
УКРАЇНА
' ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№441-20/2022 
смт. Перегінське «

Про затвердження Програми поліпшення 
безбар’єрного простору у Перегінській 
територіальній громаді на 2022-2023 роки.

З метою реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в 
Україні до 2030 року, на виконання Указу Президента України від 03.12.2020 №533 «Про 
забезпечення створення безбар’єрного простору в Ураїні», керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції комісії містобудування, 
будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, селищна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення безбар’єрного простору у Перегінській територіальній 
громаді на 2022-2023 роки (додається).

2. Фінансовому відділу Перегінської селищної ради при формуванні селищного бюджету 
та внесенні змін до нього передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на сесії селищної ради.

4. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на першого 
заступника селищного голови Перегінської селищної ради А.Тринчука відповідно до 
розподілу обов’язків.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію містобудування, 
будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища 
Перегінської селищної ради. (І. Пайш ).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії
Перегінської селищної ради
від 09.02.2022.№441-20/2022

ПРОГРАМА
поліпшення безбар’єрного простору у Перегінській територіальній громаді на 2022

2023 роки.

і-
Замовник Програми
Відділ будівництва,житлово- 
комунального господарства, 
містобудування та архітектури

Керівник Програми
Перший заступник селищного голови

(П.І.Б.) (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ будівництва, житлово- 
комунального господарства, 
містобудування та архітектури

Фінансовий відділ

Відділ юридичної та 
кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

(підпис)



\\\CA\OV\ ШЇЇНМЇЇ

1 Ініціатор розроблення програми Відділ будівництва, житлово-комунального 
господарства містобудування та 
архітектури

2 Дата, номер і назва 
законодавчих документів щодо 
розроблення програми

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указ
Президента України №533/2020 «Про 
забезпечення створення безбар’єрного 
простору в Україні»

3 Відповідальний виконавець 
програми

Перегінська селищна рада

4 Термін реалізації програми 2022-2023 роки
5 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет.

6 Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідний для реалізації 
програми,всього

500 тис. грн.

1. Загальні положення.

Конституція України, зокрема стаття 21, стаття 24 та стаття 33, гарантує кожній людині та 
громадянину України рівність у їх правах, відсутність будь-яких привілеїв чи обмежень за 
будь-якими ознаками та свободу її пересування.

Зняття довколишніх бар'єрів - фізичних та ментальних, дозволяє посилити функціональний 
потенціал кожної людини. Саме на цих засадах актуальною стає концепція доступності, яка 
має бути широкою та універсальною, тобто задовольняти потреби всіх, в т. ч. 
маломобільних груп населення.

У населених пунктах громади проживає велика кількість людей, що відчувають труднощі 
при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації, або при 
орієнтуванні в просторі. Це особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, 
вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, батьки з дитячими візочками, малими дітьми 
та ін.

Специфічних послуг потребують особи з інвалідністю з вадами зору та слуху, з ураженням 
опорно-рухового апарату та інших фізіологій. Формальна наявність пристосувань ще зовсім 
не гарантує можливості потрапити до тієї чи іншої кінцевої точки. Ряд будівель та закладів 
обладнані пандусами, якими неможливо скористатися, не можливо в'їхати у двері закладу 
через наявність дверного (та часто ще й не одного) порогу чи навіть просто неможливості 
відкривання дверей у заклад через те, що для цього потрібно з'їхати назад з пандусу. До 
того ж, до закладу чи будівлі складно навіть доїхати з місця свого проживання.



Таким чином існує наявність наступних проблем:

- відсутність системної політики щодо доступності середовища;

- недостатнє нормативно-правове регулювання і низька якість реалізації норм;

- відсутність єдиного інформаційного середовища щодо забезпечення доступності єдиного 
для маломобільних груп населення та надання послуг;

- недостатній стан забезпечення (пристосування) закладів комунальної та інших форм 
власності засобами адаптації до потреб маломобільних груп населення, використання 
засобів адаптації, що не відповідають нормативам;

- недосконалість інформаційно-технологічної; навчально-методичної та організаційної 
системи підтримки процесів аудиту доступності, бюджетування витрат на заходи з 
забезпечення доступності, проведення закупівель товарів та послуг з метою забезпечення 
доступності, контролю ефективності заходів, що були реалізовані;

Незважаючи на розпочату активну роботу щодо створення безбар’єрного середовища у 
населених пунктах територіальної громади у значній мірі залишаються неадаптованими до 
потреб людей з обмеженими функціональними можливостями, і тому планомірне 
вирішення цієї проблеми є необхідним та важливим завданням розвитку територіальної 
громади. Одна з вагомих причин - відсутність або нестача коштів у місцевому бюджеті на 
фінансування заходів з створення безбар’єрного середовища у населених пунктах.

2.Мета  Програми.

Мета Програми поліпшення безбар’єрного простору у Перегінській територіальній громаді 
на 2022-2023 роки - фінансова допомога у створені умов щодо безперешкодного доступу 
людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів інфраструктури 
населених пунктів, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, 
спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту тощо, а 
також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг, громадських закладів.

3.Обгрунтування шляхів і засобів, реалізації заходів Програми поліпшення 
безбар’єрного простору у Перегінській територіальній громаді.

Реалізація Програми є комплексним процесом, пов'язаним з соціальними, 
психологічними, інфраструктурними та іншими перетвореннями та змінами, які в 
сукупності дій спроможні перетворити населені пункти громади на безбар'єрний простір, а 
саме:

-доступ до зручної та фізично доступної інфраструктури населених пунктів, транспорту, 
територій і об’єктів загального користування, незалежно від стану здоров’я, віку, 
функціональної спроможності, рівня заробітку, сімейного та фінансового статусів.
- розвиток жестової мови, сурдопереклад, субтитрування, опція вибору крупного шрифту 
та шрифту Брайля, аудіодискрипція - опції, які повинні бути доступні для всіх 
інформаційних джерел.

- відкритий доступ до швидкісного інтернету має бути повсюдним і не залежати від 
фінансового статусу чи віку користувачів

-сприяти професійному розвитку людей і розвивати кадровий потенціал країни.



4. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми поліпшення безбар’єрного
простору у Перегінській територіальній громаді.

У ході реалізації заходів Програми поліпшення безбар’єрного простору можливі 
коригування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів 
на реалізацію розділів програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних 
можливостей бюджету.

5. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми поліпшення
безбар’єрного простору.

Виконання Програми поліпшення безбар’єрного простору передбачено на період 2022- 
2023 роки щорічним аналізом використання коштів на заплановані роботи.

Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів запланованих заходів 
Програми поліпшення безбар’єрного простору здійснюється виконкомом Перегінської 

селищної ради з залученням безпосередніх виконавців щомісячно.
Щорічний звіт про виконання заходів Програми поліпшення безбар’єрного простору 

подається на попередній розгляд постійних комісій з висновками та пропозиціями 
вносяться для розгляду на сесії Перегінської селищної ради.

3.Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів 
державного, обласного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. Щорічно під час формування місцевого бюджету, виходячи із фінансових 
можливостей, планується передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів 
Програми. Для реалізації заходів Програми передбачається також залучення благодійних 
коштів і гуманітарної допомоги.

Перелік завдань, заходів та показників Програми поліпшення безбар’єрного 
простору у Перегінській територіальній громаді на 2022-2023 роки.

жерсла 
інаїїсування

Забезпечити 
подолання фізичної 
безбар’єрності

Забезпечення 
інформаційної 
безбар’єрносі

Забезпечення 
цифрової 
безбар’єрносі

Виконком Місцевий Доступ до
2022р. -100 бюджет, об’єктів
тис. гри. державні загального
2023р. - 100 кошти,обласні користування
тис. грн. кошти, Д \
2022р. -50 тис. гранти, Жестова
грн. мова,шрифт
2023р. - 50 Брайля
тис. грн.

і51-' '
2022р. -

Доступ до
50 інтернеіу

тис. грн.



Забезпечення 2023р. - 50
освітньої тис. грн.
безбар’єрносі

2022р. -50 тис.
- грн.

2023р. - 50 
тис. грн.

Сприяння 
професійного 
розвитку

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

Обсяг фінансування 
(тис. гривень)

500 тис. грн.

Координація та контроль за ходом виконання Програми поліпшення безбар’єрного 
простору.

Координацію щодо Програми поліпшення безбар’єрного простору виконує виконавчий 
комітет Перегінської селищної ради.

Звіт про виконання Програми поліпшення безбар’єрного простору подається щорічно 
на сесію Перегінської селищної ради не пізніше, ніж через місяць після завершення року.

Відповідно до уточнення селищного бюджету вносяться зміни до Програми 
поліпшення безбар’єрного простору.

Начальник відділу будівництва, житлово- 
комунального господарства, містобудування 
та архітектури О. Пліш


