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Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури на території
Софіївської територіальної громади на 2022-2027 роки

смт Софіївка

2022 рік
Вступ
Конституція України, зокрема ст.ст.21, 24, гарантують кожній людині та
громадянину України рівність у їх правах, відсутність будь-яких привілеїв чи
обмежень за будь-якими ознаками.
Зняття довколишніх бар’єрів – фізичних та ментальних, дозволяє
посилити функціональний потенціал кожної людини. Саме на цих засадах
актуально стає концепція доступності, яка має бути широкою та
універсальною, тобто задовольняти потреби усіх, у тому числі маломобільних
груп населення.
На території Софіївської селищної територіальної громади проживає
114 осіб з інвалідністю.
Відповідно до нозології особи з інвалідністю мають:
- захворювання опорно-рухового апарату – 14 осіб;
- захворювання серцево-судинні – 6 осіб;
- захворювання центрально-нервової системи –17 осіб;
- захворювання внутрішніх органів – 24 особи;
- захворювання зору – 9 осіб;
- з психічним захворюванням – 6 осіб;
- захворювання опорно-рухового апарату – 1 особа;
- загальні захворювання – 4 особи;
-інвалідів ІІІ групи та Великої вітчизняної війни – 33 особи.
Малобільних на території громади:
48 осіб (особи, які користуються кріслом колісним)
1693 осіб, віком від 70 років
338 осіб – маломобільних, які користуються ходунами, милицями,
кріслами колясними, ходунами.
Формальна наявність пристосувань не гарантує можливості потрапити до
тієї чи іншої точки призначення. Ряд будівель та закладів обладнані
пандусами, якими неможливо скористатися. До закладу чи будівлі, до того ж
складно навіть доїхати з місця свого проживання. На всіх адміністративних
будівлях відсутні написи шрифтами Брайля для незрячих, в приміщеннях
відсутні піктограми (спеціальні позначення) для маломобільних груп
населення.
З метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями та маломобільних груп населення проводяться
заходи зі здійснення капітального та поточного ремонтів доріг загального та
комунального значення з пристосованими пішохідними переходами,
тротуарами, проводяться роботи з облаштування існуючих будівель та споруд,
відповідними засобами вільного доступу, а також враховуються відповідні
заходи при проектуванні нових будівель, тощо.
Розроблення Програми зумовлене необхідністю подальшого створення
умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів житлового та громадського призначення, утримання в належному

стані існуючих об’єктів та будівництво
нових, створення єдиного
інформаційного середовища щодо забезпечення доступності для
маломобільних груп населення та надання послуг.
ІІ. Мета Програми
Мета Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення до об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
на території Софіївської територіальної громади на 2022-2027 роки ( далі –
Програма) – впровадження принципів універсального дизайну у формуванні
простору, істотне підвищення рівня доступності всіх елементів
інфраструктури для маломобільних груп населення, розробка та впровадження
стандартів адаптації об’єктів до потреб осіб з інвалідністю, поліпшення їх
інформаційного, комунікативного і освітнього супроводу і права на працю.
Реалізація Програми є комплексним процесом, пов’язаним з соціальними,
психологічними, інфраструктурними та іншими перетвореннями та змінами,
які в сукупності дій спроможні перетворити Софіївську селищну
територіальну громаду на безпечний безбар’єрний простір.
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,
обсяги та джерела фінансування, строки виконання
Якісний громадський простів, який надає рівні можливості всім групам
населення, є однією з головних ознак демократичної громади.
Виключення окремих груп населення із життя є дискримінацією прав і
свобод громадянина України.
Вжиття системних заходів, що передбачені Додатком до Програми, та
запровадження єдиного простору, створення безбар’єрного середовища у всіх
елементах громадського господарства, підвищення етики обслуговування осіб
з особливими потребами дозволить підвищити якість їхнього життя.
Пріоритетними завданнями протягом виконання Програми будуть:
- формування доступної транспортної, соціальної та інформаційної
інфраструктури середовища територіальної громади;
- проведення заходів щодо обладнання (дообладнання) житлових
будівель пандусами та утримувати їх в належному технічному стані;
- обладнання об’єктів дорожньо–транспортної інфраструктури, вулично–
дорожньої мережі, що не пристосовані для осіб з обмеженими можливостями
та інших маломобільних груп населення, спеціальними та допоміжними
засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів –
пониженими бордюрами;
- дотримання вимог безбар’єрності при здійсненні
благоустрою
територій, парків, тощо;
- створення умов для навчання дітей з особливими можливостями у
неспеціалізованих навчальних закладах (інклюзивні класи) мистецьких та

спортивних школах шляхом забезпечення безперешкодного доступу до
будівель, класів, місць загального користування;
- забезпечення безперешкодного доступу та вільного пересування осіб з
обмеженими фізичними можливостями до місць загального користування, в
житлових та побутових приміщеннях, громадському транспорті;
- проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення,
керівників підприємств, установ та організацій щодо потреб осіб з особливими
потребами, толерантного ставлення до них, забезпечення рівних прав та
можливостей.
Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
ІV. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль виконання Програми покладається на відділ
містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території
виконавчого комітету Софіївської селищної ради.
Хід виконання Програми відбуватиметься наступним чином:
1.Розглядатимуться поточні завдання щодо виконання Програми на
засіданнях виконавчого комітету Софіївської селищної ради щодо
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
на території Софіївської селищної територіальної громади.
2.Організовуватимуться періодичні обстеження об’єктів соціальної
інфраструктури на предмет відповідності їх нормам безбар’єрного доступу із
залученням осіб з інвалідністю та представників причетних служб та установ
громади.
3. Враховуватимуться вимоги маломобільних груп населення під час
розробки проектно-кошторисної документації об’єктів громадського та
соціального призначення.
За потреби стан реалізації Програми та необхідність внесення змін та
доповнень до неї розглядається на засіданнях постійно діючих депутатських
комісіях з питань земельних відносин, будівництва та архітектури та фінансів,
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва.
Виконання заходів програми сприятиме підвищенню соціальної
захищеності осіб з інвалідністю, забезпечить доступність до місць загального
користування, в житлових та побутових приміщеннях, громадському
транспорті, сприятиме вирішенню соціально-побутових питань.
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