
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми  

запровадження заходів з реалізації стратегії безбар’єрності у м. Запоріжжя  

на 2022 – 2025 роки» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення 

Реалізація Програми запровадження заходів з реалізації стратегії 

безбар’єрності  у м. Запоріжжя на 2022 – 2025 роки»  стане конкретним 

кроком з забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю та 

мало мобільних груп населення до багатоквартирних житлових будинків. 

Програма передбачає створення умов для забезпечення  безперешкодного 

доступу людей з особливими потребами до житла, в якому вони проживають. 

Зазначені дії дозволять визначити перелік першочергових житлових об’єктів, 

що мають бути забезпечені безперешкодним доступом. Протягом строку 

реалізації планується забезпечити засобами безперешкодного доступу 

якомога більше будинків, а саме пандусами, спусками. Практичне виконання 

пунктів програми сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності та реалізації 

права кожної людини на рівний доступ до всіх об’єктів інфраструктури міста, 

послуг та сервісів. 

 
2. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття програми є створення умов щодо безперешкодного 

доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до будинків, 

будівель, споруд житлового призначення, у тому числі їх прибудинкових 

територій, окрім індивідуальних жилих приміщень. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» органи державної влади, 

підприємства (об’єднання), установи й організації (незалежно від форм 

власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до жилих, громадських і 

виробничих будинків, споруд, громадського транспорту для вільного 

пересування у населених пунктах.    

На виконання вищевказаних положень закону в проєкті рішення 

пропонується:  

- розробити порядок забезпечення безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до багатоквартирних 

житлових будинків за зверненням громадян через органи соціального захисту 

населення, в тому числі в онлайн форматі; 

- обладнати житлові будинки засобами безперешкодного доступу;  

- влаштувати розумне пристосування у разі неможливості 

обладнання засобами безперешкодного доступу, в тому числі пандусами;  

- провести інформаційно-просвітницьку кампанію  з метою 

розширення інформаційного простору та створення умов для соціалізації та 

реабілітації людей з інвалідністю серед жителів громади, голів ОСНів, ОСББ 

тощо. 
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4.  Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання 

 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конституція України, 

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року, Закон України  «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні», Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд  тощо. 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Запорізької міської територіальної громади, в межах щорічних 

планових асигнувань, коштів обласного, державного бюджетів, 

залучених коштів міжнародних фінансових організацій, власних коштів 

юридичних та фізичних осіб – співвиконавців програми, вкладів 

вітчизняних та іноземних інвесторів, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. Обсяг видатків враховується в рамках 

Програми розвитку житлово-комунального господарства міста 

Запоріжжя на відповідний бюджетний період.  

 

 
Голова депутатської фракції 
«СЛУГА НАРОДУ»                                                                Регіна ХАРЧЕНКО 


