КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ
засідання обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури
26 квітня 2018 року

№2
м.Кропивницький

ГОЛОВУВАВ:
КОВАЛЕНКО
Сергій Петрович

- перший заступник голови обласної
державної адміністрації

ПРИСУТНІ: члени обласного комітету доступності осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури: Бем С.М., Довжук О.В., Догаров О.В.,
Єфіменко В.К., Животовська В.Г., Кобзаренко О.П., Чечотенко А.М.,
Кулікова В.В.,
Кухаренко І.О., Шукрута
Л.В.,
Малухіна М.М.,
Рибальченко О.М., Чабан К.П., Шевельова Т.В. В режимі он-лайн через систему
відеоконференцій «OpenMeeting» на засіданні присутні члени комітетів
доступності райдержадміністрацій.
Секретар: Чабан Катерина Петрівна – головний спеціаліст відділу з питань
архітектурної та містобудівної діяльності управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Порядок денний:
1. Про діяльність обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів
та інвалідів «Серце матері» (досягнення, здобутки, реалізації соціальних
проектів, проблемні питання в роботі тощо).
2. Про виконання обласного плану заходів «Безбар’єрна Кіровоградщина»
із забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення
на території населених пунктів та діяльність «Комітетів доступності»
Компаніївського, Новомиргородського, Новоукраїнського районів.
Доповідачі:
Шукрута Л.В. - голова обласної громадської організації матерів дітейінвалідів та інвалідів «Серце матері»;
Ткаченко О.В.
- перший заступник голови Компаніївської
райдержадміністрації;
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Чорномор Л.А. - перший заступник голови Новомиргородської
райдержадміністрації;
Краснов О.О. – завідувач сектору містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства Новоукраїнської райдержадміністрації.
Вступне слово Коваленка С.П. – першого заступника голови обласної
державної адміністрації про необхідність продовження створення доступного,
комфортного та безпечного середовища життєдіяльності для людей з
інвалідністю; про діяльність обласної громадської організації матерів дітейінвалідів та інвалідів «Серце матері»; про новий склад обласного комітету
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
СЛУХАЛИ:
Шукруту Л.В. - голову обласної громадської організації матерів дітейінвалідів та інвалідів «Серце матері»;
Ткаченко О.В.
- першого заступника голови Компаніївської
райдержадміністрації;
Чорномор Л.А. - першого заступника голови Новомиргородської
райдержадміністрації;
Краснов О.О. – завідувача сектору містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства Новоукраїнської райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Кулікова В.В.., Шукрута Л.В., Животовська В.Г.,
Ткаченко О.В., Чорномор Л.А., Краснов О.О., Довжук О.В., Єфіменко В.К.,
Кухаренко І.О.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію виступаючих та доручити:
Компаніївській райдержадміністрації
1. Надати управлінню регіонального розвитку, містобудування та
архітектури облдержадміністрації уточнену інформацію про стан виконання
обласного плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2016-2020 роки «Безбар’єрна
Кіровоградщина»,
затвердженого
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 21 червня 2016 року № 253-р.
Термін виконання – до 01 червня
2018 року
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Райдержадміністраціям,
виконавчим комітетам міських рад
2. Перевірити чисельність осіб з інвалідністю, які користуються
інвалідними колясками, візками для осіб з інвалідністю, проживаючих у
багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на території населених
пунктів, наявність засобів доступності до зазначених житлових будівель.
Надати уточнену інформацію управлінню регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації та департаменту житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Термін виконання – до 25 травня
2018 року
3. Розглянути питання щодо можливості влаштування дитячих майданчиків,
пристосованих до потреб дітей з інвалідністю на територіях населених пунктів
відповідних територій. Інформацію надати управлінню регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Термін виконання – до 15 червня
2018 року
Догарову О.В.,
Животовській В.Г.,
Корнюші О.П.,
Рибальченку О.М.,
Таборанському В.П.,
Солтику Ю.М.,
райдержадміністраціям,
виконавчим комітетам міських рад
4. Продовжити роботу по наповненню та оновленню бази даних доступності
об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю в розрізі населених пунктів.
Термін виконання – щотижня
Громадським організаціям у справах
осіб з інвалідністю
5. Підготувати та надати управлінню регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації пропозиції щодо
заслуховування на засіданні обласного комітету забезпечення доступності осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури, інформацію про діяльність
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громадських організацій у справах осіб з інвалідністю (досягнень, здобутків,
реалізації соціальних проектів, проблемних питань в роботі тощо).
Термін виконання – до 01 червня
2018 року
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Від " " травня 2018 року

№ _____

Катерина Чабан 24 66 82
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С.КОВАЛЕНКО

