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Додаток

Інформація
про стан виконання рішення голови Рівненської обласної ради від 02.06.2017 № 577 «Про Обласну програму створення 
_______________ безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 -  2021 роки»____ ________

№
пун
кту

Зміст завдання Термін
виконання Інформація про хід виконання

Висновки 
(виконано, у 

стадії 
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

1. Розробити та затвердити в 
установленому порядку 
районні (міські) програми 
створення безперешкодного 
життєвого середовища для 
осіб з інвалідністю на 2017 -  
2021 роки.

До 01
липня 2017 

року

На виконання розпорядження голови Рівненської 
облдержадміністрації від 17.03.2017 № 149 
райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст 
обласного значення розроблено та затверджено в 
установленому порядку відповідні районні (міські) програми 
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб 3 
інвалідністю на 2017 -  2021 роки.

Управлінням праці та соціального захисту населення 
Рівненського міськвиконкому опрацьовуються, подані 
структурними підрозділами виконавчого комітету пропозиції 
заходів для включення до міської програми створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб 3 
інвалідністю.

Виконується Продовжити
контроль

2. Забезпечувати дотримання 
державних будівельних 
норм, стандартів і правил в 
частині створення 
безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями та інших 
маломобільних груп 
населення при розгляді 
відповідної містобудівної 
документації на місцевому 
рівні, а також при наданні

Постійно Під час реконструкції, реставрації, капітального ремонту та 
будівництва об’єктів громадського та цивільного призначення, 
об'єктів благоустрою та дорожньо-транспортної інфраструктури 
органами містобудування та архітектури передбачаються 
окремі вимоги щодо безперешкодного доступу для осіб 3 
обмеженими фізичними можливостями в містобудівних умовах 
і обмеженнях забудови земельних ділянок, які надаються 
замовниками будівництва.

Під час розгляду нової містобудівної документації на 
місцевому рівні або внесення до неї змін на засіданнях 
архітектурно-містобудівних рад при органах архітектури 
розробникам надаються рекомендації для врахування 
відповідних заходів доступності. Проектними установами та

Виконується Продовжити
контроль
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містобудівних умов і 
обмежень забудови 
земельних ділянок для 
проектування об’єктів 
будівництва.

сертифікованими спеціалістами під час розроблення та 
реалізації нових проектів будівництва громадських об’єктів та 
споруд, реконструкції об'єктів існуючої забудови 
забезпечується дотримання державних будівельних норм 
України -  ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди» та 
ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і 
споруд для маломобільних груп населення».

3. При здійсненні перевірок 
дотримання вимог 
законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, 
будівельних норм, 
державних стандартів і 
правил враховувати 
виконання вимог стосовно 
забезпечення доступності 
для осіб з інвалідністю на 
об’єктах будівництва під час 
виконання будівельних 
робіт.

Постійно Управлінням Державного архітектурно-будівельного 
контролю в Рівненській області здійснюється державний 
контроль за дотриманням вимог державних будівельних норм, 
стандартів і правил під час проектування об’єктів та виконання 
підготовчих і будівельних робіт, перепланування та 
реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель 
громадського призначення, елементів упорядження територій, в 
тому числі і для задоволення потреб осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп 
населення.

Виконується Продовжити
контроль

4. Продовжити роботу щодо: 
обладнання світлофорів 

звукосигнальними 
пристроями однакового 
звучання необхідної 
гучності;

облаштування пішохідних 
переходів пониженими 
бордюрами при 
проектуванні та ремонті 
доріг загального 
користування;

встановлення пандусів на 
входах у надземні і підземні 
переходи вулиць, доріг і 
магістралей.

Протягом
2017-2021

років

Службою автомобільних доріг у Рівненській області в 
документації на проведення капітального, поточного, 
середнього ремонту на ділянках з бордюрним поперечним 
профілем в місцях влаштування пішохідних переходів 
передбачено пониження такого профілю при встановленні 
світлофорів, обладнання спеціальними звуковими сигналами та 
напрямними пристроями.

В Березнївському районі виконавчими комітетами сільських, 
селищної та міської рад спільно з філією «Березнівський 
райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України» вживаються заходи щодо 
обладнання відповідно до держаних будівельних норм України 
у кожному населеному пункті існуючої вулично-дорожньої 
мережі та елементів благоустрою, що не пристосовані для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і 
допоміжними засобами. Спеціальні місця для паркування 
транспортних засобів, що використовуються для перевезення

Виконується Продовжити
контроль
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інвалідів, облаштовані на 3-х автостоянках м. Березне. 
Виконавчим комітетом Березнівської міської ради обладнано 12 
та пристосовано 11 пішохідних переходів для потреб осіб, які 
пересуваються і інвалідних візках.

Дубенською  районною державною адміністрацією 
перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів на 
приміських маршрутах району, направлено рекомендаційні 
листи щодо розміщення піктограм, інформаційних щитів, 
електронних табло у транспортних засобах та з проханням 
вжити заходів по забезпеченню виконання вимог до водіїв щодо 
під’їзду до посадкової платформи на відстань, яка надасть 
змогу пасажирам на візках самостійно сідати у транспортний 
засіб, озвучення назв зупинок у автобусах на маршрутах, які 
вони обслуговують, оснащення автобусного маршруту мінімум 
одним транспортним засобом, пристосованим для перевезення 
осіб з інвалідністю.

В м. Дубровиця перехрестя вулиць Макарівська, Березова, 
Миру облаштовано напрямним огородженням загальною 
протяжністю 73,0 м.п.

При проведенні ремонту вуличної мережі м. Здолбунів 
проведено влаштування понижених бордюрів, виконано роботи 
з пофарбування бордюрів на пішохідних переходах через 
проїзну частину вулиць, а також на зупинках громадського 
транспорту жовтою фарбою, відповідно до ДБН Б.2.2.-5-2011 
«Благоустрій територій».

Автобусна маршрутна мережа району нараховує 31 маршрут, 
з яких 29 -  міжміські, 2 -  приміські (внутрішньорайонні). На 
вказаних маршрутах перевезення пасажирів здійснює 21 
перевізник - фізична особа та 3 юридичні особи. Регулярним 
автобусним сполученням охоплено 96,2% сільських населених 
пунктів району. Залишаються незабезпеченими 
автотранспортним обслуговуванням два населені пункти 
(с.Святе та с.Підгайне), до яких відсутні дороги, що 
відповідають вимогам з безпеки дорожнього руху.

В місті Корець всі пішохідні переходи позначені 
горизонтальною розміткою (зеброю) та встановлені відповідні 
дорожні знаки. __________________________________



В Костопільському районі транспортні засоби, які працюють 
на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, оснащені 
кнопкою виклику водія. Два авто перевізники мають в 
наявності по одному транспортному засобу, оснащеному 
пандусом для перевезення пасажирів з інвалідністю.

З метою покращення умов доступності транспортно- 
дорожньої інфраструктури для обслуговування осіб з 
інвалідністю відділом житлово-комунального господарства 
Костопільської райдержадміністрації надіслано доручення 
міському голові щодо необхідності обладнання перехрестя 
доріг тактильною лінією контрастного кольору.

При капітальному ремонті тротуарів влаштовано 42 
понижених бордюри.

В Радившіівському районі з перевізниками, які здійснюють 
перевезення громадян району, проведена відповідна робота 
щодо озвучення зупинок в маршрутних автобусах, забезпечення 
посадки і висадки пасажирів на зупинках. Наявний один 
автобус для перевезення осіб з вадами опорно-рухового 
апарату.

Пішохідні переходи облаштовані пониженими бордюрами. 
Облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних 
засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, на 
стоянках, в зонах паркування в м.Радивилів на вул. 
О.Невського, 10, Почаївська 15, І.Франка, 13, на площі 
Незалежності.

В м. Сарни при будівництві та капітальному ремонті 
тротуарів облаштовуються пішохідні переходи з пониженими 
бордюрами. Встановлено два світлофорні об’єкти зі звуковим 
дублюванням сигналу. Враховані вимоги до вулично-дорожньої 
мережі, також облаштовується тротуарна плитка з тактильним 
покриттям.

В м. Дубно  встановлено три світлофори зі спеціальними 
звуковими сигналами. Під час ремонту тротуару на вулиці 
Семидубській встановлено 1 пішохідний перехід з пониженими 
бордюрами та тактильною плиткою.

В м. Кузнецовськ 92 пішоходні переходи обладнані 
пониженими бордюрами.__________________________________
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В м. Острог рішенням міської ради від 29.01.2016 № 82 на 
виконання заходів Програми безперешкодного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового 
та громадського призначення на 2017 рік передбачено кошти в 
сумі 20,0 тис. грн. для облаштування вулично-дорожньої та 
пішохідної мережі.

В м. Рівне 17 світлофорних об’єктів обладнані кнопками 
виклику. На даний час розпочаті роботи по влаштуванню 
додаткового освітлення на пішохідних переходах вулично- 
шляхової мережі міста по вул. Київській, Ст. Бандери, 
Лубенській.

При облаштуванні пішохідних переходів влаштовано 
тактильну плитку з пониженням бордюрного каменю на 
перехресті вул. Київської - А. Грушевського, вул. Корольова - 
Макарова, вул. Кобзарська-Виговського, вул. Пушкіна - 
Соборна, вул. Карнаухова в районі міської лікарні.

5. Вжити заходів щодо 
обладнання існуючих
об’єктів житлово-
комунального та
громадського призначення, 
елементів благоустрою 
населених пунктів, що не 
пристосовані для осіб з 
інвалідністю, спеціальними і 
допоміжними засобами 
відповідно до вимог 
державних будівельних 
норм, стандартів і правил, 
зокрема:

дублювання пандусами та 
поручнями сходових маршів 
на пішохідних доріжках, біля 
входів у будинки, 
позначення контрастним 
кольором, а за можливості -

Протягом
2017-2021

років

За повідомленням управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, з 76-ти будівель, в яких обслуговуються 
особи з інвалідністю 58 обладнані пандусами, 47 -  поручнями, 
46 -  кнопками виклику, 35 -  табличками шрифтом Брайля.

З метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями в Березнівському районі 
до 18-ти приміщень органів місцевої влади встановлено 15 
пандусів та 3 дзвінки виклику. До приміщень лікувальних 
закладів району забезпечено доступ людей з обмеженими 
фізичними можливостями для надання медичної допомоги. 
Збудовано естакаду для під’їзду транспорту до входу в 
приймальне відділення комунального закладу охорони здоров’я 
«Березнівська районна центральна лікарня» Березнівської 
районної ради. Обладано пандусами та кнопками виклику всі 56 
загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних 
закладів.

В Демидівському районі влаштовано пандуси на входах до 
будівель: райдержадміністрацїї, районної ради, Пенсійного 
фонду, районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), управління

Виконується Продовжити
контроль
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Т а к т и л ь н о ю  с м у г о ю

к о н т р а с т н о г о  кольору,
п е р ш о ї  т а  останньої 
с х о д и н о к  с х о д о в и х  м а р ш і в ;

обладнання закладів
громадського призначення, 
зокрема державних установ,
пандусами, 
виклику та 
шрифтом 
інформаційних 
назвами та 
кабінетів, кімнат тощо.

кнопками 
дублювання 

Брайля 
табличок з 

номерами

соціального захисту населення, фінансового управління, 
районного відділу Рівненської регіональної філії «Центру ДЗК», 
Млинівського РВ УМВС України, управління державної 
казначейської служби України в Демидівському районі, 
Демидівського відділення Укрпошти та до будівлі цеху 
електрозв’язку, лікувального корпусу та стоматологічного 
відділення ЦРЛ, а також до будівлі центру зайнятості та двох 
закладів ГРО, школи естетичного виховання, адмінприміщення 
відділу освіти, молоді та спорту, 19-х навчальних закладів, 
головного корпусу ВПУ-25, приміщення їдальні КП санаторію 
«Хрінники», Демидівської селищної ради, Малівського будинку 
культури, Демидівського відділення Млинівської ОДПІ 
головного управління Державної фіскальної служби в 
Рівненській області, районного будинку культури та приватних 
магазинів смт. Демидівка.

Всі навчальні заклади відділу освіти Д убенської районної 
державної адміністрації частково доступні для потреб 
маломобільних верств населення. 26 навчальних закладів 
облаштовані пандусами, кнопками виклику.

З метою ефективного вирішення питань щодо створення 
безперешкодного середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, приміщення Зарічненської 
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, 
управління соціального захисту населення, управління 
Пенсійного фонду в Зарічненському районі, районний центр 
зайнятості, заклади охорони здоров’я, культури, навчальні 
заклади, приміщення автостанції, поштового відділення, 
телефонного зв’язку та інші будинки і приміщення об’єктів 
соціальної інфраструктури облаштовані пандусами відповідно 
до державних будівельних норм, в деяких встановлені кнопки 
виклику.

Установи та організації Здолбунівського району облаштовані 
кнопками виклику або пандусами. Всього облаштовано 158 
будівель.

Всі державні установи Костопільського району облаштовані 
пандусами або кнопками виклику, що відповідають ДБН В.2.2- 
17:2006 «Будинки і споруди».______________________________



В Млинівському районі приміщення автостанції, поштового 
відділення, відділення телефонного зв’язку обладнано 
пандусами. Входи до 14-ти шкіл обладнано пандусами.

У Радивилівському районі створено умови для 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до будинків та приміщень органів виконавчої 
влади, об'єктів соціальної інфраструктури, об’єктів житлово- 
комунального та громадського призначення. Станом на 
01.07.2017 року до 252 об’єктів створено умови щодо 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до будинків та приміщень органів виконавчої 
влади, об'єктів соціальної інфраструктури, об’єктів житлово- 
комунального та громадського призначення., а саме: 
облаштовано пандусами-183, кнопками виклику 69 об’єктів.

В Рівненському районі станом на 01 липня 2017 року 
створено необхідні умови для вільного доступу особам з 
обмеженими фізичними можливостями до адміністративного 
приміщення Рівненської районної ради, районної адміністрації, 
її структурних підрозділів, районного центру зайнятості, 
районної податкової інспекції та інших територіальних органів 
міністерств та відомств в районі.

Забезпечено відповідними умовами доступу людей з 
інвалідністю Рівненський районний територіальний центр по 
обслуговуванню інвалідів, одиноких громадян похилого віку, 
його стаціонарне відділення, геріатричний пансіонат в 
с. Забороль, КЗ «Рівненський обласний госпіталь інвалідів 
війни», який розміщений в смт. Клевань.

Всі загальноосвітні навчальні заклади Рівненського району 
облаштовано (змінно-дерев’яними конструкціями) пандусами, а 
в 11 загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів облаштовано 
пандуси, що відповідають державним будівельним нормам. 
Надалі при капітальному ремонті об’єктів ЗНЗ в районі будуть 
закладатися кошти на будівництво пандусів відповідно до 
вимог державних будівельних норм та укладатися угоди з 
проектними організаціями на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на їх облаштування.

Державна податкова інспекція в Рівненському районі
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орендує приміщення 3-го поверху у ДПІ м. Рівне. Громадяни з 
обмеженими фізичними можливостями мають частковий 
доступ до приміщення, тобто при вході в наявності є пандуси 
при сходах, кнопка виклику встановлена у місці доступному 
для людини у кріслі колісному. На першому поверсі 
розташована чергова частина в якій цілодобово знаходиться 
охоронець, та при необхідності викликає необхідного 
працівника інспекції.

В м іст і Д уб н о  вживаються відповідні заходи щодо 
обладнання існуючих об’єктів житлово-комунального та 
громадського призначення, елементів благоустрою населених 
пунктів, що не пристосовані для осіб з інвалідністю, 
спеціальними і допоміжними засобами відповідно до вимог 
державних будівельних норм, стандартів і правил. Зокрема, 
вимоги таких правил періодично доводяться до відома 
керівників комунальних підприємств, установ та організацій. 
Проводиться збір даних про наявність в закладах громадського 
призначення пандусів, кнопок виклику та інформаційних 
табличок з назвами та номерами кабінетів з дублюванням 
шрифтом Брайля. Станом на 1 липня 2017 року введено в 
експлуатацію 4 об’єкта цивільного призначення, з них: 2 
магазини, 1 торгово-офісне приміщення, 1 торговий павільйон.

В загальноосвітніх закладах м. Дубно частково створені 
умови для безбар’єрного доступу до закладів освіти. 
Планується придбати технічне забезпечення для учнів з 
особливими потребами, що навчаються в інклюзивних классах 
ЗОШ № 1,6.

В м іст і Вараш  ведеться робота з власниками закладів 
громадського призначення щодо обладнання закладів 
пандусами, кнопками виклику та дублюванням шрифтом 
Брайля інформаційних табличок з назвами та номерами 
кабінетів, кімнат. Проводиться моніторинг об’єктів, які 
необхідно дообладнати засобами доступності.

Рішенням Вараської міської ради від 09.06.2017 № 755 
затверджена в новій редакції програма реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства, в якій одним із 
заходів є влаштування поручнів та заїздів для інвалідних візків.
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На виконання даного заходу з міського бюджету на 2017 рік 
виділено 200 тис. грн.

Забезпечити
безперешкодний доступ осіб 
з інвалідністю до будинків, 
квартир, у яких вони 
проживають.

Протягом
2017-2021

років

В Березнівськом у  районі для забезпечення безперешкодного 
осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів 
житлового та громадського призначення облаштовуються 
пандуси для проїзду осіб з інвалідністю на інвалідних візках.

В К ост опільськом у  районі у наявному житловому фонді в 
будинках, де проживають інваліди, сходові клітини обладнані 
необхідними допоміжними засобами для пересування 
інвалідних візків, а саме: у будинку № 27 по вул. Грушевського, 
на вхідних площадках в під’їзди будинків № 1 та № 1а по 
вул. Рівненській влаштовані додаткові поручні.

В Радивилівськом у  районі будинки, у яких проживають особи 
з інвалідністю відповідають вимогам безперешкодного доступу 
та пристосовані до потреб осіб з інвалідністю.

В м іст і Параш  забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю до будинків, квартир, у яких вони проживають, 
відбувається по мірі надходження звернень від громадян.

Виконується Продовжити
контроль

7. Спільно з громадськими 
організаціями осіб з 
інвалідністю щорічно
затверджувати та надсилати 
департаменту соціального 
захисту населення
облдержадміністрації 
перелік об’єктів житлового 
та громадського
призначення, які
першочергово підлягають 
пристосуванню для осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями, та
облаштовувати їх
необхідними допоміжними 
засобами.

Щороку 
протягом І 
кварталу

В Р адивилівськом у  районі з метою контролю за 
дотриманням умов із забезпечення безперешкодного доступу 
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів житлово- 
комунального та громадського призначення, спеціалістами 
управління праці та соціального захисту населення, відділу 
містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації та членами комітету 
доступності періодично проводяться обстеження 
вищезазначених закладів. При виявленні порушень до об’єкту 
направляються листи-рекомендації до керівництва, якому 
підпорядкований заклад, що перевірявся.

Виконується Продовжити
контроль
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роботу з 
гвізниками щодо

Здійснення постійного
за процесом 
та висадки 
виключно на 

громадського 
з метою 
доступу до

контролю 
посадки 
пасажирів 
зупинках 
транспорту 
забезпечення 
транспортних засобів осіб з 
інвалідністю, які
пересуваються на візках, та 
осіб з вадами зору._________
Сприяти 
збільшенню 
маршрутах 
користування 
транспортних 
пристосованих 
перевезення 
інвалідністю, 
шляхом

на
поетапному
автобусних
загального

кількості
засобів,

для
осіб з 

зокрема 
включення

відповідних вимог до умов
з
на

конкурсу 
пасажирів 
маршрутах 
користування; 
розміщення 
зовнішнього

перевезення 
автобусних 
загального 

забезпечити 
пристроїв для 

звукового

Постійно

Протягом
2017-2021

років

інформування пасажирів із 
порушенням зору про номер 
і кінцеву зупинку маршруту, 
а також звукових та 
візуальних (текстових)
систем у салоні
транспортних засобів для 
інформування пасажирів із

Управлінням інфраструктури та промисловості Виконується 
облдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна 
робота з перевізниками, які обслуговують приміські та 
міжміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального 
користування області, щодо здійснення посадки та висадки 
пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з 
метою забезпечення доступу до транспортних засобів осіб з 
інвалідністю, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору; 
обладнання транспортних засобів, які залучені на маршрутах 
загального користування, спеціальними засобами для 
перевезення осіб з інвалідністю.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Виконується 
від 27.05.2009 № 174 «Про затвердження умов проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутах загального 
користування», при визначенні переможця конкурсу, перевага 
надається перевізнику, транспортний засіб якого обладнаний 
пристроєм для перевезення людей з обмеженими фізичними 
можливостями.

Проте слід зазначити, що кількість таких транспортних 
засобів у автомобільних перевізників є досить незначною, що 
пояснюється відсутністю випуску серійних автобусів 
вітчизняного виробництва із таким пристосуваннями.
Обладнання автобусів пристроєм для перевезення осіб з 
особливими потребами потребує узгодження із заводом- 
виробником та значних капіталовкладень від суб’єктів 
господарювання.

З огляду на відсутність претендентів на конкурс, з метою 
організації транспортного сполучення населених пунктів 
конкурсні комітети змушені визначати перевізників без 
врахування вказаного критерію.

На даний час транспорт для перевезення осіб з інвалідністю 
функціонує у Володимирецькому, Костопільському районах, 
містах Вараш, Дубно, Рівне, Сарни, Костопіль.

Органами місцевого самоврядування вжито ряд заходів по_____ _______

Продовжити
контроль

Продовжити
контроль



и
гениям зору та слуху 

зупинки.
оновленню рухомого спаду міського пасажирського транспорту 
пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.

Зокрема, у місті Рівне придбано новий тролейбус АКСМ 
43303А з низьким рівнем підлоги, який може рухатись як по 
контактній мережі, так і в режимі автобуса на ділянках вулиць з 
відсутньою мережею. Крім того, з міського бюджету м. Рівне на 
2017 рік виділено кошти в сумі 48 млн.грн. на придбання 6 
одиниць тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з 
обмеженими можливостями.

В місті Вараш у 2016 році придбано 2 нових автобуси марки 
АТАМАН А 092.Н6 пристосованих для перевезення осіб з 
інвалідністю. Також у 2017 році з міського бюджету виділено 
кошти в сумі 1,8 млн. грн. на придбання ще одного такого 
транспортного засобу.

У містах Дубно та Костопіль на міських маршрутах для 
виконання перевезень залучені автобуси марки Баз А 079.14 та 
Мерседес, які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.

З метою створення безперешкодного доступу до транспортних 
засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення тролейбуси, що працюють на міських 
маршрутах обладнано гучномовцями для оголошення зупинок 
пасажирського транспорту та номера маршруту із зазначенням 
напрямку руху. Автобуси обладнано трафаретами та візуальною 
інформацією з написами на жовтому фоні. Трафарети на 
пасажирському транспорті обладнанні додатковим освітленням.

10. Продовжити
облаштування
аеропорту,
вокзалів,
пунктів
поштових
відділень
зв’язку
технічними

роботу з 
приміщень 

залізничних 
автостанцій, 

відправлення, 
відділень, 

телефонного 
пандусами, 

засобами

Протягом
2017-2021

років

Командитним товариством «Рівне -  ПАС» виконані наступні 
заходи:

встановлено кнопки виклику на АС Корець, Костопіль, 
Рокитне, апаратура гучномовного зв’язку сучасного 
виробництва на АС Дубно, Кузнецовськ, ДемидІвка, Сарни, 
Млинів; інформаційний електронний годинник на АС Рівне, 
відеодомофон до каси з обслуговування осіб з обмеженими 
можливостями на АС Рівне;

проведена заміна друкованих довідкових стендів на всіх

Виконується Продовжити
контроль
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И Е ^ в а н н ї кнопками 
Виклику, спеціальними 
кабінками універсального 
дизайну у санітарно- 
гігієнічних приміщеннях, 
інформаційними 
вказівниками тощо та 
забезпечувати утримання їх 
у належному стані.

автостанціях;
на територіях всіх автостанцій розміщенні відповідні 

піктограми -  доступні місця загального користування помічені 
знаками або символами інвалідам

влаштовані пандуси з поручнями відповідно до державних 
будівельних норм України на АС Рівне, Млинів, Демидівка, 
Корець, Зарічне;

влаштовані пандуси (по можливості) на АС Дубно, 
Костопіль, Дубровиця, Острог, Кузнецовськ;

забезпечено вільний доступ до будівель АС Рівне, Радивилів, 
Здолбунів, Сарни.

На пункті відправлення автобусів «Залізничний» встановлено 
кнопку виклику обслуговуючого персоналу, входи у літній та 
зимовий зали очікування пасажирів влаштовані із заниженим 
рівнем покриття, на показниках платформ нанесені надписи про 
маршрути руху та час відправлення автобусів у зручному місці.

Центральні входи вокзалів станцій Рівне, Здолбунів, Дубно, 
Радивилів, Костопіль, Рафалівка, Острог обладнанні доріжками 
для заїзду інвалідних колясок та пандусами. Загалом частково 
забезпечено доступ до 16 об’єктів залізничних станцій, 
вокзалів.

11. Організувати службу 
супроводу осіб 3 
інвалідністю в аеропорту, на 
залізничних вокзалах, 
автостанціях та пунктах 
відправлення із залученням 
волонтерських організацій.

Протягом
2017-2021

років

На даний час розглядається можливість організації служби 
супроводу осіб з інвалідністю в аеропорту, на залізничних 
вокзалах, автостанціях та пунктах відправлення.

Виконується Продовжити
контроль

12. Облаштовувати спеціальні 
місця для паркування 
транспортних засобів, якими 
керують особи 3 
інвалідністю, або 
транспортних засобів 
спеціального призначення, 
що їх перевозять, і

Протягом
2017-2021

років

Спеціальні місця для паркування транспортних засобів, 
якими керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів 
спеціального призначення, що їх перевозять облаштовано на 5- 
ти автостоянках м. Березне.

В К ост оп ільськом у  районі під час проектування 
прибудинкових територій передбачаються місця для 
паркування транспортних засобів, якими керують особи з 
інвалідністю. На даний час в м. Костопіль облаштовані 11

Виконується Продовжити
контроль
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контроль за 
тонуванням.

13.

14.

15.

Вжити заходів щодо
створення та забезпечення 
якісного функціонування
служб соціального таксі. 
Створити умови доступності 
в навчальних закладах усіх 
рівнів акредитації та їхніх 
гуртожитках з метою 
забезпечення осіб з
інвалідністю правом на
якісне навчання та
відповідно до Закону 
України «Про основи
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні». 
Проводити моніторинг
об’єктів галузі освіти щодо 
облаштування пандусами, 
кнопками виклику з
інформаційними табличками 
та забезпечувати виконання 
вимог з безперешкодного 
доступу до них учнів та

Протягом 
2017 року

Протягом
2017-2021

років

Постійно

спеціальних місць для паркування транспортних засобів, що 
використовуються інвалідами (з них, 5 -  на стоянка, 6 -  в зонах 
паркування).

На території автостанції М линівського  району відведено 
спеціальне місце для паркування транспортних засобів, якими 
керують особи з інвалідністю або транспортних засобів 
спеціального призначення.

В м іст і Д уб н о  облаштовані два спеціальних місця для 
паркування транспортних засобів, якими керують особи з 
інвалідністю.

В м іст і Вараіи  достатньо стоянок для інвалідів в районі 
житлових будинків, нові облаштовуються по мірі необхідності.
На 5-ти платних автостоянках міста виділено 10 місць для 
автотранспорту осіб з обмеженими фізичними можливостями._______________

Райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст Виконується 
обласного значення проводиться робота щодо створення та 
забезпечення якісного функціонування служб соціального таксі.

Для забезпечення підтримки дітей, які потребують Виконується 
соціального захисту, санаторного лікування, для обдарованих 
дітей, дітей з психофізичними вадами в Рівненській області 
функціонує 21 інтернатний заклад освіти. У всіх закладах 
створено належні умови проживання, наближені до домашніх, 
відповідну матеріально-технічну та навчально-методичну бази, 
сприятливий навчально-виховний простір.

Навчальні заклади та установи освіти області на 91 %  
забезпечені пандусами та на 77 % кнопками виклику з 
інформаційними табличками.

Управління освіти і науки облдержадміністрації проводить 
моніторинг об’єктів освітянської галузі щодо забезпечення 
пандусами, кнопками виклику, інформаційними табличками та 
забезпечення виконання вимог з безперешкодного доступу до 
них учнів та дітей з обмеженими фізичними можливостями.

На здійснення заходів щодо облаштування приміщень 
навчальних закладів та установ освіти пандусами та кнопками 
виклику у І півріччі 2017 року використано кошти в сумі 25,6

Виконується

Продовжити
контроль

Продовжити
контроль

Продовжити
контроль



А
РР^йТінвалідністю. тис. грн. (облаштовані 2 пандуси та проведено реконструкцію 1 

пандуса). Заплановано встановлення ще 71 пандуса та 137 
кнопок виклику.

У 16. Враховувати потреби у 
придбанні спеціалізованих 
шкільних автобусів для 
підвезення учнів та дітей з 
інвалідністю до місця 
навчання та додому при 
формуванні замовлень на 
придбання шкільних 
автобусів.

Постійно При формуванні замовлень на придбання шкільних автобусів 
враховуються потреби відділів (управлінь) освіти, об’єднаних 
територіальних громад щодо придбання спеціалізованих 
шкільних автобусів для підвезення учнів, дітей з обмеженими 
фізичними можливостями до місця навчання та додому.

Відповідно до листа Козинської сільської ради 
Радивилівського району у Програмі, схваленій розпорядженням 
голови Рівненської облдержадміністрації від 16.02.2017 № 90 
«Про обласну програму забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів шкільними автобусами у 2017 році», 
передбачено придбання спеціального шкільного автобуса, який 
буде підвозити дітей до Козинського навчально-виховного 
комплексу «Загальоосвітня школа І-ІІІ ступенів -  колегіум».

Виконується Продовжити
контроль

17. Розглянути можливість 
встановлення голосової 
програми екранного доступу 
до офіційного веб-сайту 
Рівненської обласної 
державної адміністрації з 
метою забезпечення його 
доступності для 
користувачів з вадами зору.

Протягом
2017-2021

років

На даний час відділом інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату облдержадміністрації розглядається 
можливість встановлення голосової програми екранного 
доступу до офіційного веб-сайту Рівненської обласної 
державної адміністрації з метою забезпечення його доступності 
для користувачів з вадами зору.

Виконується Продовжити
контроль

18.

і____

Організовувати виїзні 
засідання медико-соціальної 
експертної комісії за місцем 
проживання осіб, які за 
станом здоров’я не можуть 
з’явитися на засідання, а 
також у стаціонарних 
відділеннях центрів 
соціального обслуговування, 
інтернатних установах, 
закладах соціального захисту

Постійно Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 05.09.2011 № 561 «Інструкція про встановлення груп 
інвалідності», з метою наближення надання медико-експертної 
допомоги населенню, медико-соціальні експертні комісії (далі -  
МСЕК) здійснюють огляд осіб з інвалідністю за місцем їх 
проживання, а також у стаціонарних відділеннях центрів 
соціального обслуговування, інтернатних установах, закладах 
соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної 
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, або в 
стаціонарі, де такі особи перебувають на лікуванні, з метою 
встановлення інвалідності та коригування індивідуальних

Виконується Продовжити
контроль
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для бездомних осіб та 
центрах соціальної адаптації 
осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, або в 
стаціонарі, де такі особи 
перебувають на лікуванні, з 
метою встановлення 
інвалідності та коригування 
індивідуальних програм 
реабілітації.

програм реабілітації.
У січні 2017 року МСЕК області було проведено 120 виїзних 

засідань, на яких було оглянуто 523 особи (з них на дому — 69 
осіб, в стаціонарних установах -  78 осіб, реабілітаційних 
установах -  2 особи тощо). Крім того, на 2017 рік заплановано 
виїзні засідання МСЕК в семи інтернатних установах системи 
соціального захисту населення області.

19. Забезпечувати осіб з 
інвалідністю першої та 
другої груп позачерговим 
обслуговуванням на 
підприємствах, в установах 
та організаціях усіх форм 
власності та 
підпорядкування, які 
надають будь-які послуги 
населенню.

Постійно Відповідно до Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» інваліди першої та другої груп 
позачергово обслуговуються в касах міського та міжміського 
транспорту, а також на підприємствах, установах та 
організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які 
надають будь-які послуги населенню.

В закладах охорони здоров’я області розміщено інформаційні 
вивіски про позачергове обслуговування осіб з інвалідністю.

Виконується Продовжити
контроль

Наступна інформація про хід виконання рішення голови Рівненської обласної ради від 02.06.2017 № 577 «Про Обласну 
програму створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 -  2021 роки» буде надана у 
жовтні 2017 року.

Заступник 
голови адміністрації І.Тимошенко

Шамак Олексій Олександрович, 
Луценко Вікторія Євгеніївна, 
26-08-84


