
 

 
УК РА ЇН А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про заходи щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення на 2017-2021 роки 

«Безбар’єрна Україна» 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення на території області, 

керуючись Указом Президента України від 03 грудня 2015 року № 678 «Про 

активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», 

Протокольним рішенням Ради у справах осіб з інвалідністю від 01 грудня 2016 

року: 

1. Затвердити обласний план заходів щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки «Безбар’єрна Україна» 

(далі - обласний план), що додається. 

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, 

райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, територіальним 

органам центральних органів виконавчої влади:  

2.1. Забезпечити виконання обласного плану у межах асигнувань, 

передбачених у відповідних бюджетах, та за рахунок інших джерел. 

2.2. Надавати Управлінню містобудування та архітектури обласної 

державної адміністрації щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу, 

інформацію про стан виконання даного розпорядження та затвердженого плану 

заходів для її узагальнення. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 06 жовтня 2009 року № 335 «Про затвердження 

регіонального плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення на 2009-2015 роки „Безбар’єрна Україна“». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

Голова обласної 

державної адміністрації                   В.П. Куліч 

 2017 року     м. Чернігів         №   
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

_____________ 2017 року № ____ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення на 2017-2021 роки «Безбар’єрна Україна» 

 

1. Забезпечити врахування потреб осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення (далі - МГН) під час 

підготовки містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок. 

Відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення» врахувати потреби МГН під час 

проектування, будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних 

ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів культури, охорони здоров’я, 

навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення, 

будівель органів прокуратури, міліції та судів, об’єктів торгівлі, транспорту та 

зв’язку, доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Управління Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області, філія 

ДП «Укрдержбудекспертиза» в області, 

Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації  

Протягом 2017-2021 років 

2. Залучити як експертів громадські організації інвалідів до розгляду 

питань, пов’язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, визначених у пункті 1. 

Управління Державної архітектурно-

будівельної інспекції у Чернігівській області 

Протягом 2017-2021 років 

3. Впровадити постійний моніторинг забезпечення вимог щодо 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших МГН до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури за участю громадських організацій інвалідів. 
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Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Протягом 2017-2021 років 

4. Створити умови для доступності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших МГН відповідно до вимог державних будівельних 

норм ДБН В.2.2-17.2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних 

груп населення», а саме влаштувати пандуси, кнопки виклику, придбати 

технічні засоби пересування, розмістити інформаційні вказівники тощо в 

будинках, де розміщені органи державної влади та місцевого самоврядування. 

Місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування 

Протягом 2017-2021 років 

5. Здійснювати моніторинг та вибіркову перевірку технічного стану 

пандусів, кнопок виклику, інших технічних засобів, влаштованих в існуючих 

будівлях та приміщеннях закладів культури, охорони здоров’я, навчальних 

закладів, об’єктів житлового та громадського призначення, будівлях органів 

прокуратури, поліції та судів, об’єктах торгівлі, транспорту та зв’язку, для 

доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших МГН за 

участю громадських організацій інвалідів. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування за участю громадських 

організацій інвалідів 

Двічі на рік протягом 2017-2021 років 

6. Забезпечити обладнання існуючих об’єктів житлово-комунального 

та громадського призначення, дорожньо-транспортної інфраструктури, 

вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою населених пунктів, що не 

пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших МГН, 

спеціальними та допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а 

також пішохідних переходів пониженими бордюрами тощо. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Департамент житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації, Управління  

капітального будівництва 

облдержадміністрації 

Протягом 2017-2021 років 
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7. Продовжити роботу з виділення та технічного облаштування 

спеціальних місць для паркування транспортних засобів людей з обмеженими 

фізичними можливостями у місцях безкоштовного та платного паркування 

транспортних засобів (прибудинкові території, ринки, супермаркети, вокзали, 

автовокзали, лікарні, будівлі органів влади), не менше як 10 % від загальної 

кількості. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Департамент житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

Протягом 2017-2021 років 

8. Продовжити роботу з облаштування приміщень залізничних 

вокзалів, автовокзалів, поштових відділень, зупинок громадського транспорту 

пандусами, технічними засобами пересування, кнопками виклику, 

спеціальними кабінками у побутових кімнатах, інформаційними вказівниками 

тощо та утримання їх в належному стані. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації 

Протягом 2017-2021 років 

9. Облаштувати регульовані пішохідні переходи напрямними 

огородженнями та спеціальними звуковими світлофорами для створення 

безпечних умов руху людей з вадами зору. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації 

Протягом 2017-2021 років 

10. Провести роботу з перевізниками щодо здійснення постійного 

контролю за процесом посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках 

громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних 

заходів інвалідів, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації 



5 

 

Протягом 2017-2021 років 

11. Сприяти поетапному збільшенню на автобусних маршрутах 

загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для 

перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших МГН, 

зокрема шляхом включення відповідних вимог до умов конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; забезпечити 

розміщення піктограм, інформаційних щитів, електронних табло у 

транспортних засобах. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Департамент 

економічного розвитку 

облдержадміністрації 

Протягом 2017-2021 років 

12. Відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» врахувати потреби МГН 

при проведенні капітального ремонту доріг у населених пунктах області, 

забезпечуючи пониження бордюрів на тротуарах, на доріжках у зонах 

відпочинку (парках, скверах). 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Протягом 2017-2021 років 

13. Продовжити роботу щодо обладнання (дообладнання) будівель 

закладів соціального захисту, охорони здоров’я, навчальних закладів, закладів 

культури, спортивних шкіл, окремих споруд на стадіонах тощо, пандусами, 

кнопками виклику, спеціальними кабінками у побутових кімнатах, технічними 

засобами пересування, інформаційними вказівниками та щодо утримання їх в 

належному стані. 

Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення;  культури і 

туризму, національностей та релігій;  

сім’ї, молоді та спору; Управління  

облдержадміністрації: охорони здоров’я; 

освіти і науки  

Протягом 2017-2021 років 

14. Здійснювати моніторинг рівня доступності будівель, установ, що 

належать до сфери управління Мінсоцполітики, та сприяння безперешкодному 

доступу осіб з інвалідністю до всіх об’єктів громадського та цивільного 



6 

 

призначення, освітніх закладів, транспорту та зв’язку, культурно-туристичних, 

фізкультури та спорту. 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації 

Протягом 2017-2021 років 

15. Сприяти підвищенню рівня поінформованості населення щодо 

особливих потреб осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, 

особистості та гідності через засоби масової інформації області та веб-сайти 

обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад. 
 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності  та комунікацій з 

громадськістю; соціального захисту  

населення, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

Протягом 2017-2021 років 

16. Створити (за відсутності) комітети забезпечення доступності 

інвалідів та інших МГН до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Протягом 2017 року 

17. Активізувати роботу комітетів забезпечення доступності інвалідів 

та інших МГН до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

18. При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на 

виконання заходів щодо забезпечення доступності. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Протягом 2017-2021 років 
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19. Проводити у рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів 

засідання (зустрічі) за круглим столом з питань виконання цього обласного 

плану заходів. 

Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації 

Постійно 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації               Н.А. Романова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


