
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

29 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

ПРОЕКТ
28 квітня 2022 року                  смт Вороновиця                                 № 

Про  затвердження  Плану  заходів  щодо  створення  безбар’єрного
простору на території Вороновицької селищної територіальної громади 

Відповідно  до  статей  2,  6,  13,  23,  39  Закону  України  «Про  місцеві
державні адміністрації», Указу Президента України від 03 грудня 2020 року
№ 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні»,
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р
«Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в
Україні  на  період до 2030 року»,  від  04 серпня 2021 року № 883-р «Про
затвердження плану заходів на 2021 і  2022 роки з реалізації  Національної
стратегії  із  створення безбар’єрного простору в Україні  на період до 2030
року»

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити  план  заходів  щодо  створення  безбар’єрного  простору  в
Вороновицькій територіальній громаді (далі  –  план заходів)  згідно з
додатком.

2. Структурним  підрозділам,  виконавчим  органам  ради, забезпечити
виконання плану заходів у межах повноважень, про що інформувати у
встановлені строки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу
комісію з питань молодіжної політики, соціального захисту населення,
освіти, охорони здоров’я та забезпечення законності та правопорядку.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                    Олександр КОВІНЬКО



ПОГОДЖЕНО

Секретар ради (рішення ради)                 __________                Ірина НАГАЄВСЬКА
27 квітня 2022р.

Заступник селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів 
(рішення ради, виконкому)                           __________                Тетяна ЛІЩУК 
27 квітня 2022р.

Головний спеціаліст – юрисконсульт
Загального відділу  (розпорядження, 
рішення відповідно до функціональних 
обов’язків)                                                           __________               Руслан ЗОЗУЛЯ 
27 квітня 2022р.



Додаток до проекту рішення
__  сесії  VIII  скликання
Вороновицької селищної ради
від «__»_________2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  __сесії  VIII
скликання  Вороновицької
селищної ради №______

План заходів
щодо створення безбар’єрного простору в Вороновицькій територіальній

громаді
1. Забезпечити збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, 

визначення її технічного стану та рівня доступності.
Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати відділ управління комунальною власністю.

2. Провести  аналіз  фактичного  забезпечення  спортивними  спорудами
населення за  місцем проживання та  у місцях масового відпочинку,  а
також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним
стандартам та потребам громади.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати відділ управління комунальною власністю.

3. Забезпечити дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати відділ управління комунальною власністю.

4. Покращити пішохідну інфраструктуру та розвиток інфраструктури для
руху  велосипедів  (зокрема  встановлення  світлофорів,  зокрема
озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб
з вадами зору). Створити паркувальні зони та обмежити швидкість руху
транспортних засобів.

Відділ управління комунальною власністю Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати виконавчий комітет.

5. Забезпечити  придбання  шкільних  автобусів,  пристосованих  для
перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати відділ управління комунальною власністю.

6. Запровадити  поетапне  збільшення  на  маршрутах  загального
користування  кількості  транспортних  засобів,  пристосованих  для



перевезення  осіб  з  інвалідністю  та  інших  маломобільних  груп
населення.

Відділ управління комунальною власністю Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати виконавчий комітет.

7. Розробити та включити до регіональної і місцевих програм цивільного
захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту,
зокрема  проведення  оцінки  потреб,  планування  фінансування  для
створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного
захисту засобами, що забезпечують такий доступ.

Завідувач сектору з питань оборонної роботи, мобілізації, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами при загальному відділі 
Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

8. Провести  за  участю  громадських  об’єднань  моніторинг  дотримання
прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі
виникнення  надзвичайних  ситуацій,  зокрема  щодо  забезпечення
доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої
кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди
цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу.

Завідувач сектору з питань оборонної роботи, мобілізації, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами при загальному відділі 
Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

9. Провести інформування населення про сховища в населених пунктах,
обладнані  для  перебування  в  них  осіб  з  інвалідністю  та  інших
маломобільних груп населення.

Завідувач сектору з питань оборонної роботи, мобілізації, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами при загальному відділі 
Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

10.Забезпечити  головні  входи  до  будівель  місцевих  адміністративних
будівель для використання особами з інвалідністю шляхом проведення
будівельних/ремонтних робіт.

Відділ управління комунальною власністю Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати виконавчий комітет.

11.Провести  збір  даних  у  сфері  транспорту,  транспортно-дорожньої
інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів



транспортної  інфраструктури  для  осіб  з  інвалідністю  та  інших
маломобільних груп населення.

Відділ управління комунальною власністю Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати виконавчий комітет.

12.Забезпечити  підключення  закладів  соціальної  інфраструктури  до
фіксованого  широкосмугового  доступу  до  Інтернету  із  швидкістю не
менше 100 Мбіт/с.

Відділ управління комунальною власністю Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати виконавчий комітет.

13.Забезпечити підключення закладів культури та освіти сфери культури 
до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 
Мбіт/с.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

14.Забезпечити Публічну  бібліотеку необхідним  програмним
забезпеченням та засобами доступу осіб з інвалідністю до Інтернету.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

15.Провести всеукраїнську культурно-мистецьку акцію, спрямовану на 
підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

16.Забезпечити  проведення  освітніх  заходів  у  закладах  освіти  з  метою
подолання  психологічних бар’єрів  відповідно  до  положень  Конвенції
про  права  осіб  з  інвалідністю  та  за  методичного  супроводу  МОН
впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з
інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради
До 25 грудня 2022року.
Інформувати виконавчий комітет.

17.Забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації
із  вивчення  положень  Конвенції  про  права  осіб  з  інвалідністю,
універсального дизайну і доступності.

До 25 числа останнього місяця кварталу.
18.Провести  цикл  вебінарів  для  працівників  комунальних  закладів

культури  та  закладів  освіти  сфери  культури  щодо  політики
безбар’єрності та недискримінації.

До 25 грудня 2022 року.



19.Забезпечити  максимальне  наближення  комплексних  реабілітаційних
(абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують.

КУ Центр по наданню соціальних послуг Вороновицької селищної ради
До 25 числа останнього місяця кварталу.
Інформувати виконавчий комітет.

20.Провести  роботу  серед  працівників  системи  охорони  здоров’я,  які
здійснюють  прийом  громадян,  щодо  культури  та  особливості
спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-
додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову.

Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення.
До 25 грудня 2022 року.
Інформувати виконавчий комітет.

21.Створити  умови  для  підвищення  прозорості  і  доступності  системи
соціального захисту,  забезпечення об’єктивного (недискримінуючого),
ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг.

Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення.
До 25 грудня 2022 року.
Інформувати виконавчий комітет.

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ                                 Ірина НАГАЄВСЬКА


