
Додаток до 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 

Заходи 

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 

 

№ 
п/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні 
завдання) 

Відповідальні  
за виконання 

 

 

 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, 
тис. грн 

Усього 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

1 

Здійснення системного моніторингу щодо 
забезпечення безперешкодного доступу 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури 
територіальної громади 

Виконавчий комітет 
Софіївської селищної 

ради  

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

не потребує фінансування 
Селищний 

бюджет 

Інші джерела 

2 

Затвердження  переліку  об'єктів  
житлового  та громадського призначення,  
які  підлягають  першочерговому  
пристосуванню   для потреб  людей з 
обмеженими фізичними можливостями  і 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

не потребує фінансування 
Селищний 

бюджет 



обладнання їх необхідними допоміжними 
засобами Інші джерела 

3 

Здійснення контролю за додержанням 
вимог державних будівельних норм щодо 
забезпечення доступності об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури під час проектування, 
будівництва та введення в експлуатацію 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради         

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

не потребує фінансування 
Селищний 

бюджет 

Інші джерела 

4 

Здійснення контролю за недопущенням 
розміщення рекламних конструкцій, 
тимчасових споруд на тротуарах громади 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради  
 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

не потребує фінансування Селищний 
бюджет 

Інші джерела 

5 

Пристосування санітарно-гігієнічних 
кімнат для потреб осіб з обмеженими 
фізичними можливостями в будівлях 
комунальних закладів Софіївської 
селищної ради: 
- Комунальне некомерційне підприємство 
«Софіївський центр первинної медико-

санітарної допомоги»  
- Комунальне підприємство «Софіївська 
центральна районна лікарня» 

- Комунальний заклад «Територіальний 
центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг» 

- Будівля Миколаївського старостинського 
округу 

КНП «Софіївський 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги»  
КП «Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 

КЗ «Територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг» 

Виконавчий комітет 
Софіївської 
селищної ради 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Селищний 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Інші джерела - - - - - - - 

6 

Облаштування місць для відпочинку в 
паркових зонах та на спортивних 
майданчиках територіальної громади з 
урахуванням до них доступності та 
комфортного розміщення осіб з 
інвалідністю-візочників 

 

Загальний обсяг, 
у т.ч. - - - - - - - 

Селищний 
бюджет 

співфінансування не більше 10% від загальної вартості 
проекту 

Інші джерела - - - - - - - 



7 

Керівникам підприємств, установ та 
організацій громади, незалежно від форм 
власності та приватним підприємцям 
вживати  заходів щодо своєчасного 
забезпечення в осінньо-зимовий період 
безпечного 

доступу населення територіальної до їх 
об’єктів  (своєчасне посипання сипучими 
матеріалами ґанків та очищення їх від 
снігу, знищення бурульок). 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради, 

підприємства, 
установи, організації 
всіх форм власності 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Селищний 
бюджет 

- - - - - - - 

Інші джерела 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 

Облаштування пандусу в будівлях 
комунальних закладів: 
- Комунальний заклад «Софіївський центр 
культури та дозвілля»  
- КЗ «Софіївська вечірня школа» 

 

 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 40,0 20,0 20,0 - - - - 

Селищний 
бюджет 

40,0 20,0 20,0 - - - - 

Інші джерела - - - - - - - 

2. Доступність транспорту та  об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями 

9 

Визначення місць для паркування 
автомобілів осіб з інвалідністю та 
облаштування його 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 

Селищний 
бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 

Інші джерела - - - - - - - 

10 

Придбання автомобіля зі спеціальним 
обладнанням для перевезення осіб з 
інвалідністю–візочників до 
адміністративних споруд, закладів 
медичного та соціального спрямування 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради,  

Комунальний заклад 
«Територіальний 
центр соціального 

обслуговування 
(надання соціальних 

послуг)» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. - - - - - - - 

Селищний 
бюджет 

співфінансування не більше 10% від загальної вартості 

Інші джерела 

- - - - - - - 

11 

Позначення  контрастним кольором, а при 
можливості – тактильною смугою 
контрастного  кольору сходи на вході та 

 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - - 

Селищний 
бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - - 



всередині будівель адміністративних 
установ, закладів громадського 
призначення та соціальної інфраструктури 

Інші джерела 

- - - - - - - 

 

  Усього за Програмою: 

Загальний 
обсяг, 

у т.ч. 
926,0 191,0 191,0 171,0 171,0 101,0 101,0 

Селищний 
бюджет 

920,0 190,0 190,0 170,0 170,0 100,0 100,0 

Інші джерела 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

                      

Секретар ради                                                                                                                        Людмила  НАЗАРЕНКО 

 


