
0 2 .  0 0 2  Я £ > &

<L£XM <—

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 62-07-85 

E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

На№ 577 від 02.06.2017
Рівненська обласна рада

Надаємо інформацію про стан виконання Обласної програми створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 
на 2017 -  2021 роки, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради 
від 02.06.2017 № 577.

Додаток: на__арк. в 1 прим.

Заступник голови адміністрації

Юлія Шигорева 
Наталія Дудар 
263918

к
Рівненська обласна державна адміністрація

№аих-192/0/07 -34/21 від 11.01.2021 15:46:31

....«1111 111!
І Р ІВ Н Е Н С Ь К А  ОБЛАСНА Г

ТЖ, .нш

mailto:roda@rv.gov.ua
http://www.rv.gov.ua


Додаток

Інформація стан виконання Обласної програми створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю на 2017 -  2021 роки, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2017 № 577

№
пунк
ту

Зміст завдання Термін
виконання Інформація про хід виконання

Висновки 
(виконано, у 

стадії 
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
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 містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних 
ділянок для проектування 
об’єктів будівництва.

Постійно 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 для 
осіб з інвалідністю.

Проектними установами та 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.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Виконується Продовжити
контроль

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 3 
інвалідністю на об’єктах 
будівництва під час виконання 
будівельних робіт.

Постійно Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Рівненській області (далі -  УДАВІ) реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 
в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи 
анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів.

При прийнятті в експлуатацію об’єктів житлового та 
громадського призначення, що належать до об’єктів з середніми 
(СС2) та значними (ССЗ) наслідками, УДАВІ здійснюється контроль 
за дотриманням вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, передбачених проектною 
документацією.

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
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В Березнівському районі у 18 приміщеннях органів місцевої влади 

встановлено 15 пандусів та 3 дзвінки виклику; з 28
приміщень органів місцевого самоврядування 23 обладнано 
пандусами, 8 -  дзвінками виклику. Виконавчим комітетом
Березнівської міської ради обладнано 38 пішохідних переходів та 32 
пристосовані до потреб осіб, які пересуваються на інвалідних візках. 
Спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що 
використовуються для перевезення осіб з інвалідністю облаштовано 
на 6-ти автостоянках м. Березне.

В Демидівському районі під час ремонту доріг, облаштовуються 
пішохідні переходи з пониженими бордюрами. Облаштовано 
пандуси на входах до будівель: рай держадміністрації, районної ради 
та Пенсійного фонду, управління соціального захисту населення, 
комунальної організації «Турбота» Демидівської селищної ради, 
фінансового управління, районного відділу Рівненської регіональної 
філії «Центру ДЗК», Млинівського РВ УМВС України, управління 
державної казначейської служби України в Демидівському районі, 
Демидівського відділення Укрпошти, лікувального корпусу та 
стоматологічного відділення ЦРЛ, а також, до будівель центру 
зайнятості, школи естетичного виховання, 19-ти навчальних 
закладів, головного корпусу ВПУ-25, приміщення їдальні КП 
санаторію «Хрінники», Малівського будинку культури, 
Демидівського відділення Лубенської ОДПІ Державної фіскальної 
служби в Рівненській області, районного будинку культури та 
приватних магазинів смт Демидівка.

Боремельською сільською радою в проектно-кошторисній 
документації передбачено капітальний ремонт клубу с.
Золочівка, капітальний ремонт адмінприміщення с. Боремель із 
облаштуванням пандусами та кнопками виклику. На даний час у 
школах с.Малеве, та с.Боремель пандуси готові до експлуатації.

Під час ремонту доріг, проводиться робота щодо обслуговування 
пішохідних переходів з пониженими бордюрами.
В Дубенському районі 26 навчальних закладів обладнані пандусами, 

кнопками виклику.
В Дубровицькому районі 26 навчальних закладів обладнані 

пандусами.
Під час проведення ремонту вуличної мережі в м. Здолбунів, 

проводилось влаштування понижених бордюрів для забезпечення

Виконується Продовжити
контроль



з
доступності маломобільних груп населення.

В Здолбунівському районі всі заклади охорони здоров’я, ФАПи, 
амбулаторії обладнані кнопками виклику.

В Корецькому районі 33 навчальні заклади та КУ «Корецький 
інклюзивно-ресурсний центр» обладнано пандусами, з них 26
відповідають державним будівельним нормам, 7 потребують 
реконструкції..

В Костопільському районі проведено капітальний ремонт 
тротуарів, облаштовано 60 понижених бордюрів. В
м. Костопіль облаштовано 11 спеціальних місць для паркування 
транспортних засобів, що використовуються особами з інвалідністю, 
з яких 5- на стоянках та 6 в зонах паркування.

Продовжується робота з облаштування пандусами приміщень 
залізничного вокзалу, автостанції, пунктів відправлення, поштових 
відділень, відділень телефонного зв’язку та кнопками виклику.

В Млинівському районі приміщення автостанції, поштового 
відділення, а також 14 загальноосвітніх шкіл обладнано пандусами.
В Рівненському районі забезпечено доступ людей з інвалідністю до 
Рівненського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), його стаціонарного 
відділення. Для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до закладів культури і мистецтва Рівненського району 
вжиті заходи з облаштування приміщень пандусами та перилами, а 
саме:
- з 51 приміщення закладів культури клубного типу 42 приміщення 

повністю доступні, 6 приміщень частково доступні, 2 приміщення не 
функціонують у зв’язку з передаварійним станом (клуби сіл Зозів, 
Мочулки), клуб селища Клевань-1 не проводить свою діяльність;
- з 40 публічно шкільних-бібліотек Рівненського району 37 
приміщень облаштовані пандусами, в 3 приміщеннях встановлені 
кнопки виклику;
- із 3 шкіл естетичного виховання Рівненського району всі З 
облаштовані пандусами, 1 перилами та 3 кнопкою виклику.

Усі загальноосвітні навчальні заклади Рівненського району 
облаштовано (змінно-дерев’яними конструкціями) пандусами, а в 
15 загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів облаштовано пандуси, що 
відповідають державним будівельним нормам.

В Радившівському районі на 183 об’єктах соціальної



4
інфраструктури, житлово-комунального господарства та органів 
виконавчої влади встановлені пандуси, а у 69 -  кнопки виклику.

Також, ггішохідні переходи облашговані пониженими бордюрами. 
Облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних 
засобів, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю 
на стоянках та в зонах паркування в м. Радивилів на вул. 
О.Невського, 10, Почаївська 15, І.Франка, 13 та на площі 
Незалежності.

В м. Сарни пішохідні переходи облаштовані пониженими 
бордюрами. В місцях з найбільшою інтенсивністю руху встановлені 
турнікети та знаки із світловим сигналом. На перехресті вулиць 
Бєлгородська-Суворова встановлені світлофори, на перехресті 
вулиць Суворова-Я.Мудрого, Широкої-Бєлгородської-Мічуріна - 
світлофори із звуковим дублюванням. При реконструкції пішохідних 
доріжок та тротуарів встановлюється тактильна плитка для людей з 
вадами зору. У 8 адмінприміщеннях м. Сарни та 13 
адмінприміщеннях органів місцевого самоврядування облаштовано 
пандусами з дотриманням вимог будівельних норм. У 4 під’їздах 
житлових будинків об лаштовані додаткові перила та приміщення 
для зберігання інвалідних візків. Всього в Сарненськомц районі 
обладнано пандусами та кнопками виклику 315 об’єктів, в т.ч. 91 
заклад торгівлі.

В м. Дубно тривають роботи з капітального ремонту вулиць 
Галицького та Забрама, завершено ремонт тротуарів на вулицях 
Замкова, Свободи, Стара, а також завершено роботи з поточного 
(ямкового) ремонту Садова, Сахарова, Підборці, М.Шептицького, 
О.Кобилянської. Виготовляється проектна документація на 
капітальний ремонт із влаштування пішохідних переходів з 
пониженими бордюрами та тактильною плиткою на вулицях 
Мирогощанська, Кирила і Мефодія, Шептицького. На вулиці 
Грушевського, 3 світлофори обладнані відповідними 
звукосигнальними пристроями. У Ш кварталі 2020 року введено в 
експлуатацію 2 об'єкти цивільного призначення, які частково 
забезпечені доступом для осіб з інвалідністю.

Рішеннями Вараської міської ради від 23.01.2018 № 987 та 
від 28.02.2018 № 1028 затверджені програми реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства, а також, 
благоустрою, зокрема облаштування поручнів та з’їздів для
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інвалідних візків. На капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів з 
міського бюджету на 2020 рік виділено по 200 тис гривень на кожен 
із зазначених заходів.

На виконання заходів програми безперешкодного доступу, 
затвердженої рішенням Острозької міської ради від 
20.12.2019 року № 1061 на 2020 рік передбачено кошти в сумі 75 тис 
гривень: для облаштування пандусів до житлових будинків, де 
проживають особи з інвалідністю, облаштування вуличної та 
пішохідної мережі пониженими бордюрами проспекту 
Незалежності, вулиць Гальшки Острозької, Дмитра Яворницького, 
Героїв Майдану; встановлення перил з поручнями до 
багатоквартирних житлових будинків для зручного та безпечного 
переміщення людей з інвалідністю та осіб похилого віку. В м. Острог 
пандусами облаштовано 45 будівель, а кнопками виклику- 8.

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 -  тактильною 
смугою контрастного кольору, 
першої та останньої сходинок 
сходових маршів;

обладнання закладів 
громадського призначення, 
зокрема, державних установ,

Протягом
2017-
2021
років

На виконання Обласної програми створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 -  2021 роки, 
затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2017 
№ 577, в області здійснюються заходи щодо створення 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будинків, квартир, у 
яких вони проживають (облаштовуються пандуси для проїзду 
інвалідних візків, металеві перила, додаткові поручні, інші 
допоміжні засоби тощо).

Так, у 177 житлових будинках області обладнано 272 сходові 
марші, зокрема, м. Вараш -  181, м. Рівне -  53, м. Радивилів — 9, 
м. Здолбунів -  4, смт Квасилів -  3, с. Зоря -  2, м. Острог — 3, 
м. Корець — 1, м. Сарни -  9, м. Костопіль -  4, смт Гоща — 1, 
смт Млинів -  2.

Особам з інвалідністю, які мають у користуванні автомобілі, на 
прибудинкових територіях виділяються місця для встановлення 
збірно-розбірних гаражів. На даний час надано 55 таких дозволів 
(м. Рівне -  43, м. Здолбунів -  2, смт Квасилів -  1, с. Зоря -  4, м. 
Вараш -  5).

В департаменті розвитку адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту облдержадміністрації (є 
правонаступником департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації) встановлено інформаційні таблички та 
тактильні мнемосхеми з крапковим шрифтом Брайля.

У 586 будівлях закладів загальної середньої освіти та 19 закладах

Виконується Продовжити
контроль
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пандусами, кнопками виклику 
та дублювання шрифтом 
Брайля інформаційних 
табличок з назвами та 
номерами кабінетів, кімнат 
тощо.

професійної (професійно-технічної) освіти області на вході у 
приміщення наявні 434 пандуси, 194 -  поручні, 387 -  кнопок 
виклику та інформаційних вказівників. 206 закладів загальної 
середньої освіти не потребують додаткових пристосувань на вході 
для підйому осіб з інвалідністю. Крім того, у 3 закладах наявні ліфти, 
які забезпечують відповідно доступність до поверхів, у 35 закладах 
обладнано туалетні кімнати для дітей з обмеженими фізичними 
можливостями

У 2020 році в закладах освіти облаштовано 13 пандусів, а 3 
реконструйовано, всього на загальну суму 393,2 тис гривень.

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

Протягом
2017-
2021
років

На виконання Обласної програми створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 -  2021 роки, 
затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2017 
№ 577, в області здійснюються заходи щодо створення 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будинків, квартир, у 
яких вони проживають (облаштовуються пандуси для проїзду 
інвалідних візків, металеві перила, додаткові поручні, інші 
допоміжні засоби).

Так, у 177 житлових будинках області обладнано 272 сходові 
марші, зокрема, м. Вараш -  181, м. Рівне -  53, м. Радивилів -  9, м. 
Здолбунів -  4, смт Квасилів -  3, с. Зоря -  2, м. Острог -  3, м. 
Корець -  1, м. Сарни -  9, м. Костопіль -  4, смт Гоща -  1, смт 
Млинів -  2.

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

На даний час райдержадміністраціями, радами та 
міськвиконкомами проводиться робота щодо обліку об’єктів 
житлового та громадського призначення, які першочергово 
підлягають пристосуванню для осіб з інвалідністю та облаштуванню 
їх необхідними допоміжними засобами.

Виконується Продовжити
контроль
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► 8. Провести роботу 3 

перевізниками щодо 
здійснення постійного 
контролю за процесом 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.

Постійно Управлінням інфраструктури та промисловості 
облдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота з 
перевізниками, які обслуговують приміські та міжміські 
внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, 
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.

Облдержадміністрацією, як організатором перевезень на 
приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах 
загального користування, встановлюється вимога щодо забезпечення 
на об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути 
загального користування, транспортних засобів пристосованих для 
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, в кількості 35 відсотків загальної кількості автобусів до 
31 грудня 2019 року та до 50 відсотків з 01 січня 2020 року.

Виконується Продовжити
контроль

9. Сприяти поетапному 
збільшенню на автобусних 
маршрутах загального 
користування кількості 
транспортних засобів, 
пристосованих для 
перевезення осіб 3 
інвалідністю, зокрема, шляхом 
включення відповідних вимог 
до умов конкурсу 3 
перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах 
загального користування; 
забезпечити розміщення 
пристроїв для зовнішнього 
звукового інформування 
пасажирів із порушенням зору 
про номер і кінцеву зупинку 
маршруту, а також, звукових 
та візуальних (текстових)

Протягом 
2017 -  
2021 
років

Органами місцевого самоврядування вжито ряд заходів із 
оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту, 
пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення.

3 метою покращення обслуговування осіб з інвалідністю в 
пасажирському транспорті міста Рівного здійснюється оновлення 
парку тролейбусів. Так, відповідно до Програми розвитку 
електротранспорту м. Рівного на 2016-2020 роки, КП 
«Рівнеелектроавтотранс» закуплено 9 тролейбусів з низьким рівнем 
підлоги. На сьогодні в місті працює 19 одиниць електротранспорту з 
низьким рівнем підлоги, які пристосовані для перевезення осіб 3 
інвалідністю.

Також, працюють тролейбуси, які обладнані пристроями «Бас- 
Тон-06» зовнішнього звукового інформування пасажирів із 
порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту.

В місті Вараш придбано 2 нових автобуси марки 
АТАМАН А 092.Н6, пристосованих для перевезення осіб з 
інвалідністю.

У містах Дубно та Костопіль на міських маршрутах для виконання 
перевезень залучені автобуси марки Баз А 079.14 та Мерседес, які

Виконується Продовжити
контроль
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систем у салоні транспортних 
засобів для інформування 
пасажирів із порушенням зору 
та слуху про зупинки.

пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю.
Для покращення обслуговування населення пасажирським 

транспортом в 2021 році планується розглянути можливість 
реорганізації маршрутної мережі шляхом зменшення кількості 
автобусів малої місткості за рахунок придбання тролейбусів з 
низьким рівнем підлоги та автономним ходом, а також залучення на 
конкурсній основі автобусів великої місткості та впровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському 
транспорті за допомогою електронного квитка.

10. Продовжити роботу 3 
облаштування приміщень 
аеропорту, залізничних 
вокзалів, автостанцій, пунктів 
відправлення, поштових 
відділень, відділень 
телефонного зв’язку 
пандусами, технічними 
засобами пересування, 
кнопками виклику, 
спеціальними кабінками 
універсального дизайну у 
санітарно-гігієнічних 
приміщеннях, інформаційними 
вказівниками тощо та 
забезпечувати утримання їх у 
належному стані.

Протягом 
2017 -  
2021 
років

В області наявна розвинена мережа автостанцій. Зокрема, в 
м. Рівне функціонує ряд автостанцій: КТ «Рівне-ПАС», «Чайка» 
ТзОВ «Управляюча компанія «Рівненспецбудінвест» та пункт 
відправлення автобусів «Залізничний» філії «Рівненський ДОНКК 
УДП “Укрінтеравтосервіс". Крім того, автостанції та пункти 
відправлення наявні у всіх районах області.

Для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщення автостанції «Чайка» у 
м. Рівне на доступній висоті встановлено кнопку виклику 
обслуговуючого персоналу з відповідною табличкою, проведено 
реконструкцію існуючого санвузла в громадській вбиральні та 
облаштовано спеціальну кабінку для осіб з інвалідністю, яка 
постійно підтримується в належному технічному та санітарному 
стані. Облаштовано пандус зі сторони платформи прибуття автобусів 
для безперешкодного доступу до зали очікування, кас, громадської 
вбиральні.

На всіх автостанціях командитного товариства «Рівне -  ПАС» 
забезпечено вільний доступ осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до пасажирських залів. Зокрема, 
облаштовано пандуси для доступу до квиткових кас; а у вбиральнях 
встановлені спеціальні поручні в кабінках. Встановлені кнопки 
виклику на АС Корець, Костопіль, Рокитне; апаратура гучномовного 
зв’язку сучасного виробництва -  на АС Дубно, Вараш, Демидівка, 
Сарни, Млинів; інформаційний електронний годинник та 
відеодомофон -  до каси з обслуговування осіб з інвалідністю -  на 
АС Рівне.

Проведена заміна довідкових стендів на всіх автостанціях. На 
територіях всіх автостанцій розміщені відповідні піктограми -  
доступні місця загального користування помічені спеціальними

Виконується Продовжити
контроль
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знаками або символами для осіб з інвалідністю.

3 метою адаптації міської туристичної інфраструктури до потреб 
людей з інвалідністю, а місті рівне був реалізований проект, в ході 
якого виготовлені тактильні карти-схеми міста з використанням 
шрифту Брайля із застосуванням унікального дизайну (у кількості 10 
штук), які розміщені на двох автовокзалах та в людних містах міста. 
На карті-мемосхемі позначено туристичні об’єкти, готелі та доступні 
для мало мобільних груп населення аптеки, заклади торгівлі і 
громадського харчування. Також розміщено QR-кодз посиланням на 
сторінку в Інтернеті, де викладено інклюзивні фільми (віртуальні 
екскурсії) про місто Рівне, Музей Бурштину та Музей крваних 
скульптур.

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; в кабінці 
громадської вбиральні встановлені спеціальні поручні.

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

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

Протягом
2017-
2021
років

Протокольними дорученнями першого заступника голови 
обласної державної адміністрації С. Подоліна управлінню 
інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, районним 
державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, ВСП 
«Рівненська дирекція залізничних перевезень», КТ «Рівне-ПАС» (за 
згодою), ТзОВ «Управляюча компанія, «Рівнеспецбудінвест» (за 
згодою), філії «Рівнеавтотранссервіс» (за згодою) доручено 
організувати службу супроводу осіб з інвалідністю на залізничних 
вокзалах, автостанціях і пунктах відправлення та передбачити 
відповідні місця для паркування транспортних засобів, якими 
керують водії з інвалідністю, або які перевозять осіб з інвалідністю.

Виконується Продовжити
контроль

12. Облаштовувати спеціальні 
місця для паркування 
транспортних засобів, якими 
керують особи з інвалідністю,

Протягом 
2017 -  
2021 
років

Органами місцевого самоврядування на паркувальних 
майданчиках населених пунктів області виділено 188 місць для 
паркування транспортних засобів загального призначення, якими 
керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів

Виконується Продовжити
контроль
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або транспортних засобів 
спеціального призначення, що 
їх перевозять, і забезпечити 
контроль за 
їх функціонуванням.

спеціального призначення, що їх перевозять.

13. Вжити заходів щодо створення 
та забезпечення якісного 
функціонування служб 
соціального таксі.

Протягом
2017-
2021
років

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 17.07.2018 № 1022 
Сарненська та Здолбунівська міські ради забезпечені спеціально 
обладнаним автомобілем для перевезення осіб з інвалідністю та дітей 
з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
В м. Рівне утворено службу «Інватаксі» для перевезення осіб з 
інвалідністю. В 2020 році для функціонування служби з місцевого 
бюджету передбачено фінансування в розмірі 345,0 тис гривень, з 
яких протягом січня-вересня 2020 року профінансовано 163,28 тис 
гривень. Здійснено 908 перевезень осіб з інвалідністю.
Аналогічні послуги надаються в Здолбунівському та Рівненському 

районах.

Виконується Продовжити
контроль

14. 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».

Протягом
2017-
2021
років

Безперешкодний доступ до першого поверху забезпечений у 586 
приміщеннях закладів загальної середньої освіти та 19 закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області.
У 434 закладах загальної середньої освіти на вході у приміщення 
наявні пандуси, у 194 -  поручні, у 387 -  кнопки виклику та 
відповідні вказівники.

Виконується Продовжити
контроль

15. 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 дітей з 
інвалідністю.

Постійно Управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації постійно проводить моніторинг об'єктів освітянської 
галузі щодо їх забезпечення пандусами, кнопками виклику з 
інформаційними табличками.
Крім того, у 3 закладах освіти наявні ліфти, у 35 - туалетні кімнати, 

пристосовані до потреб дітей з інвалідністю.
Проведено обстеження навчальних закладів на предмет їх 

відповідності державним будівельним нормам в частині доступності 
маломобільних груп населення, у тому числі осіб з порушеннями 
зору, слуху та опорно-рухового апарату, складені акти відповідності, 
розроблені щоквартальні плани-графіки щодо здійснення

Виконується Продовжити
контроль
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реконструкції та проведення ремонту будівель, з урахуванням 
відповідних вимог зазначених норм.

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 Для організації підвезення учнів і педагогічних працівників, які 
проживають за межею пішохідної доступності до навчальних 
закладів в області нараховується 259 транспортних засобів, з них: 
235 шкільних автобусів, 6 спеціальних шкільних автобусів та 18 
орендованих.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27.11.2019 № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 
обсяг субвенції у 2020 році на придбання шкільних автобусів, у тому 
числі обладнаних місцями для дітей з інвалідністю, складає 25849,9 
тис гривень.
У 2020 році придбано 23 шкільних автобусів, 18 із них, за кошти 
освітньої субвенції та спів фінансування, 5 з місцевого бюджету 
(Сарненський район - 3, Старосільською та Привільненською ОТГ по 
1 шкільному автобусу).

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

Облдержадміністрацією вживаються заходи щодо адаптації 
офіційного вебсайту до потреб осіб з інвалідністю. На даний час на 
офіційному вебсайті облдержадміністрації реалізовано модуль для 
відвідувачів з вадами зору.

Виконується Продовжити
контроль

18. 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 для

Постійно Протягом 2020 року медико-соціальними експертними комісіями 
області проведено: 355 виїзних засідань, на яких оглянуто -  1783 
особи.

Виконується Продовжити
контроль
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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.

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 статті 38 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особи з інвалідністю 
першої та другої групи мають право на позачергове обслуговування 
в касах міського та міжміського транспорту, а також на 
підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та 
підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Виконується Продовжити
контроль


