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кАм,янкА-БузькА рдйоrшд дЕржАвнА АдлIнIстрАLця
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Каtu'янка-Бузька xn l"r^.l /0/ -j t/ X,,z;

Про сmворення комimеmу забезпечення
dосmупносmi люdей з iнваллidнiсmю mа
iHmtlx малломобiльнлlх zруп насqлення dо
об'екmiв соцiалльно'i mа iнuсенерно-
mр ан с п ор mн oi iH фр асmру кmур

Згiдно зi статтею б Закону Укра'ни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

враховуючи Конвенцiю про права iнвапiдiв (Резошоцiя Генеральноi АсамблеТ
ООН JЮ 61/106, прийнята на шiстдесят першiй сесii ГА ООН), розпорядження
голови JЪвiвськоi облдерж4дмiнiстрацii вiд 28.0З.20L9 М268/0/5-19 ППРО

затвердЖеннЯ cкjlaд/ i Положення црО KoMiTeT забезпечення доступностi людей з

iнвалiднiстю та iншиХ мапомобiльниХ цруП населення до об'ектiв соцiальноi та

iнженерно-тр€шспортноi iнфраструктур у новiй редакцiЬ> :

1. Затвердити скIIад KoMiTeTy забезпечення доступностi людей з

iнвалiднiстю та iншиХ ма.помобiлъних груп населення до об'ектiв соцiапьноТ та

iнженерно-тр€lнспортноi iнфраструктур згiдно з додатком.

. ,?..Затвердити 
ПолоЖення про KoMiTeT забезпеченЕя доступностi людей з

1нв€}лlднlстю та iншиХ маrrомобiльниХ груп населенЕя до об'ектiв соцiальноТ та

i нженернр-транспортноТ iнфраструктур, що додаеться.
3. Визнати такими, Що втратили чиннiсть, розпорядження голови р€tионноl

державноi адмiнiстрацii вiд 20.06.2008 }lb 430 <Про cTBopeHI{ t KoMiTeTy

лоъrуrr"остi по забезпеченню безперешкодного доступу людей з обмеженими

фiзичними можливостями до об'ектiв житлового та громадського призначення)

та вiД 23.05.2013 ль163 <Про внесення змiн в додаток до розпорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацii вiд 20.06.2008 }Ib 430 <Про створення KoMiTeTy

до.ryrr"остi по забезпеченню безперешкодного достуtIу людей з обмеженими

фiзичними можливостями до об'ектiв житлового та громадського призначення),

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника

Голова Христина ЗАМУЛА

ОЙ aд:bll, е Xllax2 ,о,ьу



,Щодаток
до розпорядженЕя голови

райдержадмiнiстрацii
Ns f{ýli1!-3,/la,Olэ fýýli|-3

склАд
koMiTery забезпечеЕня доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших

маломобiльних груп населенЕя до об'ектiв соцiальноi та iнженерно-

транспортноi iнфраструIстур

Корбецький
Андрiй Iгорович
Шевчук
Богдан Юлiанович
Гавришко
Ната-гriя Богданiвна

Члени KoMiTery:

Барила
JLодмила AHToHiBHa
Боса
Софiя Андрiiвна
,,Щушкевич
,Щмитро Анатолiйович

- перший заступник голови райдержадмiнiстрацii,
голова KoMiTery
.голоВаКам'янка.БУзькоiрайонноiасоцtацtt
iнвалriдiв, заступник голови KoMiTery (за згодою) 

.

- начапьник вiддilry у справах зa>мсту цромадян як1

пострФкдали внаслiдок aBapii на 'ЧА-ЕС та з питань

обслгуговуванЕя осiб з iнвапiднiстю, BeTepaHiB вiйни та

працi УСЗН, секретар KoMiTeTy

- начапьниJ( управлiння фiнансiв

територii iнших держав) (за згодою)

загшiко - начальник управлiння соцiапьного захисту

Дндрiй Михайлович населення райдерrqдмiнiстрацii
лесiкiв - начальник вiддitry ведення ,щержавного реестру

ольпа Михйлiвна
Мапьчин

р айдержадмiнiстр аrдii

- станич"u рЙо""оТ станицi братства оун_упА(за
згодою) " 'ацii <<Кам'янка-Бузька- член цромадсько1 органlз]

районна цромадська органiзацiя уrасникiв бойових дiй
(".."p*iB аqганiстану, Ато та лок€tльних вiйн на

виборчiв апарату райдержадмiнiстрацii
- .оповний спецiа.тliст сектору культури, молодi та

спорту райдержqдмiнiстрацii
- голова цромадськоi органiзацiт захисту прав та

-Ё

Тетяна Володимирiвна
Рудко
микола Степанович
Савка
Ольга Щиитрiвна

Соrryдчик
ольга IBaHiBHa
Терлецька
роксана Василiвна
Чабан
IBaH Андрiйович
Шевчук
любов Василiвна

Перший заступник

-завiДУВаЧсекторУжиТлоВо.коМУнаJIЬноГо
господарства, iнфраструкryр:а, енергетики та захисту

довкiлля райдержqдмiнlстрацit
- голова спiлки полiтв'язнiв Кадл'янка-Бузького

району (за згодою)
- .brroru ГО <<Асоцiацiя BeTepaHiB вiйни та

iHTepeciB BoiHiB АТО (за згодою)

уlасникiв АТо/ОоС Кам'янеччини) (за згодою)

- начапьник вiддiry мiстобудуванн,I та архiтектури

айдержаДмiнiстрШlii, юлоВний apxiTeкTop району

"р{fuу"u,, 
.йору освiти райдержадмiнiстрачii

Андрiй КОРБЕЦЬКИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови

райдержадмiнiстрацiТ
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ПОЛОЖЕННЯ
про KoMiTeT забезпечення доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп населення до об'ектiв соцiальноi та iнженерно-

транспортноi iнфраструкгур

1. KoMiTeT забезпечення доступностi людей з iнвалiднiстю та iнших
маломобiлъних груп населення до об'ектiв соцiапьноi та iнженерно-
транспортноi iнфраструктур (д-i - KoMiTeT доступностi) е консультативно-

дорадчим органом, який утворюеться при районнiй державнiй адмiнiстрацii з

метою координацii роботи, пов'язаноi зi створенням на вiдповiднiй територii
людям з iнвапiднiстю (у тоrу числi .тIюдям з iнвалiднiстю iз зорУ та тИМ, ЯКi

пересув€lються у вiзках, а також дiтям з iнва.пiднiстю) та iншим маломобiльним
групам населення (далi - мЕLпомобiльнi црупи населеннrI) безперешкодного

доступу до об'ектiв соцiапьноi iнфраструктури (житла, громадських i
виробничиХ будинкiВ, будiвелЬ та споруД, спортивнlш споруД, мiсць
вiдпочинку, культурно-видовищних та iнших установ i закладiв) i користування

дорожнЪо-тротуарноЮ мережеЮ, транспОртом, засобамИ зв'язкУ та iнформацii
(в тому числi засобами, Що забезпечують дублповання звуковими сигн€шами

свiтлових сигналiв, i пристроями, що реryJIюють рух пiшоходiв через

транспортнi комунiкацii).

. 2. KoMiTeT доступностi у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею i

законамИ УкраiЪи, акт€lп{И ПрезидеНта УкраiЪи i Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

центр€lлЬних та мiсцевих органiв виконавчоi влади, в тому числi Порядком

проJедеН:я ко.нсУльтацiЙ з громаДськiстЮ з питань формування та реалiзацiТ

державнО1 полlтиКи, затвеРджениМ постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд

03. l 1 .2010 Jф 996, розпорядженням голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацiТ вiд

29.05.20|7 Ns 4З1110/5,|7 <Про затвердженЕя плану за)(одlв з виконання

рекоменДацiй, викJIаден lM у закJIючнID( зараженнrtх, наданшс KoMiTeToM ооН
. ,rpu" осiб з iнвагliднiстю, до першоi доповiдi УкраrЪи про виконання Конвенцii

ооН про праВа осiб з iнвапiднiстю на перiод до 2020 року)>, а також цим

положенням. t

3. основними завданЕями KoMiTeTy доступностi е:

- забезпеченнrI та здiйснення |ромадського контролю щодо вiдповiдностi

житлq цромадсьruп< i виробничих будинкiв, а також iнших будiвель та споруд,

У TOIurY числi спортивНого цриЗначенЕя, мiсць вiдfiочинку та iнших установ i

закладiв, доро*""о-тротуарноi мережi, транспорту, засобiв зв'язку та

iнформаЧii, теритОрii нЪсеЛениХ пунктiв вимогам чиIlних будiвельних норм;

- пiдготовка пропозицiй органам виконавчоi влади та орг€tнам мiсцевого

самоврядування, пiдприемствам, установам та органiзацiям з питань створення

дJIя йаrlомобiльних цруп населеннrI безперешкодного достуtry до житла,

.роruд."ких i виробничих будинкiв, а також iнших будiвелъ та споруд, у тому



ЧИСЛi СПОРТиВного призначення, мiсцъ вiдпочинку, культурно-видовищних та
iНШИХ УСТаноВ i закладiв, а також користування дорожньо-тротуарною
мережею, транспортом, засобами зв'язку та iнформацii;

- НаДаННЯ анапiтичноТ, iнформацiЙноТ та консультативноi допомоги з
питань, що напежать до його компетенцii;

- СПРияння розвитку середовища життедiялъностi маломобiльних груп
населення;

- РОЗроблення пропозицiЙ щодо удоскон€tлення нормативiв та стандартiв
стосовно безперешкодного доступу мапомобiльних груп населення;

- сЕрияння ефективнiЙ взаемодii органiв виконавчоi влади та органiв
мiсцевого саNIоврядування у сферi створенЕя для маломобiльних груп
населеннrI безперешкодного доступу.

4. KoMiTeT доступностi вiдповiдно до покJIадених на нъого завдань мае
право:

- залццш, для розгJIя.ry питань, пов'язаних iз його дiяльнiстю,
спецiапiстiв органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприемств, установ та органiзацiй (за згодою ix керiвникiв), а також
незалежних експертiв;

- одержувати в установленому порядку вiд органiв виконавчоi влади та
органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для виконаннrI
покJIадених на нього завдань;

_ заслуховувати на cBoix засiданнях iнформацiю органiв виконавчоi влаДи

з питань, що н€tпежать до його компетенцii;

- органiзовувати цроведенЕя конференцiй, ceMiHapiB та iнших заходiВ;

_ iнiцiювати перед органами виконавчоТ влади та органами мiсцевого
самоврядуванйя цроведеЕня нарад i слгр<ань з питань, що належать ДО ЙОГО

ком.летенцii;

та мiсцевим органаI\d виконавчоi влаци, органаIчI

пiдприемствам, установам та органiзацiям

пропозицii з питшrь, що на"лежать до його компетенцii.

5. KoMiTeT достУпностi провадиТЁ свою дiяльнiсть на ocHoBi взаемодii з

мiсцевими органами виконавчоi влади, органапrи мiсцевого с€lNIоврядування,

|ромадськими об'еднаннями, пiдприемствами, установtlми та органiзацiями ycix

фор* власностi.

6. Скпад koMiTery досryпностi формуеться з числа представникiв

мiсцевих органiв виконавчоi влади (структурних пiдроздiлiВ, на ЯКi ПОКJIаДеНО

вирiшеннЯ питань будiвничтва та архiтекryри, "благоустрою, соцiапьного

захистУ населення, житлово-комуналЬногО господарства, промисловостi,

роr"йУ iнфрастРуктури, транспорту, зв'язкУ та iнформатизацii тощо),

|ромадських органiзацiй, що представJIяють iнтереси людей з ураженн,Iми
опорно-РуховогО апарату, з порушеннямИ cJty?(Y та зору) i фiзичних осiб (за ix
бажанням).



Чисельнiсть представникiв цромадських органiзацiй людей з iнва-пiднiстю
та фiзичних осiб повинна ст€лновити не менше половини зЕгЕlльноI чисельностi
членiв KoMiTery доступностi,

Члени KoMiTery доступностi виконують cBoi обов'язки на цромадських
засада)(.

7. KoMiTeT доступностi очолюс голова, який за посадою е заступником
голови районноi державноТ адмiнiстрацii, до компетенцii якого н€шежать
питання, що стосуютъся будiвництва, благоустрою та соцiального захисту
населенЕя.

Голова KoMiTery доступностi здiйснюе керiвництво його роботою. Голова
KoMiTery досryпностi мае заступника, який е цредставником громадськоТ
органiзацii людей з iнва.гliднiстю.

8. Оргапiзацiйною формою роботи KoMiTery доступностi е засiдання, що
проводяться за рiшенням голови KoMiTeTy доступностi, а в разi його вiдсутностi
- заступника юлови.

ГIлгlан роботи KoMiTeTy досryпностi формуеться за пропозицiями його
членiв i затверджу€ться його головою.

Порядок денний чергового засiдання KoMiTeTy доступностi формУеТЬСЯ За

пропозицiями йою членiв.

Засiдання KoMiTery доступностi вважаеться правочинним, якщо на ньому

присутнi не менше як двi третини його членiв.

9. Рiшення KoMiTeTy доступностi вва)каеться прийнятим, якщо за нього

проголосувапа бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв koMiTery доступностi. У

разi рiвНого розпОдi.гry голОсiв вирiшальним е голос головуючого на засiданнi.

Рiшення KoMiTery доступностi оформJIюються протоколом, який пiдписуе

гощ9ва. ПримiрНики проТокоJry надсилаються BciM членаIч1 KoMiTery доступностi

та вiдповiдним мiсцевим органаI\d виконавчоТ влади у п'ятиденний строк пiсля

,rро".дЬ"ня засiдШrня для врil(ування пiд час гlрийняття остаточного рiшення

або в под€tльшiй роботi.

Рiшення KoMiTeTy доступностi мають рекомендацiйний характер,

10. Члени KoMiTery досryпностi можуть брач rIасть у нарадах, що

проводяться мiсцевими органаNIи виконавчоi влади та органаIчIи мiсцевого

самовряДування з питань, що напежать до компетенцii KoMiTeTy доступностi,

11. KoMiTeT досТупностi iнформуе цромадськiсть про свою дiяльнiсть,

прийнятi на засiданнл< рiшенЕя та про стан ix виконаннrI через засоби масовоi

iнформаЦii, а такоЖ iз викорИст€tнням веб-сторiнки райдержадмiнiстрацii,


