
Cтворення в Одеській області безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

 Стан виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2009 року № 808/А- 2009 „Про затвердження плану заходів
щодо створення в Одеській області безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2009 – 2015 роки”

 

№ п/п Зміст заходу Стан виконання

1. Враховувати під час розроблення генеральних планів
та іншої містобудівної документації потреби людей з
обмеженими фізичними можливостями відповідно до
положень ДБН В.2.2.-17:2006 „Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення”.

Під час розроблення проектів детального планування забудови земельних ділянок враховуються
потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.

Управління архітектури та містобудівної політики облдержадміністрації постійно веде роботу та
здійснює перевірки дотримання містобудівного законодавства об'єктів що проектуються. Під час
розробки та затвердження архітектурно-планувальних завдань (АПЗ) враховуються вимоги ДБН.2.2-
17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.

Згідно “Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні
проблем інвалідів на період до 2010 року”. затверджених виконавчим комітетом Одеської міської
ради від 16.08.2001 р. № 556 управління архітектури та містобудування Одеської міської ради при
проектуванні, будівництві і реконструкції об'єктів (у тому числі дорожньо-транспортної мережі міста)
видає дозвільну документацію на проектування нового будівництва і реконструкцію житлових та
громадських будинків тільки з вказівкою про необхідність виконання вимог, що стосується
забезпечення доступності для інвалідів; погоджує проектно-кошторисну документацію на
будівництво житлових і суспільних будинків з обов'язковим контролем за виконанням вимог,
передбачених дозвільною документацію.

Управління архітектури і містобудування Южненської міської ради пильно слідкують за обов’язковим
виконанням умов доступності   для інвалідів при розгляді  та затверджені архітектурно-
планувальних завдань на проектування об’єктів, які відносяться до об’єктів житлового та
громадського призначення.

2. При наданні містобудівних умов і обмежень забудови
земельної ділянки враховувати в них положення
стосовно здійснення планувальних вимог щодо
безперешкодного пересування інвалідів у інвалідних
візках.

 

 

 

 

 

 

 

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області проводиться постійна
робота за дотриманням будівельних норм, які стосуються вимог осіб обмеженими фізичними
можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

Наказом інспекції від 09.07.2009 р. № 40 встановлено контроль про недопустимість надання
дозволів на будівництво нових, проведені реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів
соціальної інфраструктури,  житлового та громадського призначення при порушенні будівельних
норм безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та заборону
введення вищезазначених об’єктів в експлуатацію без пристосування їх до потреб осіб з
обмеженими можливостями.

Наказом інспекції від 03.08.2009 р. № 56 „Про удосконалення роботи відділів інспекції
держархбудконтролю в Одеській області” доручено кожному головному державному інспектору
забезпечити дійовий контроль на закріплених територіях за дотриманням будівельних норм, які
стосуються вимог безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів соціальної інфраструктури.

Створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів житлового та громадського призначення находиться на постійному контролі інспекції.



№ п/п Зміст заходу Стан виконання

3. Забезпечити:

- контроль за дотриманням будівельних норм, які
стосуються вимог безперешкодного доступу осіб з
обмеженими можливостями;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доступ осіб з обмеженими фізичними
можливостями до будинків і приміщень місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, закладів соціального захисту
населення, охорони здоров’я, культури тощо.

 

 

 

 

В області здійснюється постійний контроль за дотриманням будівельних норм, які стосуються вимог
безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями.

Відповідно до наказу інспекції від 09.07.2009 р. № 40 № Про виконання наказу Держархбудінспекції
від 16.12.2008 р. №212 „Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р.
№ 1513” протягом серпня – вересня 2009 року проведені кущові наради з головними державними
інспекторами з посилення контролю по вжиттю заходів щодо створення необхідних умов для
вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної
інфраструктури. Встановлено контроль на заборону введення в експлуатацію об’єктів соціальної
інфраструктури, житлового та громадського призначення, без пристосування їх до потреб осіб з
обмеженими фізичними можливостями.

Створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів житлового та громадського призначення находиться на постійному контролі інспекції.

 

В області здійснюється цілеспрямована робота щодо облаштування  адміністративних будинків
державних органів влади, закладів освіти, охорони здоров’я та установ соціального обслуговування
пандусами для інвалідних колясок.

З метою посилення уваги до проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення
безбар'єрного середовища в населених пунктах області та усунення недоліків головою обласної
державної адміністрації видано доручення від 15 травня 2009 року № Д/01-18. За результатами
виконання зазначеного доручення підготовлено директивного листа голови обласної державної
адміністрації від 08.02.2010 р. № 01-35-649, яким запропоновано головам районних державних
адміністрацій, міських рад обласного значення звернути увагу на:

- необхідність при формуванні районних та міських бюджетів на 2010 рік врахувати видатки на
покращення та розвиток існуючої матеріально-технічної бази для повноцінного розвитку дітей-
інвалідів, рівня медичного обслуговування інвалідів, надання їм матеріальної та натуральної
допомоги, фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів;

- залучення представників громадських організацій інвалідів до участі у підготовці проектів програм
та заходів, спрямованих на розв’язання проблем інвалідів, проведення громадських обговорень
підготовлених документів;

- забезпечення своєчасного подання Головному управлінню праці та соціальної політики Одеської
облдержадміністрації щоквартальної інформації про стан виконання доручення голови обласної
державної адміністрації від 15 травня 2009 року № Д/01-18 на виконання указів Президента України
щодо забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів, створенню умов для
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Завдяки наполегливій співпраці протягом 2009 - 2010 років відбулись певні зрушення у питаннях
облаштування установ соціального обслуговування пандусами. До потреб інвалідів у 2010 році було
пристосовано 362 об'єктів житлового та громадського призначення. З 1799 закладів та установ
освіти області обладнано пандусами 1150        (у 2009 році таких закладів було 753), а з 906 закладів
охорони здоров'я обладнано 844 (98,5%). Майже у 2,5 рази підвищилась частка закладів культури
пристосованих до  потреб інвалідів та мало мобільних груп населення.

Кількість будівель, в яких розміщені управління праці та соціального захисту населення,
територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян, не обладнаних пандусами для інвалідних колясок скоротилося з 4-х у 2008 році до 2-х у
2009 році. Проте усі будівлі, в яких розміщено будинки-інтернати стали доступними для осіб з
обмеженими фізичними можливостями.

Адміністративні будинки обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у
повному обсязі обладнані пандусами та іншими допоміжними засобами для безперешкодного
доступу інвалідів та маломобільних груп населення. Лікувально- профілактичні заклади обласного
підпорядкування облаштовані пандусами стовідсотково.

Робота щодо облаштування пандусами закладів освіти, охорони здоров’я та установ соціального
обслуговування триває.
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4. Вжити заходів для обладнання у кожному
населеному пункті існуючих об’єктів житлово-
комунального та громадського призначення,
транспортної інфраструктури, вулично-дорожьої
мережі та елементів благоустрою населених пунктів,
що не пристосовані для осіб з обмеженими
фізичними можливостями, спеціальними і
допоміжними засобами, зокрема наочно-
інформаційними, а також пішохідних переходів
пониженими бордюрами, спеціальними звуковими
світлофорами та напрямними огородженнями.
Облаштувати спеціальні місця для паркування
транспортних засобів, що використовуються для
перевезення інвалідів, на стоянках, в зонах
паркування на вулицях та запровадити персональні
картки дозволу на паркування таких засобів.

 

Протягом 2009 – 2010 років відбулись певні зрушення у питаннях  облаштування установ
соціального обслуговування пандусами. Значно зріс розмір коштів у місцевих бюджетах (усіх рівнів)
для пристосування об'єктів до потреб інвалідів.

В місцевих бюджетах області у 2010 році на заходи по безперешкодному доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями передбачено майже у 1,5 рази більше ніж у 2009 році і у 6 разів більше
ніж у 2008 році (у 2010 році - 2806,7 тис. грн., у 2009 році – 1805,6 тис. грн., у 2008 році – 445, тис.
грн.).

Наприклад, відповідно до міської програми „Рівність” у 2010 році на обладнання та будівництва
місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах м. Одеси („Гідропарк „Лузанівка”, „Дельфін”та „7
траверс” у районі 11 ст. Великого Фонтану) заплановано 68,3 тис. грн., а на створення доступності у
Київському районі м. Одеса виділено        70,0 тис. грн.

Службою автомобільних доріг в Одеській області для створення сприятливих умов життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями облаштовані 7613 км тротуарів, реконструйовано 231
в'їзд до дворів, переобладнано 8 зупинок.

На 194 платних паркувальних майданчиках області виділено 2429 спеціальних місць для
безкоштовного паркування транспортних засобів людей з інвалідністю, як на стоянках, так і в зонах
паркування на вулицях (у 2008 році таких місць було - 475). В містах та районах області
запроваджуються персональні картки дозволу на паркування таких засобів.

В області розпочата робота щодо оснащення пішохідних переходів спеціальними звуковими
світлофорами та напрямними огорожами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.
Сьогодні на території Одеської області експлуатується 337 світлофорних об’єктів, з яких протягом
2009 – 2013 років заплановано обладнати мовними акустичними приладами 342 світлофора.
Протягом поточного року в містах та районах області заплановано обладнати мовними акустичними
приладами                93 світлофора.

Наприклад, відповідно до міської програми „Рівність” на 2008 – 2010 роки заплановано 1 2010 році
дообладнання діючих світлофорів мовними акустичними приладами на загальну суму 149,4 тис. грн.

Протягом 2010 – 2013 років в області планується влаштування 3125 м.п. напрямних огорож для
створення безпечних умов руху осіб з вадами зору. Фактично виконано у звітному році 132 м.п.
напрямних огорож.

Певні зрушення у вирішенні зазначених питань відбулись в Ананьївському, Балтському,
Комінтернівському, Татарбунарському , Ширяєвському районах області та у містах Одеса, Теплодар,
Ізмаїл, Іллічівськ, Котовськ, Южне.

Наприклад, у м. Южне по зазначених питаннях протягом 2010 року планується оснащення 4
пішохідних переходів спеціальними звуковими світлофорами та напрямними огорожами для
створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.

За рішенням комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення
до об’єктів соціальної інфраструктури Ананьївського району проведено обстеження пішохідних
переходів у м. Ананьїв та визначено ті, що потребують оснащення спеціальними звуковими
світлофорами та напрямними огорожами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.
Заплановано протягом 2010 – 2013 років встановити 12 спеціальних звукових світлофорів.

В смт Ширяєве заплановано встановити поетапно на протязі  2010-2013 років        20 спеціальних
звукових світлофора та 292 м.п. напрямних огорож для створення безпечних умов руху осіб з
вадами зору.

Робота щодо соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями триває.
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5. Здійснювати контроль за проведенням посадки та
висадки пасажирів виключно на зупинках
громадського транспорту з метою забезпечення
доступу до транспортних засобів інвалідів, які
пересуваються на візках та осіб з вадами зору.

В області постійно ведеться контроль за дотриманням перевізниками чинного законодавства щодо
пільгового проїзду осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі інвалідів по зору
(чисельність яких станом на 01.06.2010 р. становить      2252 осіб) та осіб, які їх супроводжують.
Скарги про порушення перевізниками законодавства щодо пільгового проїзду відповідної категорії
громадян, а також посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту
ретельно вивчаються фахівцями профільного управління облдержадміністрації та у разі
підтвердження фактів, викладених в них, проводяться наради з керівниками підприємств
автоперевізників та водієм, який допустив відповідне порушення. За результатами таких нарад
готуються відповідні накази та інструктивні листи перевізникам з роз’ясненнями щодо переліку
громадян, які користуються пільгами на безоплатний проїзд на приміських внутрішньообласних
автобусних маршрутах загального користування.    

Водночас на засіданнях обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на
внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування враховується кількість
порушень чинного законодавства перевізниками. З метою посилення контролю за роботою
перевізників до складу обласного конкурсного комітету включен0 представника Одеської обласної
спортивної організації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату „Спорт ОРА” О.О. Прохоров.

Наприклад, у м. Ізмаїл та районі мешкає 70 інвалідів по зору, які перевозяться безкоштовно
транспортом загального користування. Під час проведення конкурсів з визначення перевізників на
перевезення пасажирів по місту включені умови щодо перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями, у тому числі інваліди по зору, та осіб, які їх супроводжують.

У м. Іллічівськ мешкає 75 інваліда по зору, Всім інвалідам, у тому числі інвалідам по зору, які 
звернулися до управління в пенсійні посвідчення проставлені штампи на проїзд, чи видані довідки,
якщо пенсійні посвідчення пластикові.

У Фрунзівському районі забезпечено дотримання законодавства щодо пільгового проїзду інвалідів, у
тому числі інвалідів по зору, та осіб, які їх супроводжують. На обліку в управлінні праці та
соціального захисту населення Фрунзівської райдержадміністрації знаходяться 28 інвалід по зору. 

6. Сприяти оновленню парку транспортних засобів,
пристосованих до перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших мало мобільних
груп населення, використанню спеціальних і
допоміжних засобів вітчизняного виробництва для
перевезення та переміщення таких осіб.

На маршрутній автобусній мережі у 2010 році працює 42 автобуси обладнаних підйомником для
перевезення інвалідів на візках.

Проведено роботу щодо модернізації 75 трамваїв пристроями для пасажирів з вадами зору та слуху,
придбано 11 трамваїв з відповідними пристроями.

При проведенні тендерів на автоперевезення обов'язковою умовою для учасників визначено
необхідність придбання одного автобуса, що пристосований для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями на кожні 5 одиниць транспорту. Рішенням Одеської обласної ради від
6.06.2008 року затверджена Концепція розвитку  пасажирських автоперевезень в Одеській області
на період до 2015 року, в якій рекомендовано на усіх маршрутах забезпечити виконання до 20
відсотків рейсів  автобусами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

Сьогодні в області працюють 6 спеціалізованих транспортних служб для безкоштовного та
пільгового перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ними надано у поточному
році 239 відповідних послуг. Кількість та якість наданих послуг з безкоштовного та пільгового
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями протягом років зростає.

Починаючи з 2001 року у м. Одеса працює спецслужба „Інватаксі ” по безкоштовному перевезенню
інвалідів. З грудня 2005 року перевезення інвалідів – ветеранів Великої Вітчизняної війни
здійснюється програмою „Ветеран таксі”. Протягом 2010 року службами безкоштовного та пільгового
перевезення інвалідів здійснено 220 виїздів та перевезено 613 осіб з обмеженими фізичними
можливостями, у тому числі інвалідів на візках (у 2008 році, за аналогічний період, здійснено 153
виїздів та перевезено 761 інвалід).



№ п/п Зміст заходу Стан виконання

7. Спільно з громадськими організаціями інвалідів
здійснювати обстеження доступності будівель
громадського призначення та об’єктів навколишнього
середовища із застосуванням “Анкети визначення
доступності будівель громадського призначення”

 

Об'єднання зусиль влади і громадськості сприяє реалізації практичних заходів щодо створення в
області безбар'єрного простору для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Значно активізувалась робота громадських організацій інвалідів та створених за їх участю в усіх
районах області комітетів доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Представники інвалідних організацій беруть
активну участь і в роботі дорадчих органів обласної державної адміністрації, зокрема, обласної
координаційної ради у справах інвалідів, обласного комітету доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури,
членом якого є голова Одеської обласної організації УТОС – регіональний представник
Національної асамблеї інвалідів України в Одеській області  Ю.А. Качановський. Член президії
Одеської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій
інвалідів України” Прохоров О.О. є радником голови обласної державної адміністрації з питань
життєдіяльності інвалідів.

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області разом з
громадськими організаціями інвалідів проводиться робота за дотриманням будівельних норм, які
стосуються вимог осіб обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

Наказом інспекції від 03.09.2009 р. № 48 „Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності
роботи інспекції держархбудконтролю в Одеській області” передбачено подовжити роботу щодо
створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до
об'єктів житлового та громадського призначення та залучати до цієї роботи громадські організації
інвалідів.

Звіт про підсумки роботи Балтського відділу контролю житлового будівництва  щодо дотримання
будівельних норм безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до
об'єктів соціальної інфраструктури було розглянуто на виробничій нараді з начальниками
структурних підрозділів інспекції 23.03.2010 р.

У м. Ізмаїл до складу комісії з прийняття в експлуатацію об’єктів житлового та громадського
призначення включено представника управління праці та соціального захисту населення
Ізмаїльської міської ради. Спеціалістом  видано 7 довідок на відповідність дотримання будівельних
норм під час будівництва і реконструкції будівель.

За звітний період було перевірено 146 об'єктів, які підготовлено до введення в експлуатацію на
наявність умов доступності для осіб з обмеженими можливостями. Було виявлено 45 порушень.
Власникам цих об'єктів, на яких не створені належні умови, направлені приписи щодо усунення
існуючих недоліків.

Робота щодо обстеження доступності будівель громадського призначення, закладів освіти, охорони
здоров’я та установ соціального обслуговування триває.

8. Організувати висвітлення в державних засобах
масової інформації заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших
мало мобільних груп населення.

 

 

Регіональні ЗМІ області були поінформовані про необхідність висвітлення у засобах масової
інформації заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення. Провідні друковані засоби
масової інформації продовжують вести відповідні тематичні рубрики для поширення публікацій
щодо розв’язання проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних
груп населення.

Матеріали із зазначеної теми розміщено під рубриками ""Соціальний захист", "Інформує управління
праці та соціального захисту населення", "Це потрібно знати", "Пам’ятаймо про тих, хто поруч",
"Социальная защита инвалидов",   в яких подаються матеріали про проблеми осіб з вадами руху,
про відкриття центрів допомоги для інвалідів, про обстеження житлово-побутових умов проживання
інвалідів для надання їм різних видів соціальної допомоги.

 

 


