Вживати заходи щодо професійної реабілітації 

інвалідів, створювати належні умови для 

роботи підприємств громадських організацій 

інвалідів, популяризації ними послуг, які 
надаються, та продукції, яка виробляється.  

 

Фортечна районна у місті 

Кропивницькому рада 

Подільська районна у місті 

Кропивницькому рада 

Постійно 

2 Здійснювати контроль за додержанням 

чинного законодавства щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю. 

 

Фортечна районна у місті 

Кропивницькому рада 

Подільська районна у місті 

Кропивницькому рада 

Постійно 

V. Охорона здоров’я 

1 Облаштувати приміщення закладів охорони 

здоров’я, усіх форм власності: пандусами, 

технічними засобами пересування, кнопками 

виклику, спеціальними кабінками у побутових 
кімнатах, розмістити інформаційні вказівники. 

Управління охорони здоров’я Протягом 

2021-2023 р.р. 



VI. Освіта, культура, спорт 

1 Облаштувати приміщення навчальних 

закладів, закладів культури, спортивних шкіл, 

окремих споруд на стадіонах тощо: пандусами, 

технічними засобами пересування, кнопками 

виклику, спеціальними кабінками у побутових 
кімнатах, розмістити інформаційні вказівники. 

 

Управління освіти 

Відділ культури і туризму 

Відділ фізичної культури та спору 

Протягом 

2021-2023 р.р. 

2 Сприяти  залученню людей з інвалідністю до 

мистецької, творчої та спортивної діяльності. 

 

Відділ культури і туризму 

Відділ фізичної культури та спору 

Постійно 

VIІ.  Діяльність "комітетів доступності", взаємодія з громадськими організаціями 

інвалідів тощо 
 

1 Активізувати роботу міського "комітету 

доступності", та заслуховувати на засіданнях 

представників громадських організації 

інвалідів.  

Відділ соціальної підтримки 

населення 

Постійно 

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. 

Відділ соціальної підтримки 

населення 

Постійно 

3 Проводити, з нагоди  Міжнародного дня 
інвалідів засідання, зустрічі "за круглим 

столом" та висвітлювати питання щодо 

виконання державними органами законодавчих 

актів (в тому числі цього плану) в частині 

забезпечення доступності. 

 

Відділ соціальної підтримки 
населення 

Постійно 

4 Сприяти виділенню приміщень громадським 

організаціям інвалідів та не допускати 

випадків їх виселення з приміщень, в яких 

вони здійснюють статутну діяльність. 

 

Відділ соціальної підтримки 

населення 

Постійно 

 

 

 
 

 

VІІІ. Інформаційна діяльність 
 

1 Висвітлювати у засобах масової інформації 

питання щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, у 
тому числі роботу служби "соціального таксі" 

 

Відділ по роботі із засобами 

масової інформації 

Постійно 

2 Розміщувати на веб - сайті Кропивницької 

міської ради  інформацію про виконання 

міського плану заходів. 

Відділ по роботі із засобами 

масової інформації 

Постійно 

  

Засідання міського „комітету доступності” планується проводити два рази на 

рік. 

 В процесі виконання плану роботи міського „комітету доступності” 

можливі зміни та доповнення. 

 

 

 

 Т.в.о начальника управління – 

головного архітектора міста           Ірина МАРТИНОВА 

 

 

 

 
Ганна Тараненко  35 83 51 


