
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження плану заходів зі 

створення безбар’єрного простору в 

районі на 2021-2022 роки 

 

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, „Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” та Указу Президента України від 3 грудня 2020 року   

№ 533/2020 „Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні” та 

на виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 24.02.2021 №120/01.02-01 «Про затвердження плану заходів зі 

створення безбар’єрного  простору в області на 2021-2022 роки»: 

 

1. Затвердити план заходів зі створення безбар’єрного простору в районі 

на 2021-2022 роки (далі-План заходів), що додається. 

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам 

органів місцевого самоврядування забезпечити виконання Плану заходів, 

затверджених цим розпорядженням та про проведену роботу інформувати 

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації щороку до 01 січня та 01 липня. 

3. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації інформувати про стан виконання даного 

розпорядження районну державну адміністрацію щороку не пізніше 05 січня та 

05 липня. 

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації                                                   Володимир ШИПІТКО 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 44/01-1 від 10.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000766A43006440FE01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.01.2021 15:07:42 по 29.01.2022 23:59:59 
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Михайло Демчук 

Володимир Коцюк  

Ігор Ревега 

Вікторія Байрак  

Ганна Бурак 



 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

районної державної 

адміністрації 

_____________ № ____________ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
зі створення безбар’єрного простору в Чортківському районі на 2021-2022 роки 

 

№ 

з/п 

Напрямки 

безбар’єрності 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 
Відповідальні виконавці 

1. Суспільна/ 

соціальна 

безбар’єрність 

1. Проведення семінарів, тренінгів, круглих 

столів, зустрічей щодо рівних можливостей 

усіх громадян реалізувати себе в різних 

сферах діяльності 

2021-2022 

роки 

управління соціального захисту 

населення, фінансове управління, 

відділ містобудування архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; Чортківська 

районна філія Тернопільського 

обласного центру зайнятості 

  2. Розроблення і затвердження планів 

(програм) заходів зі створення 

безбар’єрного простору в територіальних 

громадах з визначенням обсягів і джерел 

фінансування 

І півріччя 

2021 року 

виконавчі органи рад територіальних 

громад 
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3. Здійснення моніторингу зі створення 

безбар’єрного простору в територіальних 

громадах 

2021-2022 

роки 

виконавчі органи рад територіальних 

громад 

4. Виявлення громадян, які потребують 

створення безбар’єрного простору, 

формування електронної бази даних таких 

громадян, визначення (оцінювання) їх 

потреб щодо безбар’єрного простору в 

територіальній громаді 

2021-2022 

роки 

виконавчі органи рад територіальних 

громад 

5. Забезпечення  доступності  осіб  з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної сфери 

2021-2022 

роки 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації; 

виконавчі органи рад територіальних 

громад 

2. Освітня 

безбар’єрність 

1. Забезпечення  інклюзивно-ресурсних 

центрів району відповідними фахівцями 

2021-2022 

роки 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад  

  2. Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів дошкільної і загальної середньої 

освіти для надання освітніх послуг всім 

дітям без виключень 

2021-2022 

роки 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

3. Надання послуг з підвезення дітей з 

особливими освітніми потребами до 

закладів освіти 

2021-2022 

роки 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

4. Забезпечення безперешкодного доступу 

до будівель, навчальних класів (груп) 

відповідно до державних будівельних 

норм, правил і стандартів 

2021-2022 

роки 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

5. Створення інклюзивних умов вступу та 

здачі іспитів з використанням технічних 

2021-2022 

роки 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; заклади 
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засобів у закладах професійної 

(професійно-технічної) і вищої освіти 

професійної (професійно-технічної) і 

вищої освіти 

3. Громадянська 

безбар’єрність 

Проведення семінарів, тренінгів, круглих 

столів, зустрічей для представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та представників інститутів 

громадянського суспільства щодо реалізації 

напрямку громадянської безбар’єрності в 

рамках проєкту Національної стратегії зі 

створення безбар’єрного простору в 

Україні з метою залучення громадян до 

процесу формування політики, їх 

реального впливу на прийняття рішень на 

місцевому рівні 

2021-2022 

роки 

відділ з гуманітарних питань, відділ 

містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації 

4. Цифрова 

безбар’єрність 

1. Здійснення аналізу покриття території 

області, зокрема в сільській місцевості 

оптоволоконною мережею та мобільним 

зв’язком 

2021-2022 

роки 

відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

2. Проведення моніторингу підключення 

широкосмугового інтернету до соціально 

значущих об’єктів у сільській місцевості 

області 

2021-2022 

роки 

відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 
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  3.  Сприяння у широкосмуговому доступу 

до мережі Інтернет закладів соціальної 

інфраструктури та об’єктів, що надають 

публічні сервіси та послуги на території 

області 

2021-2022 

роки 

управління соціального захисту 

населення, фінансове управління, 

відділ містобудування архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

4. Сприяння     у     забезпеченні 

широкосмуговим доступом для 

споживачів, зокрема у сільській місцевості, 

а також рівним, якісним та надійним 

доступом до мережі Інтернет, як 

фіксованого, так і мобільного 

2021-2022 

роки 

відділ містобудування архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад;  

інтернет-провайдери; оператори 

стільникового зв’язку 

5.  Забезпечення для всіх суспільних груп, 

включаючи літніх людей, людей з 

інвалідністю, людей, які проживають у 

сільській місцевості, рівного доступу до 

послуг, інформації та знань, що надаються 

на основі інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій. 

2021-2022 

роки 

управління соціального захисту 

населення, фінансове управління, 

відділ містобудування архітектури та 

житлово-комунального господарства, 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

5. Фізична 

безбар’єрність 

1.  Забезпечення проведення моніторингу і 

обстеження закладів соціальної сфери, 

охорони здоров’я, освіти, культури, 

2021 рік управління соціального захисту 

населення, фінансове управління, 

відділ містобудування архітектури та 
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фізичної культури та спорту, надання 

адміністративних послуг, будівель і 

приміщень органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування з 

визначенням заходів щодо їх обладнання 

засобами безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення та потреби коштів для 

фінансування цих робіт 

житлово-комунального господарства, 

відділ з гуманітарних питань 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад 

2. Забезпечення  доступності  людей  з 

інвалідністю, маломобільних людей, 

батьків з дитячими візочками до об’єктів 

житлового та громадського призначення 

2021-2022 

роки 

відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства   

райдержадміністрації;     виконавчі 

органи рад територіальних громад. 

  3. Забезпечення  доступності  осіб  з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до громадського 

автотранспорту, вуличної мережі, 

автовокзалів, облаштування місць 

парковки на платних стоянках області 

відповідно до вимог безбар'єрності 

2021-2022 

роки 

відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; виконавчі 

органи рад територіальних громад. 

 

Виконувач обов’язків начальника відділу, містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації                                       Ігор РЕВЕГА 
 

 

 

 

 


