
    

 

проєкт 

 

 

КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА               

14 сесія VIII скликання                     

Р I Ш Е Н Н Я 

 

від 22.12.2021                                  м.Кам’янське                          №421-14/VIII 

 

Про затвердження Програми 

щодо створення безбар’єрного  

середовища для осіб з інвалідністю  

та інших маломобільних груп  

населення Кам’янської міської  

територіальної громади  

на 2022–2029 роки  

 

 

 З метою удосконалення системи соціального захисту осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, реалізації державної політики  

зі створення безбар’єрного середовища для таких осіб, ураховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради від 28.11.2007 №841 «Про створення 

комітету з питань забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів  

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» зі змінами, згідно  

з розпорядженням міського голови від 08.11.2021 №475-р «Про забезпечення 

розроблення нових місцевих цільових програм на 2022 рік», ураховуючи 

службову записку департаменту житлово-комунального господарства  

та будівництва міської ради (вх. від 10.12.2021 №12-21/2698),  керуючись  

ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму щодо створення безбар’єрного середовища  

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Кам’янської 

міської територіальної громади на 2022–2029 роки (далі – Програма) згідно  

з додатком 1. 

2. Зобов’язати виконавчі органи Кам’янської міської ради, відповідальні 

за здійснення заходів Програми, забезпечити: 

 2.1. Виконання відповідних заходів Програми та визначення шляхів  

їх фінансування. 
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2.2. Надання до департаменту соціальної політики міської ради 

щоквартальних звітів про виконання відповідних заходів Програми до 10 числа 

останнього місяця кварталу та 15 січня щороку. 

2.3. Отримання від власників (балансоутримувачів), орендарів або інших 

управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, інформації 

щодо проведення обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів 

фізичного оточення за формою, визначеною додатком 1 до Порядку проведення 

моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення  

і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.05.2021 №537 «Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення  

і послуг для осіб з інвалідністю», за належністю об’єктів згідно з п.8 розділу 7. 

Основні заходи Програми додатка 1 до рішення, щороку до 01 вересня. 

2.4. Надання до управління містобудування та архітектури міської ради 

інформації про оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення  

і послуг для осіб з інвалідністю для узагальнення щороку до 15 вересня. 

3. Департаменту соціальної політики міської ради здійснювати: 

3.1. Ведення банку даних щодо потреб осіб з інвалідністю, у тому числі 

таких, що користуються інвалідними візками, а також, за необхідності, 

черговості задоволення цих потреб. 

3.2. Проведення щоквартального та щорічного моніторингу виконання 

заходів Програми та складання звітів про результати такого моніторингу. 

3.3. Надання управлінню містобудування та архітектури міської ради 

звітів про результати моніторингу виконання заходів Програми, квартальні –  

до 20 числа останнього місяця кварталу, річні – до 20 січня щороку  

для інформування Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

3.4. Разом з департаментом житлово-комунального господарства  

та будівництва міської ради опрацьовувати питання щодо будівництва об’єктів 

невиробничого призначення для потреб осіб з інвалідністю, що користуються 

інвалідними візками. 

4. Управлінню містобудування та архітектури міської ради:  

4.1. Надавати узагальнену інформацію, визначену в п.2.3., регіональним 

органам з питань містобудування та архітектури щороку до 30 вересня. 

4.2. Забезпечити відкритий доступ до інформації, визначеної в п.2.3.,  

у форматі відкритих даних згідно з чинним законодавством. 

4.3. Надавати міській раді звіт про хід і результати виконання Програми 

за підсумками щороку до 25 січня. 

5. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, 

передбачених Програмою, в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет 

Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік. 



 3 

6. Виконання заходів з обладнання спеціальними пристроями для людей  

з обмеженими фізичними можливостями існуючих житлових будинків,  

де мешкають особи з інвалідністю, що користуються інвалідними візками, 

здійснювати відповідно до Алгоритму дій щодо такого забезпечення (додаток 2 

до рішення). 

7. Затвердити перелік об’єктів невиробничого призначення, будівництво 

яких намічається здійснити у 2022 році у м.Кам’янському департаментом 

житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (додаток 3  

до рішення).  

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради  

від 29.11.2013 №944-43/VI «Про затвердження міської програми щодо 

створення сприятливого життєвого середовища та доступу до об’єктів 

соціальної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення на 2014–2025 роки» (зі змінами, внесеними рішеннями міської 

ради від 29.08.2014 №1084-54/VI, від 24.04.2015 №1300-62/VI, від 30.03.2016 

№119-06/VII, від 28.04.2016 №199-07/VII, від 16.12.2016 №616-12/VII,  

від 21.04.2017 №689-16/VII, від 21.12.2018 №1254-30/VII, від 01.03.2019 

№1324-31/VII, від 27.06.2019 №1448-33/VII,  від 24.12.2019 №1619-39/VII,  

від 28.02.2020 №1830-40/VII та від 28.04.2021 №176-07/VIII). 

9. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 

10. Організацію виконання цього рішення покласти на управління 

містобудування та архітектури міської ради, департамент соціальної політики 

міської ради, департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

міської ради, координацію – на заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Щербатова Д.О., Максименка О.О.  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради  

Колісніченко С.С., контроль – на постійні комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності, з питань житлово-комунального господарства, з гуманітарних питань 

та з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів  

та інвестицій.  

 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради  

від 22.12.2021 №421-14/VIII 

 

 

Програма 

щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю  

та інших маломобільних груп населення Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2029 роки 

 

1. Загальні положення 

1.1. Архітектурне довкілля все ще розраховане на здорову за середніми 

стандартами людину. Але не всі люди вкладаються у ці стандарти,  

і саме вони переживають багато незручностей у повсякденному житті. 

Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних 

бар'єрів, які не дозволяють особам з інвалідністю активно включатись до життя 

суспільства й повноцінно брати участь у ньому в силу таких фізичних бар’єрів 

як: сходинки на підходах та всередині громадських будівель і житлових 

будинків, по яких неможливо піднятися, дверні отвори, надто вузькі  

для інвалідних візків, високі бордюри, що перешкоджають вільному руху 

інвалідних візків, громадський транспорт, більшістю якого неможливо 

користуватися особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам 

населення (далі – МГН) у зв’язку з відсутністю пристосованості до потреб  

цих верств населення тощо. Внаслідок цього особи з інвалідністю та інші МГН 

живуть в умовах, що ведуть до приниження їх гідності та ізоляції в соціумі. 

Програма щодо створення безбар’єрного середовища для осіб  

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2029 роки (далі – Програма) спрямована  

на реалізацію державної політики щодо створення умов для безбар’єрності 

об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю  

та інших МГН на місцевому рівні. Програма визначає комплекс системних 

заходів (архітектурних, технічних, організаційних), спрямованих  

на покращення якості життя цих верств населення шляхом створення 

доступного середовища для життєдіяльності на території Кам’янської 

територіальної громади. 

1.2. Основні терміни, що вживаються у Програмі: 

- маломобільні групи населення (МГН) – особи з інвалідністю; громадяни 

похилого віку; громадяни з малолітніми дітьми, в тому числі такі,  

що користуються дитячими візками; інші особи з обмеженими можливостями 

або можливостями самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, 

змушені в силу стійкого або тимчасового фізичного обмеження 
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використовувати для свого пересування і (або) споживання послуг необхідні 

пристосування, засоби і собак-провідників; 

- безбар’єрне середовище – сукупність умов, що дозволяють здійснювати 

життєві потреби МГН, у тому числі таких, що забезпечують безперешкодний 

доступ до об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктур  

і послуг нарівні з іншими громадянами; 

- об’єкти фізичного оточення – будівлі і споруди, об’єкти благоустрою  

та транспортної інфраструктури. 

2. Мета та завдання 

Основною метою Програми є:  

- формування поважного ставлення суспільства до людей з інвалідністю  

та МГН;  

- посилення адресності та удосконалення системи соціального  

захисту людей з інвалідністю та МГН та створення сприятливих умов  

для їх життєдіяльності; 

- сприяння людям з інвалідністю та МГН в реалізації конституційних 

прав на лікування, освіту, професію і дозвілля;  

- соціальна реабілітація осіб з інвалідністю та МГН шляхом створення 

безбар’єрного середовища, яке надасть їм можливість брати повноцінну  

участь у всіх сферах суспільного, культурного життя та допоможе  

їм працевлаштуватися; 

- координація дій щодо соціального партнерства, спрямована  

на піднесення на якісно новий рівень турботу громади про своїх співгромадян  

з особливими потребами;  

- подальше вивчення та моніторинг стану формування безбар’єрного 

середовища для осіб з інвалідністю та МГН. 

Для досягнення основної мети передбачається здійснити комплекс 

заходів, спрямованих на формування безперешкодного середовища  

для життєдіяльності осіб з інвалідністю та МГН, а саме:  

- створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та МГН 

до об’єктів громадського та житлового призначення; 

- пристосування об’єктів громадського призначення до потреб осіб  

з інвалідністю та МГН; 

- пристосування дорожньо-транспортної мережі до потреб осіб з інвалідністю 

та МГН;  

- надання послуг з їх транспортування осіб з інвалідністю та МГН шляхом 

організації транспортної послуги «Соціальне таксі». 
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При розробці Програми враховані пропозиції структурних підрозділів 

міської ради, підприємств, організацій та установ територіальної громади,  

чия співпраця передбачається при виконанні визначених Програмою заходів. 

3. Нормативно-правове забезпечення Програми 

- Конвенція ООН «Про права інвалідів»;  

- Конституція України; 

- Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів»; 

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»; 

- Закон України «Про соціальні послуги»; 

- Указ Президента України від 01.06.2005 №900/2005 «Про першочергові 

заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями»; 

- Указ Президента України від 18.12.2007 №1228/2007 «Про додаткові 

невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб 

з обмеженими фізичними можливостями»; 

- постанова 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»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 №1184  

«Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №537  

«Про затвердження порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня 

безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 №245  

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план 

дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації 

інвалідів» зі змінами; 

- спільний наказ Мінбуду України та Мінпраці України від 08 вересня 

2006р. №300/339 «Про затвердження Типового положення про комітети 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення  

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 28.11.2011 №841  

«Про створення комітету з питань забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури» зі змінами; 

- державні будівельні норми: ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки  

та споруди», ДБН В.2.2-18-2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального 
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захисту населення», ДБН В.2.2-17-2006 «Будинки і споруди. Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»; 

- ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд 

цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору  

та слуху». 

4. Строки та етапи виконання Програми 

Програма розрахована на реалізацію протягом 8 років. Початок –  

2022 рік. Закінчення – 2029 рік.  

5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної 

громади на відповідний рік, коштів підприємств та організацій, фізичних  

та юридичних осіб, благодійних внесків, гуманітарної допомоги та коштів 

інших джерел, не заборонених законом. 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтов-
ний обсяг 

фінансуван-

ня, усього, 

тис грн. 

За роками виконання тис.грн 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік 2028 рік 2029 рік 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади 

40 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Інші джерела          

Разом: 40 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

6. Очікувані результати 

Реалізація заходів Програми забезпечить особам з інвалідністю та іншим 

МГН створення безбар’єрного середовища та отримання різних видів 

соціальних послуг, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств 

населення, поліпшенню соціальної ситуації на території Кам’янської міської 

територіальної громади.  

Програма спрямована на поступове формування на місцевому рівні умов 

для вільного доступу осіб з інвалідністю та МГН до об’єктів житлового  

та громадського призначення (житлові будинки, заклади охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, культури, освіти 

тощо), а також – дорожньо-транспортної мережі, що надасть змогу створити 

умови для можливості залучення цих верств населення до всіх сфер 

суспільного життя та працевлаштування. 
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7. Основні заходи Програми 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання,  

роки 

Виконавець 
Контроль  

за виконанням 
Очікувані результати 

Джерело 

фінансування 

1. Обладнання 

спеціальними 

пристроями  

для осіб 

з інвалідністю, 

що 

користуються 

інвалідними 

візками, 

існуючих 

багатоповерхов

их житлових 

будинків,  

де мешкають 

такі особи 

2022-

2029 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

та будівництва 

міської ради 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

та 

будівництва 

міської ради  

Забезпечення 

безперешкодног

о доступу осіб  

з інвалідністю,  

що 

користуються 

інвалідними 

візками, 

до свого 

помешкання 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади. 

Кошти 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законом 

2. Обладнання 

об’єктів 

соціального 

призначення  

та вулично-

дорожньої 

мережі міста 

спеціальними  

й допоміжними 

засобами 

безперешкодно-

го доступу  

для осіб  

з інвалідністю  

та МГН  

2022-

2029 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

та будівництва 

міської ради 

Власники/ 

балансоутримувачі 

об’єктів 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

та 

будівництва 

міської ради  

Створення 

безбар’єрного 

середовища,  

у тому числі на 

території 

вулично-

дорожньої 

мережі,  

для осіб 

з інвалідністю 

та МГН 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади. 

Кошти 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законом 

 

3. Обладнання 

спеціальних 

місць для 

паркування 

автотраспорту  

з ручним 

керуванням  

з нанесенням 

відповідної 

розмітки  

та логотипу на 

прибудинкових 

територіях 

багатоповерхов

их житлових 

будинків,  

де мешкають 

особи  

з інвалідністю, 

що 

користуються 
автотранспортом 
з ручним 

керуванням  

2022-

2029 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

та будівництва 

міської ради 

Власники/ 

балансоутримувачі 

житлових 

будинків 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства  

та 

будівництва 

міської ради 

Створення 

безбар’єрного 

паркування 
автотранспорту  
для осіб  

з інвалідністю,  

що 

користуються 

інвалідними 

візками, на 
прибудинкових 
територіях 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади. 

Кошти 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законом 
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№ 

п/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання,  

роки 

Виконавець 
Контроль  

за виконанням 
Очікувані результати 

Джерело 

фінансування 

4. Обладнання 

спеціальними 

пристроями для 

осіб з 

інвалідністю, 

що 

користуються 

інвалідними 

візками, 

будівель 

закладів 

культури 

(Академічний 

музично-

драматичний 

театр ім.Лесі 

Українки, 

Музей історії 

міста 

Кам’янське) 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Департамент  

з 

гуманітарних 

питань 

міської ради 

Створення 

безбар’єрного 

середовища 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади. 

Кошти 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законом 

5. Пристосування 

до потреб осіб  

з інвалідністю 

та МГН 

рухомого 

складу 

громадського 

транспорту  

2022-

2029 

Управління 

транспортної 

інфраструктури  

та зв’язку міської 

ради 

Власники 

транспортних 

засобів 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Управління 

транспортної 

інфраструкту-

ри та зв’язку 

міської ради 

 

Задоволення 

потреби осіб  

з інвалідністю  

та МГН  

у пересуванні 

громадським 

транспортом 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади. 

Кошти 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законом 

 

6. Організація 

транспортної 

соціальної 

послуги 

«Соціальне 

таксі»  

для людей  

з обмеженими 

можливостями 

2022-

2029 

Комунальний 

заклад «Центр 

надання 

соціальних 

послуг» міської 

ради 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради  

Задоволення 

потреби осіб  

з інвалідністю  

та МГН  

у пересуванні  

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади. 

Кошти 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законом 

 

7. Ведення банку 

даних щодо 

потреб осіб  

з інвалідністю,  

що 

користуються 

інвалідними 

візками 

2022-

2029 

Департамент 

соціальної 

політики міської 

ради 

 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

 

Встановлення 

черговості 

забезпечення 

безперешкодно

го доступу осіб  

з нвалідністю,  

що 

користуються 

інвалідними 

візками,  

до свого 

помешкання 

Не потребує 

фінансуван-

ня 

8. Проведення 

моніторингу 

ступеня 

2022-

2029 

Управління 

містобудування  

та архітектури  

Управління 

містобудуван-

ня  

Відкритість 

інформації про 

ступінь 

Не потребує 

фінансуван-

ня 
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№ 

п/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання,  

роки 

Виконавець 
Контроль  

за виконанням 
Очікувані результати 

Джерело 

фінансування 

безбар’єрності 

об’єктів 

фізичного 

оточення  

і послуг  

для осіб  

з інвалідністю 

міської ради  та архітектури 

міської ради 

безбар’єрності 

об’єктів 

фізичного 

оточення  

і послуг  

для осіб  

з інвалідністю 

9. Оцінка ступеня 

безбар’єрності 

об’єктів 

фізичного 

оточення  

і послуг  

для осіб  

з інвалідністю 

2022-

2029 

  Отримання 

інформації про 

оцінку ступеня 
безбар’єрності 

об’єктів 

фізичного 

оточення  

і послуг 

Не потребує 

фінансуван-

ня 

9.1. Закладів 

охорони 

здоров’я 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі або 

інші управителі 

об’єктів,  

що несуть 

відповідальність 

за їх експлуатацію 

(далі – управителі 

об’єктів) 

Управління 

охорони 

здоров’я 

міської ради 

  

9.2. Закладів освіти, 

закладів 

культури 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Департамент  

з 

гуманітарних 

питань 

міської ради 

  

9.3. Структурних 

підрозділів  

з питань 

соцзахисту 

населення 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

  

9.4. Центрів 

зайнятості 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

  

9.5. Установ 

пенсійного 

фонду 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

  

9.6. Споруд 

цивільного 

захисту 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Управління  

з питань 

надзвичайних 

ситуацій  

та цивільного 

захисту 

населення 

міської ради 

  

9.7. Судів 2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

Управління 

містобудуван-

ня та 

архітектури 
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№ 

п/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання,  

роки 

Виконавець 
Контроль  

за виконанням 
Очікувані результати 

Джерело 

фінансування 

об’єктів міської ради 

9.8. Центрів 

надання 

адміністратив-

них послуг 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі,  орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Департамент 

муніципаль-

них послуг та 

регуляторної 

політики 

міської ради 

  

9.9. Залізничних 

вокзалів, 

автовокзалів 

2022-

2029 

Власники/ 

балансоутримува-

чі, орендарі  

або управителі 

об’єктів 

Управління 

транспортної 

інфраструкту-

ри та зв’язку 

міської ради 

  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    Наталія КТІТАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 №421-14/VIII 

 

 

Алгоритм  

дій щодо забезпечення виконання заходів з обладнання  

спеціальними пристроями для осіб з інвалідністю,  

що користуються інвалідними візками, існуючих  

багатоповерхових житлових будинків, де мешкають такі особи  

 

1. Звернення особи з інвалідністю, що користується інвалідним візком 

(далі – особа з інвалідністю), подається через відділ звернень громадян міської 

ради (просп.Тараса Шевченка, 14) особисто, уповноваженою особою  

або існуючими засобами зв’язку (поштове відправлення, електронне 

звернення). 

2. Звернення з проханням обладнання засобами пристосування  

до потреб особи з інвалідністю житлового будинку, де мешкає особа  

з інвалідністю, має містити інформацію щодо прізвища, ім’я, по батькові (далі – 

ПІБ), адреси його помешкання, номеру під’їзду та поверху помешкання, 

наявності у будинку ліфта і його технічного стану (працює/не працює).  

До звернення обов’язково додається копія паспорта з інформацією щодо місця 

реєстрації (прописки) особи з інвалідністю. 

3. У випадку постійного проживання особи з інвалідністю не за місцем 

реєстрації, як виняток, можливе виконання заходів по забезпеченню засобами 

безперешкодного доступу житлового будинку за фактичним проживанням 

особи з інвалідністю. 

4. Звернення направляються до департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради (далі – Департамент) для визначення 

можливості виконання заходів по забезпеченню засобами безперешкодного 

доступу багатоповерхових житлових будинків, де мешкають особи  

з інвалідністю. 

5. У разі неповної інформації, зазначеної у п.2 цього Алгоритму,  

або у разі неможливості забезпечення засобами безперешкодного доступу 

багатоповерхового житлового будинку, де мешкає особа з інвалідністю, 

звернення опрацьовується Департаментом, відповідно до Закону України   

«Про звернення громадян». 

6. У разі позитивного визначення можливості виконання заходів 

Департамент направляє звернення особи з інвалідністю та пропозиціями щодо 

засобів безперешкодного доступу до департаменту соціальної політики міської 

ради для формування банку даних (далі – Списки) цих осіб. 
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7. Департамент соціальної політики міської ради, щорічно коригує 

Списки та перевіряє достовірність інформації, що стосується особи  

з інвалідністю. У разі отримання інформації про зміну місця проживання  

або смерть особи з інвалідністю, негайно повідомляє про це Департамент. 

8. Дата реєстрації звернення у відділі звернень громадян міської ради  

є датою внесення звернення до Списків при формуванні банку даних осіб  

з інвалідністю. 

9. Список є підставою для черговості внесення осіб з інвалідністю  

до переліку об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких намічається 

здійснити Департаментом у відповідному році за додатковим затвердженням  

на засіданні Комітету з питань забезпечення доступності осіб з інвалідністю  

та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури (далі - Комітет). 

10. На щорічному засіданні Комітету (вересень-грудень) Департамент 

інформує членів Комітету про перелік об’єктів невиробничого призначення, 

будівництво яких виконано у поточному році та надає пропозиції щодо 

будівництва у наступному році. 

11. Департамент соціальної політики міської ради звітує перед Комітетом 

щодо отриманих звернень відповідно до Списків та просування черговості осіб 

з інвалідністю за поточний рік. 

12. У випадках, коли заходи щодо обладнання безперешкодного доступу 

існуючих багатоповерхових житлових будинків фінансуються за кошти інших 

джерел, не заборонених законом (тобто не за рахунок коштів бюджету 

Кам’янської міської територіальної громади), такі заходи виконуються поза 

Списками. 

13. У разі зміни місця проживання або смерті особи з інвалідністю, 

неможливості обладнання засобами безперешкодного доступу існуючих 

багатоповерхових житлових будинків (за технічними висновками проєктної 

організації), виконання цих заходів за кошти інших джерел,  

не заборонених законом (тобто не за рахунок коштів бюджету Кам’янської 

міської територіальної громади), черга у Списку автоматично переходить  

до наступної за ним особи з інвалідністю, відповідно до банку даних таких осіб. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                 Наталія КТІТАРОВА 



 

 

Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 №421-14/VIII 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів невиробничого призначення, будівництво яких планується здійснити у 2022 році в м.Кам’янському 

департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради 

 
 

№ 
п/п 

 
Найменування 

замовника, 

об’єкта (згідно ПКД), 
місце знаходження об’єкту 

 

 
Роки 

будів-

ництва 

Проектна 

потужність 

Залишок 
проектної 

потужності 

на 01.01.2022 

Кошторисна 
вартість 

(у діючих 

цінах на 
01.01.2022) 

тис.грн. 

Виконання 
на 01.01.2022 

Залишок 
кошторисної   

вартості на 

01.01.2022 
тис.грн. 

 

2022 рік 
 
Розпорядчий акт, 

яким затверджено 
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організація 
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К
ап

іт
ал

ьн
і 

в
к
л
ад

ен
н

я 
(т

и
с.

гр
н

.)
 

у
сь

о
го

 

у т.ч. за 2021 рік 

К
ап

іт
ал

ьн
і 

в
к
л
ад

ен
н

я,
 в

и
д

ат
к
и

 р
о

зв
и

тк
у
  

(т
и

с.
гр

н
.)

 

В
в
ед

ен
н

я
 в

 д
ію

 п
о

ту
ж

н
о

ст
ей

 

(у
 в

ід
п

.о
д
.)

 

К
ап

іт
ал

ьн
і 

в
к
л
ад

ен
н

я,
 (

ти
с.

гр
н

.)
 

В
в
ед

ен
н

я
  
в
 д

ію
 п

о
ту

ж
н

о
ст

ей
  
  
  

( 
у

 в
ід

п
.о

д
) 

1. «Реконструкція вхідного вузлу 

житлового будинку за адресою:  

вул. Харківська, 23, кв. 60, м. 

Дніпродзержинськ» Коригування» 

(в т.ч. коригування ПКД) 

2016-

2022 

 

326,790  21,969   304,821 500,0 

 Експертний звіт 

ТОВ «НВП 

«Міжрегіональ

на будівельна 

експертиза»  

від 06.07.2018 

№0747-18Е 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади 

2.  «Реконструкція вхідного вузлу 

житлового будинку за адресою:  

просп. Івана Франка, 24, кв. 120, 138, 

2018-

2022 

 

331,706 12,0   319,706 500,0 

 Експертний звіт 

ТОВ «НВП 

«Міжрегіональ

Бюджет 

Кам’янської 

міської 
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№ 
п/п 

 
Найменування 

замовника, 

об’єкта (згідно ПКД), 
місце знаходження об’єкту 

 

 
Роки 

будів-

ництва 

Проектна 

потужність 

Залишок 
проектної 

потужності 

на 01.01.2022 

Кошторисна 
вартість 

(у діючих 

цінах на 
01.01.2022) 

тис.грн. 

Виконання 
на 01.01.2022 

Залишок 
кошторисної   

вартості на 

01.01.2022 
тис.грн. 

 

2022 рік 
 
Розпорядчий акт, 

яким затверджено 

проект 

Підрядна 

організація 

 
Джерела 

фінансування 
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м. Кам’янське»  

(в т.ч. коригування ПКД) 

на будівельна 

експертиза»  

від 06.07.2018 

№0742-18Е 

територіаль-

ної громади 

3. «Реконструкція вхідного вузлу 

житлового будинку за адресою:  

просп. Івана Франка, 14, кв. 64, 

м. Кам’янське»  

(в т.ч. коригування ПКД) 

2018-

2022 

 

332,912 12,0   320,912 500,0 

 Експертний звіт 

ТОВ «НВП 

«Міжрегіональ

на будівельна 

експертиза»  

від 06.07.2018 

№0740-18Е 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади 

4. «Реконструкція вхідного вузлу 

житлового будинку за адресою:  

вул. Харківська, 69, кв. 5, 33,  

м. Кам’янське»  

(в т.ч коригування ПКД) 

2018-

2022 

 

326,746 12,0   314,746 500,0 

 Експертний звіт 

ТОВ «НВП 

«Міжрегіональ

на будівельна 

експертиза»  

від 06.07.2018 

№0746-18Е 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіаль-

ної громади 

 

 

Секретар міської ради                 Наталія КТІТАРОВА  


