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
ЗО січня 2018 року

№ 1
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: Боршуляк О.В., Довжук О.В., Животовська В.Г.,
КожухарьО.В.,
Кримська
Н.М.,
Кулікова
В.В.,
Кухаренко І.О.,
Таборанський В.П., Шукрута Л.В., Дмитренко В.В., Скрипник О.А., Чабан К.П.,
Шевельова Н.О.,
В режимі он-лайн через систему відеоконференцій «ОрепМееііп£» на
засіданні присутні члени комітетів доступності райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад.
Секретар: Охотович Дар'я Андріївна - спеціаліст відділу з питань
архітектурної та містобудівної діяльності управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Порядок денний:
1. Про створення бази даних щодо доступності об'єктів житлового та
громадського призначення для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення на території населених пунктів області та розміщення її на
офіційних
веб-сайтах
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
та
мі с ь кв ико нко м ів.
2. Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до
закладів культури та надання доступу до публічної інформації користувачам з
особливими потребами на рівні бібліотек усіх рівнів та підпорядкування.
Доповідачі:
Кулікова В.В. - начальник управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації;
Животовська В.Г. - директор департаменту культури, туризму та
культурної спадщини облдержадміністрації;
Боршуляк О.В. - голова обласної Асамблеї інвалідів.
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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 зміни в законодавстві, зокрема в Законі України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю»; про використання цифрових
технологій для формування у публічних службовців компетентності для роботи
з особами з інвалідністю.
СЛУХАЛИ:
Кулікову В.В. - начальника управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури облдержадміністрації про роботу по створенню
та наповненню бази даних доступності об'єктів фізичного оточення для осіб з
інвалідністю у розрізі населених пунктів.
Животовську В.Г. - директора департаменту культури, туризму та
культурної спадщини облдержадміністрації про безперешкодний доступ осіб з
інвалідністю до закладів культури, надання доступу до публічної інформації на
рівні бібліотек усіх рівнів та підпорядкування.
ВИСТУПИЛИ: Коваленко С.П., Кулікова В.В.., Животовська В.Г., Шукрута
Л.В., Животовська В.Г., Боршуляк О.В.,
ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію виступаючих та доручити:
Департаменту
культури,
культурної
облдержадміністрації

туризму,
спадщини

1. Продовжити роботу з забезпечення доступності закладів культури для
осіб з інвалідністю.
Термін виконання - протягом 2018 року
Департаменту
соціального
захисту,
департаменту культури, туризму та
культурної
спадщини,
департаменту
інфраструктури
та
промисловості,
департаменту
охорони
здоров'я,
управлінню освіти, науки, молоді та
спорту,
управлінню
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації,
райдержадмїністраціям,
міськвиконкомам,
об'єднаним територіальним громадам
2. Продовжити роботу по створенню та наповненню бази даних
доступності об'єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю в розрізі
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з
населених пунктів та розмістити їх на своїх
офіційних
веб-сайтах,
з
врахуванням зазначених зауважень.
3. Роботу по наповненню бази даних здійснювати за участю комітетів
доступності та громадських організацій осіб з інвалідністю.
Термін виконання - протягом 2018 року
Громадським організаціям
осіб з інвалідністю

у

справах

4. Надати пропозиції управлінню регіонального розвитку, містобудування
та архітектури облдержадміністрації щодо кандидатури до включення у новий
склад обласного комітету доступності.
Термін виконання
2018 року

-

до

05

лютого

5. Підготувати та надати пропозиції щодо заслуховування на засіданні
обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженернотранспортної
інфраструктури
інформації
про діяльність
громадських
організацій у справах осіб з інвалідністю (досягнень, здобутків, реалізації
соціальних проектів, проблемних питань в роботі тощо).
Термін виконання
2018 року

-

до

15

лютого

Управлінню регіонального
розвитку,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
6. Підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації щодо
затвердження нового складу обласного комітету доступності.
Термін»- виконання
2018 року
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації
Від ж

лютого 2018 року

Охотович, Чабан 24 66 82
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С.КОВАЛЕНКО

