
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Програми щодо створення в Києво-Святошинському  
районі безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 

                 фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення  
на 2011-2012 роки 

 
 
 

 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання районної 
державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Програму щодо створення в Києво-Святошинському районі 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними  
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2011-2012 роки 
(додається). 

 
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради  з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 

 
                  

 

                    Голова ради                            В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 
м. Київ 
14 квітня 2011 року 
№ 89-06-VІ                                                                                             



 

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                   рішенням VІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                   районної ради VІ скликання 

                                                           від 14.04.2011 року № 89-06-VІ 
 

  
 Програма  

щодо створення в Києво-Святошинському районі безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп населення на 2011-2012 роки 
 

1. Проблеми та обґрунтування необхідності розв’язання їх програмним 
методом  
Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних 

бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями 
активно приймати участь в житті суспільства. В наслідок цього діти та дорослі 
живуть в умовах, які ведуть до приниження їх гідності та сегрегації.  

Проаналізувавши наявну ситуацію нами зроблено висновок, що для того 
щоб такі люди жили гідно необхідною умовою є створення безбар’єрного 
середовища.  

Відомо, що у значній мірі оточення обумовлює вплив дефекту або 
інвалідності на повсякденне життя людини. Людина неповноцінна, якщо вона 
позбавлена можливостей, звичайних у суспільстві й потрібних з точки зору 
основних елементів життя, включаючи сімейне життя, освіту, зайнятість, 
житло, фінансову й особисту безпеку, участь у соціальних чи політичних 
групах, релігійну діяльність, інтимні й полові відношення, доступ до всіх видів 
громадського обслуговування, вільне переміщення та загальний образ 
щоденного життя.  

На сьогоднішній день у Києво-Святошинському районі мешкає 9 тисяч 
інвалідів, з їх числа близько 1,5 тисячі дітей інвалідів.  

З них багато інвалідів позбавлені можливості активно приймати участь у 
житті суспільства у силу таких фізичних бар’єрів, як дверні отвори, надто 
вузькі для інвалідних візків, сходинки на підходах до будівель, по яким 
неможливо піднятися, незручно розташовані телефони й вимикачі, санітарне 
обладнання, яким неможливо користуватися, в районі відсутні транспортні 
засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Для полегшення життя інвалідів, необхідно устаткувати усі 
будівлі та споруди соціального, громадського та житлового призначення 
спеціальними пристроями.  
 
      2. Мета програми 

Метою програми є забезпечення реалізації в Києво-Святошинському 
районі державної політики соціальної захищеності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями для:  



 

 

 

 
 

- створення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціального, 
громадського та житлового призначення;  
- створення безбар’єрного середовища, яке надасть можливість інвалідам 
приймати повноцінну участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та 
допоможе їм працевлаштуватися. 

 
      3.  Правові аспекти 

Програма «Створення в Києво-Святошинському районі безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними  можливостями та 
інших маломобільних груп населення на 2011-2012 роки» розроблена 
відповідно до Закону України “Про основи соціального захисту інвалідів в 
Україні”, ст.ст. 31, 32, 34, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та спрямована на виконання завдань зі створення сприятливих умов 
для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, 
визначених:  

Указом Президента України від 02 грудня 2002 року № 1112 “Про 
додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення 
в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю”;  

Указом Президента України від 01 червня 2005 р. № 900/2005 “Про 
першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями”;  

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 863 “Про 
затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 
призначення”;  

Указом Президента України від 02.03.2009 № 113/2009 „Про 
першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору”; 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 „Про 
затвердження 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”; 

Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 
03.12.2009р. № 1069 «Про затвердження плану заходів щодо створення  в 
Київській області безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп 
населення на 2009-2015 роки». 

 
4. Фінансове забезпечення виконання програми  
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та 

місцевих бюджетів із залученням позабюджетних коштів в установленому 
чинним законодавством порядку. 



 

 

 

 
 

 
5. Основні заходи програми 

№  
п/п 

Найменування заходів Відповідальні виконавці Термін 
виконання  

Вартість 
роботи, тис. 
гривень 

1.  Враховувати вимоги щодо 
безперешкодного доступу до 
об’єктів житлово-
комунального та 
громадського призначення 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та інших 
маломобільних груп 
населення під час розгляду і 
погодження проектної 
документації або внесення до 
неї змін. 

Відділ архітектури 
райдержадміністрації 

2011-2012 
роки 

Безкоштовно 

2.  Розробити та затвердити 
програму по кожному 
міськселищсільвиконкому 
щодо обладнання існуючих 
об'єктів житлово-
комунального та 
громадського призначення, 
транспортної інфраструктури, 
вулично-дорожньої мережі та 
елементів благоустрою насе-
лених 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. 

Міськселищсіль-
виконкоми 

ІІ квартал 
2011 року 

Кошти 
місцевих 
бюджетів 

3. 

Згідно з планом-графіком 
облаштувати об’єкти 
соціального та громадського 
призначення пандусами та 
перилами 

Відділ культури та 
туризму, відділ житлово-
комунального 
господарства 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, Боярська 
центральна районна 
лікарня, 
міськсільселищвиконкоми 

2011 рік 
Кошти 
районного 
бюджету 
 

4. Придбати автобус 
обладнаний пристроєм для 
перевезення інвалідів на 
візках та передбачити кошти 
на його обслуговування 

Територіальний центр  
обслуговування  одиноких 
громадян та інвалідів 

2011 рік Кошти 
районного 
бюджету 
 

5. Проводити перевірки із 
залученням представників 

Управління праці та 
соціального захисту 

2011-2012 
роки 

Безкоштовно 



 

 

 

 
 

громадських організацій 
інвалідів щодо виконання 
існуючих нормативних актів з 
питань створення 
безбарьерного середовища 

населення 

6. Створити «гарячу» телефону 
лінію для збору інформації 
стосовно існуючих проблем 
доступності для інвалідів: 
- до будівель та споруд; 
- пересування по району; 
- до транспорту 

Територіальний центр  
обслуговування  одиноких 
громадян та інвалідів 

ІІ квартал 
2011 року 

Безкоштовно 

7.  Забезпечити резервування в 
зонах паркування і стоянках 
місць з позначенням 
відповідними доріжними 
знаками та розмітками для 
легкових автомобілів та 
транспортних засобів, якими 
особисто управляють водії-
інваліди 

Власники зон паркування 
та стоянок, 
райдержадміністрація, 
районне відділення ДАІ 

2011 рік За рахунок 
коштів 
власників зон 
паркування, 
стоянок 
будівель та 
споруд 

8 Рекомендувати власникам 
супермаркетів, магазинів, 
аптек створити можливість 
доступу до торгівельної зони 
та вільного пересування в ній. 

Управління економіки 
райдержадміністрації 

ІІ квартал 
2011 року 

За рахунок 
власників  

9 Рекомендувати власникам 
автоперевізних організацій 
обладнати автотранспорт 
засобами доступності для 
осіб з обмеженими 
можливостями  

Управління економіки 
райдержадміністрації 

2011-2012 
роки 

За рахунок 
власників  

6. Прогноз результатів 
Прийняття програми дасть змогу покращити ситуації по створенню у 

Києво-Святошинському районі безперешкодного доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями до об’єктів громадського та житлового 
призначення, а саме: 
- налагодження системи громадського контролю за проектуванням та 
будівництвом об’єктів соціальної сфери та житла, вулично-шляхової, 
пішохідної та вело-візкової мережі міста, розміщенням малих архітектурних  
форм та об’єктів зовнішньої реклами, тощо, що повинно забезпечити створення 
нових і реконструкцію діючих об’єктів з урахуванням вимог доступності для 
інвалідів;  
- подальше вивчення стану формування безбар’єрного середовища міста, що 
має забезпечити прозорість та ефективність використання коштів у 
подальшому;  
- улаштування пандусів та перил на об’єктах громадського призначення за 
кошти районного бюджету, бюджетів міськселищсільвиконкомів та на інших 
об’єктах за кошти власників; обладнання світлофорів мовними приладами, та 
інші заходи, що покращать умови доступу для інвалідів у 2011-2012 роках;  



 

 

 

 
 

- забезпечення обслуговування інвалідів шляхом надання послуг з їх 
транспортування.  
      7. Строки та етапи виконання програми  

Початок дії програми: 01 січня 2011 року.  
Закінчення дії програми: 31 грудня 2012 року. 

 


