Інформація
про хід виконання рішення 34 сесії шостого скликання від 27 червня 2013 року №5
«Про затвердження міської Комплексної програми соціального захисту осіб з
обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки» та розпорядження
міського голови від 26 листопада 2009 року №137-р «Про затвердження Плану
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на
2009-2015 роки» (за 2013р. та 1 півріччя 2014 року)
На виконання міської Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням 34 сесії шостого
скликання від 27 червня 2013 року №5 в місті проводиться відповідна робота.
Створений в місті Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право
на пільги (далі – ЄДАРП) налічує станом на 01.07.2014 року 2304 інваліда усіх категорій,
серед яких: 195- інвалідів війни, 114- інвалідів Чорнобиля, 1995 - інвалідів загального
захворювання, в тому числі: 139-дітей-інвалідів, 387- з вадами зору, 54- з вадами слуху, 32- з
ураженням опорно-рухового апарату.
Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення проводиться
системна робота з питань забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, надання
матеріальної допомоги, отримання ними реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною
програмою реабілітації. Дана інформація систематично вноситься до Централізованого
банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ).
Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, у 2013 році громадяни з особливими
потребами забезпечені 698 одиницями протезно-ортопедичних виробів (ортопедичним
взуттям, засобами для особистого догляду та захисту) у відповідності з індивідуальними
програмами реабілітації ( у 2014р.- 363).
Впродовж звітного періоду забезпечено 126 інвалідів засобами пересування та
іншими технічними засобами, в тому числі 33 дорожніми та кімнатними візками.
Особам з інвалідністю пропонується допомога в індивідуальному підборі засобів
реабілітації шляхом безкоштовного підвезення до Сервісного центру Полтавського
казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
службами
«соціального таксі».
За звітний період одержали грошову компенсацію на бензин ремонт і технічне
обслуговування автомобіля 35 інвалідів на суму 7,6 тис.грн.
Управлінням праці та соціального захисту населення Миргородської міської ради
протягом звітного періоду 165 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
забезпечено медикаментами на суму 136,9 тис. грн. та відшкодовано зубопротезування за 15
осіб на суму 14,1 тис.грн.
За рахунок коштів обласного бюджету у 2013 році забезпечено путівкою на
оздоровлення одну особу, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сан.
«Полтава» ПрАТ лікувально-оздоровчому закладі «Миргородкурорт». У листопаді 2014 року
планується також закупити одну путівку.
У 2013-2014 рр 25 особам з інвалідністю забезпечено передплату одного з друкованих
періодичних видань на рік, випуск яких здійснюється редакціями всеукраїнських
громадських організацій інвалідів.
Програмою соціального захисту населення м.Миргорода передбачена можливість
надання додаткових виплат та компенсацій малозабезпеченим особам з інвалідністю,
зокрема:
- за звітний період надано одноразової грошової допомоги 19 особам з інвалідністю на
суму 5200 грн.;
- рішенням 38 сесії шостого скликання Миргородської міської ради від 22.11.2013 № 2
додатково виділено з міського бюджету 3,338 тис.грн. для виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги на листопад та грудень 2013 р.;

- здійснюється фінансова підтримка статутної діяльності міських громадських
організацій інвалідів, а саме: міська громадська організація «Проект» об’єднання інвалідів
війни в Афганістані, Миргородське міське громадське об’єднання „Фонд інвалідів
Чорнобиля” звільнені від плати за комунальні послуги в приміщеннях, де здійснюють
діяльність.
Протягом звітного періоду на обліку в Миргородському міськрайонному центрі
зайнятості перебувало 73 особи з обмеженими фізичними можливостями. Працевлаштовано
у 2013 році 25 осіб, а за 1 півріччя 2014 року 13 безробітних жителів міста з інвалідністю, з
яких три особи у 2013 році та одна у 2014 році започаткували власну справу з наданням
одноразової допомоги по безробіттю одноразово. Одна особа у 2014 році брала участь у
громадських роботах.
Професійне навчання, підготовку та перепідготовку
з метою підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці у 2013 році пройшли 9 осіб з інвалідністю, всі вони
отримали профдіагностичні консультації та профвідбір. За перше півріччя 2014 року
направлено на навчання 5 осіб з інвалідністю. Інвалідам, що перебували на обліку , надано
1290 профорієнтаційних послуг.
Протягом 2013 року проведено 25 семінарів «Як розпочати свій бізнес», 17 семінарів
«Від бізнес-ідеї до власної справи», 14 семінарів з питань організації зеленого туризму.
Протягом 2014 року проведено 4 ярмарки вакансій для інвалідів, 8 міні – ярмарків вакансій,
117 семінарів з роботодавцями.
Постійно ведеться робота по виявленню осіб з обмеженими фізичними можливостями
для направлення до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів та в інші
Міжрегіональні реабілітаційні центри для навчання за різними робітничими професіями.
У червні 2014 року направлено на навчання до даної реабілітаційної установи одного
інваліда.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Миргородської міської ради надається більш як 50 соціальних послуг одиноким
непрацездатним громадянам, пенсіонерам та інвалідам міста.
На сьогодні в складі територіального центру функціонують 5 відділень:
- відділенням соціальної допомоги вдома обслужено 391 особа, з них 85 інвалідів;
- відділенням соціально-побутової адаптації обслужено 902 особи, з них 207
інвалідів ;
- відділенням соціально – медичних послуг обслужено 557 осіб, з них 110
інвалідів;
- відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
обслужено 654 особи, з них 94 інваліди ;
- стаціонарним відділення для постійного або тимчасового проживання
обслуговується 17 осіб з них 2 інваліди;
Станом на звітну дату територіальним центром було обслужено 457 осіб з
інвалідністю.
Постійно проводяться культурно-масові заходи з нагоди визначних дат: Різдво,
Водохреща, Міжнародний жіночий день 8-го Березня, Великдень, День Перемоги, День
матері, визволення Миргородщини, День людей похилого віку, Міжнародний день інваліда,
свято Святого Миколая, Новорічний вогник. В даних заходах прийняли участь 52 особи з
обмеженими можливостями.
Третій рік поспіль для пенсіонерів та інвалідів міста функціонує інноваційний проект
«Університет третього віку», що має на меті впровадження та практичну реалізацію
принципу навчання впродовж всього життя. Слухачами курсу можуть бути люди похилого
віку, що мають освіту будь-якого рівня та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.
Навчальний курс триває протягом академічного року, по закінченні якого студентампенсіонерам видається сертифікат.
Також, практичний психолог тісно співпрацює з товариством УТОГ і міською Радою
ветеранів та її підопічними. Проводяться круглі столи, та бесіди на різну тематику.

В місті створено Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, основним напрямком
діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та корегування порушень
розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам,
розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство.
За звітний період 2 вчителя-дефектолога-реабілітолога підвищили кваліфікацію у
навчально-виховному комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Миколаєва.
Фахівці Центру брали участь у навчальних семінарах на базі громадського об’єднання
«Даун-синдром» у м.Києві та «Сяйво дитинства» в м.Хмельницький.
У 2013 р. надано комплекс реабілітаційних послуг 147 дітям-інвалідам:
з м. Миргорода - 72 дітям, з Миргородського району – 37 дітям, з Шишацького району
– 24 дітям, з В.Багачанського району – 14 дітям.
У 2014 станом на 17 липня пройшли реабілітацію 124 дитини: з м. Миргорода - 57
дітей, з Миргородського району – 26 дітей, з Шишацького району – 25 дітей, з
В.Багачанського району – 16 дітей.
У 2013 році Центр отримав благодійної допомоги на суму 7725,00 гривень, з них: у
грошовій формі – 1000,00 грн. та у натуральній формі – 6725,00 грн. (550,00 грн. мікрохвильову піч, 1654,00 грн. – жалюзі, 2600,00 грн. – холодильник, 200,00 грн. –
конструктор дерев`яний, 1721,00 грн. – столи для кабінету фізіотерапії). За кошти міського
бюджету проведено капітальний ремонт огорожі на суму 49620,18 грн.
У 2014 році отримано благодійної допомоги на суму 6071,00 грн., з них: у грошовій
формі - 695,00 грн. на придбання навчально-програмного комплексу «Адаптація-Лого» та у
натуральній формі - 5376,00 грн .(1696,00 - розвиваючі ігри, 2160,00 грн. - стільці дитячі 12
шт., 1520,00 грн. – столи дитячі кутові 2 шт., стільці дитячі 4 шт.). З місцевого бюджету
виділено 33000,00 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території Центру.
На зміцнення матеріально-технічної бази Центру соціальної реабілітації дітейінвалідів протягом 2013та 2014 років кошти з Фонду соціального захисту інвалідів та
державного бюджету не виділялися.
За 2013рік під соціальним супроводом центру СССДМ перебувало 18 сім’ї, в яких
виховувалося 19 дітей. Станом на 01.07.2014 року під супроводом перебуває 4 сім’ї, в яких
виховується 4 дитини - інваліда. Сім’ям надано комплекс соціальних послуг:
- соціально-економічні: посередництво у наданні гуманітарної допомоги (речами,
одягом, взуттям);
- соціально-медичні послуги: організація медичного обстеження дітей - інвалідів,
сприяння у проходженні психолого-медико-педагогічної консультації, діти відвідують центр
соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, культурологічні та благодійні заходи;
- психологічні: налагодження стосунків у сім’ї, психологічна підтримка; - соціальнопедагогічні, інформаційні: допомога у відновленні документів про освіту, влаштування
дитини до навчального закладу та дошкільного закладу, влаштовано дитину на навчання до
спеціалізованої школи, допомога в оформленні індивідуальної форми навчання.
У 2-х сім’ях, де виховується 2 дитини-інваліда, припинено соціальне супроводження з
покращеним результатом та вирішенням проблемних питань.
У загальноосвітніх навчальних закладах забезпечується надання якісної освіти особам
із обмеженими фізичними та розумовими можливостями. У 2013 – 2014 навчальних роках 12
дітей із особливими потребами навчалися індивідуально. НВК (ДНЗ – ЗНЗ) «Гелікон»
визначений опорним навчальним закладом із впровадженням інклюзивного навчання. У
закладі введено посаду «асистент учителя» та відкрито інклюзивний клас.

У всіх дошкільних навчальних закладах створено консультативні центри для батьків
дітей із особливими потребами.
Діти з обмеженими фізичними можливостями навчаються в позашкільних закладах та
ДЮСШ.

При відділі освіти діє психолого-медико-педагогічна консультація, у рамках якої
здійснюється патронат дітей із обмеженими можливостями.
Відділом освіти спільно з працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді проводяться рейди-перевірки умов проживання дітей з особливими потребами, у ході
яких забезпечується інформаційно-роз’яснювальна робота з питань отримання якісної освіти
особами з обмеженими можливостями.
Також, забезпечується проведення профорієнтаційної роботи серед випускників
навчальних закладів із числа осіб із обмеженими можливостями. Представники даної
категорії беруть участь у «днях відкритих дверей», професіографічних зустрічах, «ярмарках
вакансій», які проводять вищі навчальні заклади спільно з міськрайонним центром
зайнятості.
У загальноосвітні навчальні заклади надається інформація про спеціальні та вищі
навчальні заклади для осіб із обмеженими можливостями.
У професійно-технічному училищі №44 у 2013-2014 навчальному отримували освіту
12 дітей-інвалідів, в т.ч. 8- з м. Миргорода.
Відділом у справах спорту, сім’ї та молоді Миргородської міської ради проводиться
робота щодо залучення дітей з обмеженими фізичними можливостями до участі у
спортивних та позашкільних закладах.
Центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом у справах
спорту, сім’ї та молоді міської ради проводяться на базі Миргородської спеціалізованої
школи-інтернат для дітей з вадами слуху спартакіади «Ти зможеш, якщо я зміг» та «Повір у
себе».
Відділом у спорту, сім’ї та молоді міської ради
забезпечується виконання
календарного плану спортивно-масових заходів, спортсмени-інваліди міста беруть участь у
Всеукраїнських змаганнях.
Службами міста постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед
населення з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями, їх медичного
обслуговування та оздоровлення дітей в санаторіях, щодо діяльності реабілітаційного центру
для дітей-інвалідів, отримання якісної освіти, навчання та працевлаштування, соціально –
побутового забезпечення та надання матеріальної допомоги, соціальної та медичної
реабілітації, фізкультурно-оздоровчого та культурного обслуговування.
Постійно надається безкоштовна консультативна допомога з питань соціального
захисту особам з інвалідністю через ,,соціальні офіси”.
Надаються консультації в оформленні документів для призначення соціальних виплат,
юридичне консультування з питань діючого законодавства стосовно дітей-інвалідів. В
управлінні праці та соціального захисту населення міської ради створена та діє телефонна
«гаряча лінія», затверджено графік роботи та призначений відповідальний
за її
функціонування.
Інформація про стан виконання розпорядження міського голови від 26 листопада 2009
року №137-р «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2009-2015 роки». (за 2013р та І кв.2014р)
Планом заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 2015 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 26.11.2009р. № 137-р
визначено пріоритетні напрями роботи зі створення безбар’єрного та безперешкодного
доступу для осіб з інвалідністю до усіх сфер життєдіяльності.
Відповідними службами міста проведена та продовжує проводитися відповідна
робота.
В місті створено комітет доступності, основним завданням якого є – забезпечення та
здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських будинків, а

також інших будівель і споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку,
культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною
мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.
Відповідно до Міської комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими
можливостями на 2013-2020 роки відділом архітектури та містобудування міської ради
проводиться постійний моніторинг заходів щодо безперешкодного доступу для осіб з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.
Проведено аналіз доступності закладів освіти, сфери управління Міністерства соціальної
політики України, підпорядкованих об’єктів нерухомого майна громадського призначення
Миргородської міської ради , закладів сфери фізичної культури та спорту.
З 17 приміщень закладів освіти частково обладнано відповідно до вимог щодо
доступності - 10, не обладнано – 4 (ЗОШ № 1, ДНЗ № 11, ДНЗ № 2, ДЮСШ) . Потреба у
коштах становить приблизно 242 тис. грн. Серед закладів соціального захисту 82%
забезпечено доступом (частково обладнано – 2 ( офісне примішення терцентру по
вул.Гоголя, 64 та відділення соціально-побутової адаптації терцентру по вул. Гоголя, 139),
повністю обладнано - 9). Серед підпорядкованих об’єктів нерухомого майна громадського
призначення Миргородської міської ради частково обладнано 11, не обладнано 4( відділ
житлово-комунального господарства, Миргородське міськрайонне управління юстиції,
перша Миргородська нотаріальна кантора, Центр поштового зв’язку №5 Полтавської
дирекції УДППЗ (українського державного підприємства поштового зв’язку) «Укрпошта»,
потреба у коштах становить 114 тис.грн. Вестибюлі будівель громадського користування
необхідно доповнити інформаційними вказівниками. Місця розташування входів необхідно
позначити контрастними вказівниками від місця розташування пандусів.
Щодо доступності підпорядкованих об’єктів і територій
транспортної
інфраструктури міста, вулично-дорожньої мережі:
пішохідні переходи обладнані пониженими бордюрами;
комбінатом благоустрою і озеленення міської ради виконується нанесення
дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по проекту «Схема
технічного переоснащення доріг м. Миргорода (капітальний ремонт)»;
ремонт тротуарів виконується з метою недопущення сходів, вибоїн, щілин між
тротуарними плитами чи різними решітками не більше 1,3х1,3 см;
обрізання зелених насаджень з метою недопущення звисання гілок нижче від
2,1 м на пішохідні шляхи;
місця стоянки для автомобілів, керованих інвалідами, потребують позначення
як на поверхні дорожнього покриття, так із встановленням знаків, прийнятих в
міжнародній практиці.
Щодо доступності до засобів зв’язку та інформації можна зазначити, що пристрої й
обладнання (поштові скриньки, банкомати, інформаційні щити, різноманітні торгові та
квиткові апарати, віконечка кас тощо) розташовані на стінах будинків, споруд або на
окремих конструкціях, виступаючі елементи та частини будинків і споруд не скорочують
нормований простір для проходу, а також проїзду і маневрування кріслами-колясками.
Відділом архітектури та містобудування міської ради під час проектування житлових
будинків, громадських будівель та споруд забезпечується урахування потреб людей з
обмеженими фізичними можливостями, враховуючи діючі норми та правила (ДБН В.2.2.17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп
населення»), які є обов’язковими при проектуванні, будівництві, реконструкції, капремонті
закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів,
об’єктів житлового та
громадського призначення. При наданні містобудівних умов та обмежень також включається
вимога щодо дотримання вимог ДБН.
З початку поточного року виділено 2 земельні ділянки для розміщення тимчасових
гаражів для транспорту , що належить інвалідам в районі їх місця проживання.
В м. Миргороді із 4-х діючих світлофорів 2 обладнані звуковим сигналом, встановлені
напрямні огорожі. До 2015 року планується переобладнати інші 2 світлофори засобами для
осіб з вадами зору (встановлення звукового світлофору, обладнання пішохідних переходів
напрямними огорожами), пологими спусками на тротуарах у місцях наземних переходів

вулиць, доріг та зупинок міського транспорту загального користування, в тому числі
доріжками зі зміненим покриттям для інвалідів з вадами зору (тактильною інформацією).
Спільно з громадською організацією інвалідів по зору "ЗІР" узгоджені місця
компактного проживання інвалідів, а саме вул. Сорочинська, 146.
На даний час
спроектовано та узгоджено з органами ДАІ місце розміщення пішохідного переходу, який
при надходженні коштів буде обладнаний спеціальною дорожньою розміткою і додатковими
табличками 7.16 (сліпі пішоходи).
Будинки, де проживають інваліди обладнуються пандусами по мірі надходження
запитів на облаштування пандусів.
Комунальним підприємством «Комбінат благоустрою і озеленення» впродовж
звітного періоду було встановлено знаки «місце для стоянки транспорту інвалідів» на
вулицях : Миргородських дивізій, 16 – 1, вул. Гоголя – 11, вул. Данила Апостола – 1, вул.
Сорочинській – 1, вул. Воскресінська – 1, вул. Залізнична - 1.
З метою створення зручностей для осіб з обмеженими фізичними можливостями під
час паркування їх автотранспортних засобів на прилеглій території до управління праці та
соціального захисту населення міської ради виділено 10 спеціальних місць для паркування.
На даний час платні місця для паркування на комунальних землях міста відсутні.
Згідно чинного законодавства інваліди всіх груп та категорій мають право та
користуються безоплатним проїздом у міському автомобільному транспорті. З метою
дотримання у місті законодавства щодо перевезення пільгових категорій громадян,
розпорядженням міського голови від 18 жовтня 2011 року №136-р створено робочу групу
для проведення обстеження пасажиропотоку пільгової категорії пасажирів на автобусних
маршрутах м. Миргорода, якою проводяться щоквартальні обстеження перевізників по
шести пільгових маршрутах . Робочою групою за звітний період проведено 6 обстежень по
всіх маршрутах. При їх проведенні не було виявлено ознак порушення вимог Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
На даний час по пільговому маршруту № 5 змінено перевізника. З 13 червня
перевезення пасажирів виконує ТОВ «Мир-Авто».
Також, перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів
соціальної інфраструктури здійснює «соціальне таксі» при територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради. За звітний період
надано 214 послуг для 134 осіб.
Виконавчим комітетом та структурними підрозділами міської ради проводиться
системна робота, спрямована на забезпечення всієї повноти соціально-економічних,
політичних, особистих прав і свобод інвалідів, закріплених Конституцією України та іншими
законодавчими актами.

Начальник управління праці
та соціального захисту населення
Миргородської міської ради

Л.М.Ільяшенко

ДОПОВІДЬ
про хід виконання рішення 34 сесії міської ради шостого скликання від 27 червня 2013
року №5 "Про затвердження міської Комплексної програми соціального захисту осіб з
обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки" та розпорядження міського
голови від 26 листопада 2009 року № 137-р "Про затвердження Плану заходів щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки"
З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 18.12.2007р. №1228
"Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями", 15 квітня 2011 року Розпорядженням міського
голови №52-р "Про комітет доступності" затверджено склад комітету доступності та
Положення про комітет доступності у новій редакції.
Рішенням №5 тридцять четвертої сесії Миргородської міської ради шостого
скликання від 27 червня 2013 року "Про затвердження міської Комплексної програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки"
затверджено дану міську програму.
Розпорядженням міського голови від 26 листопада 2009 року № 137-р "Про
затвердження Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення на
2009-2015 роки" затверджено план необхідних заходів.
Відділом архітектури та містобудування разом з відділом житлово-комунального
господарства , відділом капітального будівництва, відділом освіти , управлінням праці та
соціального захисту населення , центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Миргородської міської ради, Миргородською райдержадміністрацією здійснюється
проведення моніторингу заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.
1. На виконання Плану заходів щодо безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 20092015 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 26.11.2009р. №137-р, відділ
архітектури та містобудування виконує роботу у відповідності до пунктів заходів:
П.2 – під час проектування об’єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція,
капремонт закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, об’єктів житлового та
громадського призначення) , проектним організаціям необхідно враховувати потреби людей
з обмеженими фізичними можливостями згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». При наданні
містобудівних умов та обмежень також включається вимога щодо дотримання вимог даного
ДБН.
П.3 – проводиться постійний моніторинг заходів щодо безперешкодного доступу для осіб з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення
(Проведено аналіз доступності закладів освіти, закладів сфери управління Міністерства
соціальної політики України , підпорядкованих об’єктів нерухомого майна громадського
призначення Миргородської міської ради, закладів сфери фізичної культури та спорту,
закладів охорони здоров'я ) :
1. 1.Щодо доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур :
Проведено аудит закладів сфери управління Міністерства соціальної політики
України, 82 % з яких забезпечено доступом (частково обладнано – 2 шт., повністю
обладнано – 9 шт.), потреба в коштах приблизно 107,0 тис.грн. У відповідності до
п.3.1.3 Міської комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2013-2020 роки забезпечення доступності до
об’єктів соціального та громадського призначення, транспортної інфраструктури
та зв’язку (спорудження, реконструкція та ремонт пандусів, під’їздів ,

встановлення кнопок виклику, систем оповіщення , візуальної та звукової
інформації) здійснює Відділ житлово-комунального господарства міської ради:

Ознаки доступності якими необхідно
забезпечити об’єкт

Об’єкт обстеження

Управління праці та соціального
захисту населення Миргородської
міської ради
Центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів м.
Миргорода
Управління пенсійного фонду України
в м. Миргороді
Миргородський міськрайонний центр
зайнятості населення
Відділення виконавчої дирекції фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань
Миргородська міська виконавча
дирекція Полтавського обласного
відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності
Територіальний центр соціального
обслуговування
( надання
соціальних послуг) Миргородської
міської ради (адміністрація)
Відділення соціальномедичних послуг
Стаціонарне відділення для постійного
або тимчасового проживання
Відділення соціально – медичних
послуг
Відділення соціально-побутової адаптації
Відділення організацій надання адресної
натуральної та грошової допомоги
( взуттьовик)

Доповнити орієнтирами для незрячих (1);
Дообладнати туалети поручнями для інвалідів,
встановити знак про місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю.
Встановити огорожу пандуса ще з однієї сторони, у
конструкції з підлоги вмонтувати направляючі
орієнтири, облаштувати пандус плиткою,
облаштувати паркувальне місце для двох машин
Встановити огорожу пандуса, у конструкції з
підлоги вмонтувати направляючі орієнтири,
облаштувати паркувальне місце для двох машин
облаштувати паркувальне місце для автомобілів,
пристосований туалет
установка знаку про паркувальне місце для
автомобілів,
пристосований туалет
Улаштування пандусу, огорожі, орієнтирів для
незрячих,
установка візуальних та інформаційних орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих людьми
з інвалідністю з установкою знаку.
Розмістити орієнтири для незрячих з текстом
Брайля ( всього 5 штук)
Встановити знак на місці зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю
Облаштування туалету поручнями

Потреба у
коштах
тис. грн.
(за даними
балансоут
римувачів)
4

10

8

4
0,5

50

3,0

1,0
2,0

орієнтир для незрячих
Облаштування пандусу
Облаштування пандусу

17,5
7,0

З 17 закладів сфери освіти частково обладнано – 10 шт. , не обладнано – 7 шт.
потреба у коштах становить приблизно – 242 000 грн. У відповідності до п.3.1.4
Міської комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2013-2020 роки забезпечення безперешкодного доступу дітей з
обмеженими фізичними можливостями до закладів освіти здійснює Відділ освіти
міської ради:
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
ім. Панаса Мирного, м. Миргород, вул.
Гоголя, 173/2
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3,
м. Миргород, вул. Гоголя, 10
Спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 5,
м. Миргород, вул. І. Білика, 4
Гімназія ім. Т. Г. Шевченка,
м. Миргород, вул. Гоголя, 90
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 7
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9
ім. І. А. Зубковського,

Побудувати пандус згідно норм

45

Для корпусу 1 пандус обладнати поручнями і
облаштувати зручний поріг
Обладнати освітлення на центральному вході

4
3,5

Встановити знак «Стоянка для інвалідів»

2

Облаштувати зручний поріг і встановити знак
«Стоянка для інвалідів»
Облаштувати зручний поріг і встановити
поручні

4
3

м. Миргород,
вул. Перемоги,11
Навчально-виховний комплекс «Гелікон»
м. Миргород вул. Кашинського, 9
Дошкільний навчальний заклад № 2
«Оленка» ясла-садок комбінованого типу,
м. Миргород, вул. Гоголя, 86
Дошкільний навчальний заклад № 5
«Сонечко»,
м. Миргород, вул. Гоголя, 12
Дошкільний навчальний заклад № 7
«Яблунька»,
м. Миргород, вул. Довге Озеро, 94/2
Дошкільний навчальний заклад № 10
«Веселка» комбінованого типу,
м. Миргород, пров. Тупий, 5
Дошкільний навчальний заклад № 11
«Теремок» комбінованого типу,
м. Миргород,
вул. Старосвітська, 20 а
Дошкільний навчальний заклад № 12
«Світлячок»
м. Миргород вул. Озерна, 71
завідувач Юрченко Світлана Дмитрівна
Центр естетичного виховання,
м. Миргород, вул. Грекова, 5,
директор Ночна Наталія Іванівна
Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді,
м. Миргород,
вул. Боровиковського, 66/1
Дитячо-юнацька спортивна школа,
м. Миргород,
вул. Гоголя, 157
Станція юних техніків,
м. Миргород,
вул. Сорочинська, 88/205

Встановити поручень з одного боку,
облаштувати зручний поріг і пристосований
туалет
Побудувати пандус згідно норм і встановити
дзвінок виклику

14

Облаштувати зручний поріг і встановити
дзвінок виклику

4

Облаштувати зручний поріг і встановити
дзвінок виклику

4

Побудувати пандус згідно норм і
облаштувати зручний поріг

24

Побудувати пандус згідно норм

50

Облаштувати зручний поріг, установити
поручні і дзвінок виклику

8

Встановити поручні

4

Встановити поручень

1,5

Побудувати пандус згідно норм, облаштувати
зручний поріг, установити дзвінок виклику і
знак «Стоянка для інвалідів»
Облаштувати зручний поріг

42

27

2

Серед підпорядкованих об’єктів нерухомого майна громадського призначення
Миргородської міської ради частково обладнано – 11 шт., не обладнано –5 шт.
потреба у коштах становить приблизно – 114 000 грн. :
Відділ житлово-комунального господарства
вул. Я. Усика, 7

Відділ капітального будівництва
вул. Я. Усика, 7

Головне управління юстиції у Полтавській
області (відділ РАЦС)
вул. Д. Апостола

Головне управління юстиції у Полтавській
області (Друга Миргородська державна
нотаріальна контора) вул. Незалежності,
27/19
Радіокомпанія “ Миргород ” вул.
Незалежності, 27/19

Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування, орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування кнопки виклику, орієнтирів для
незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих

4

4

5

4

5

Художник В.М. Брикулець вул.
Незалежності, 27/19

Головне управління юстиції у Полтавській
області (Перша Миргородська державна
нотаріальна контора) вул. Гоголя, 165
Полтавська регіональна філія Державного
підприємства “ Центр державного
земельного кадастру ”, вул. Гоголя, 64

Публічне акціонерне товариство
“Державний ощадний банк України ”, вул.
Багачанська, 48

Полтавська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку
“ Укрпошта ”, вул. Гурамішвілі, 3

Комунальне підприємство “ Миргородське
архітектурно-планувальне бюро ”, вул. Я.
Усика, 7

Управління Держземагентства у
Миргородському районі Полтавської
області, вул. Я. Усика,7

ТОВ “ Орбіта ”, вул. Гоголя, 64

ПП “Телекомпанія СВС-ТВ”, вул. Гоголя,
109-а

Дочірнє комунальне підприємство
“Миргородтехінвентаризація”, вул. Гоголя,
64

ТОВ “Бюро технічної інвентаризації
міжрегіональне ”, вул. Гоголя, 64

ФОП Кіченко А.М., вул. І. Білика, 3-а

людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Потребує капітального ремонту,
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету.
Потребує улаштування пандусу, улаштування
орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування пандусу, орієнтирів для
незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування пандусу, орієнтирів для
незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування пандусу, орієнтирів для
незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування пандусу, орієнтирів для
незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
людьми з інвалідністю з установкою знаку.
Улаштування орієнтирів для незрячих,
установка візуальних та інформаційних
орієнтирів;
Улаштування пристосованого туалету ,
передбачити місце зупинки авто керованих
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4
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4

4

7

7

4

4

4

людьми з інвалідністю з установкою знаку.

Потреба у коштах для забезпечення доступності закладів сфери фізичної
культури та спорту становить приблизно – 65 000 грн.
Приміщення дитячо-юнацької спортивної
школи

Встановити пандус у відповідності до
існуючих норм

30

Встановити пристосований туалет

35

комунальна власність (у користуванні
відділу освіти, відповідальна особа
Супруненко А. П.)
Стадіон «Старт»
комунальна власність (у користуванні
відділу освіти, відповідальна особа
Супруненко А. П.)

Потреба у коштах для забезпечення доступності закладів охорони здоров'я
становить приблизно – 100 000 грн.
Миргородська центральна районна лікарня
Будинок головного лікувального корпусу
(4поверхи) м.Миргород, вул.Гоголя,172
(спільна власність територіальних громад
сіл та селищ Миргородського району,
відповідальна особа Будний Я.В.
Миргородська ЦРЛ)
Будинок інфекційного відділення (2
поверхи)
м.Миргород, вул.Гоголя,172
(спільна власність територіальних громад
сіл та селищ Миргородського району,
відповідальна особа Будний Я.В.
Миргородська ЦРЛ)
Будинок дитячого відділення ( 4 поверхи)
м.Миргород, вул.Лікарняна,1
(спільна власність територіальних громад
сіл та селищ Миргородського району,
відповідальна особа Будний Я.В.
Миргородська ЦРЛ)
Будинок поліклінічного відділення для дітей
( 2поверхи) м.Миргород, вул.Лікарняна,1
(спільна власність територіальних громад
сіл та селищ Миргородського району,
відповідальна особа Будний Я.В.
Миргородська ЦРЛ)
Будинок лікувального корпусу ( 3 поверхи)
м.Миргород, вул.Лікарняна,1
(спільна власність територіальних громад
сіл та селищ Миргородського району,
відповідальна особа Будний Я.В.
Миргородська ЦРЛ)
Будинок туберкульозного відділення (І
поверх) м.Миргород, вул.Лікарняна,1
(спільна власність територіальних громад
сіл та селищ Миргородського району,
відповідальна особа Будний Я.В.
Миргородська ЦРЛ)

Розмістити орієнтири для незрячих з текстом
Брайля;
провести реконструкцію для облаштування
туалету; зробити огорожу для пандуса

25,0

Розмістити орієнтири для незрячих з текстом
Брайля;
провести реконструкцію для облаштування
доступного туалету

10,0

Розмістити орієнтири для незрячих з текстом
Брайля;
провести реконструкцію для облаштування
доступного туалету

25,0

Розмістити орієнтири для незрячих з текстом
Брайля;
провести реконструкцію для облаштування
доступного туалету

10,0

Розмістити орієнтири для незрячих з текстом
Брайля;
провести реконструкцію туалету;
зробити реконструкцію пандуса згідно норм

30,0

Немає необхідності для усунення
незручностей так як відділення з 01.01.2014р.
закрите –переведене в Полтавський обласний
тубдиспансер

-

Основні заклади торгівлі міста ( "Сільпо", "Хвилинка", "Фуршет", тощо), які
розміщені в центральній частині міста обладнані пандусами, або мають вільний
доступ.

Є необхідність облаштування адаптованих туалетів на кожному відкритому
поверсі в будівлях громадського користування, якщо немає такої можливості, то
хоча б один адаптований туалет, який розташований окремо.
Вестибюлі будівель громадського користування необхідно доповнити
інформаційними вказівниками.
Місця розташування входів необхідно позначити контрастними вказівниками від
місця розташування пандусів. Такими вказівниками можуть бути направляючі
орієнтири у вигляді білої полоси на поверхні вимощення або стрілки чи стікери.
1. 2. Для створення доступності підпорядкованих об’єктів і територій транспортної
інфраструктури міста , вулично-дорожньої мережі (на основі поданих Відділом капітального
будівництва Миргородської міської ради даних) у 2014 році планувалося виконати такі
роботи:
Капітальний ремонт тротуару по вул.Шишацькій - виконані роботи;
Капітальний ремонт тротуару по вул.Гурамішвілі - виконані роботи ;
Капітальний ремонт тротуару по вул.Заливній ;
Капітальний ремонт тротуару по вул. Київська;
Капітальний ремонт тротуару по вул.Сорочинській - виконані роботи;
Капітальний ремонт тротуару по вул.Гоголя - виконані роботи ;
Капітальний ремонт тротуару по вул.Свидницького;
Реконструкція стадіону "Старт" по вул.Гоголя,175 в м.Миргород.
Ремонт тротуарів виконується з метою недопущення сходів , вибоїн, щілин між
тротуарними плитами чи різними решітками не більше 1,3х1,3 см.
Комбінатом благоустрою і озеленення міської ради виконується нанесення
дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по проекту «Схема
технічного переоснащення доріг м. Миргорода (капітальний ремонт)».
Обрізання зелених насаджень з метою недопущення звисання гілок нижче від
2,10 м. на пішохідні шляхи.
Місця стоянки для автомобілів, керованих інвалідами, повинні бути
позначеними як на поверхні дорожнього покриття, так із встановленням знаків,
прийнятих в міжнародній практиці.
1.3.Щодо доступності до засобів зв’язку та інформації:
Пристрої й обладнання (поштові скриньки, банкомати, інформаційні щити,
різноманітні торгові та квиткові апарати, віконечка кас тощо) розташовані на стінах
будинків, споруд або на окремих конструкціях, і виступаючі елементи та частини
будинків і споруд не скорочують нормований простір для проходу, а також проїзду і
маневрування крісла-коляски.
П.4 – за ІІ квартали 2014 року виділено 2 земельні ділянки для розміщення
тимчасових гаражів для транспорту, що належить інвалідам в районі місця проживання (
вул.Гоголя,47, вул. Д.Апостола,3).
2. З метою реалізації державної політики у напрямі створення необхідних умов
інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями , що мешкають у місті, у
суспільне життя , на виконання « Обласної Комплексної програми соціального захисту
осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки», затвердженої рішенням
п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року,
повідомляємо про вжиті заходи відділом архітектури та містобудування:
Найменування заходу
1
1.1.1. Забезпечити виконання державних
програм соціального захисту осіб з

Виконання заходу
2
Відділом подана заявка про включення
коштів до кошторисних витрат 2014 року

обмеженими фізичними можливостями в
межах фінансування

3.1.1. Продовжити системну роботу
комітетів забезпечення доступності
інвалідів та інших мало мобільних груп
населення до інженерно-транспортної
інфраструктур з метою більш ефективної
реалізації заходів щодо соціального захисту
осіб з інвалідністю

3.1.3. Здійснювати проведення постійного
моніторингу заходів щодо безперешкодного
доступу для осіб з обмеженими фізичними
можливостями до об’єктів житлового та
громадського призначення згідно з реєстром
таких об’єктів

для виконання робіт по забезпеченню
архітектурної доступності і
пристосованості адміністративних
будівель до потреб людей з інвалідністю
в повній мірі.
Робота комітету доступності
проводиться згідно «Положення про
комітет доступності» затвердженого
розпорядженням міського голови від 15
квітня 2011 року №52-р та згідно
розпорядження міського голови від 29
жовтня 2013 року №173-р «Про
внесення змін до розпорядження
міського голови від 15 квітня 2011 року
№52-р " Про комітет доступності" .
Здійснюється проведення постійного
моніторингу заходів щодо
безперешкодного доступу для осіб з
обмеженими фізичними можливостями
до об’єктів житлового та громадського
призначення. Проведено аналіз
доступності закладів освіти, закладів
сфери управління Міністерства
соціальної політики України ,
підпорядкованих об’єктів нерухомого
майна громадського призначення
Миргородської міської ради , закладів
охорони здоров'я .

3. Державною архітектурно-будівельною інспекцією, зазначеним урядовим органом
державного управління у складі Міністерства регіонального розвитку та будівництва та її
територіальними органами контролюється питання забезпечення засобами доступності
об’єктів житлово-громадського призначення під час будівництва та прийняття в
експлуатацію. До речі , на сьогодні жоден новий споруджений об’єкт не приймається в
експлуатацію, якщо він не відповідає вимогам ДБН "Доступність будинків і споруд для
маломобільних груп населення" .
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють державний
нагляд за додержанням підприємствами вимог містобудівної документації, місцевих правил
забудови населених пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні
проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій.
Відповідальність за дотримання вимог ДБН на момент проектування несе
проектувальник (надалі здійснює авторський нагляд) та замовник.
Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам послуг з
будівництва, реконструкції, капітального ремонту , а також накладення штрафів у цих
випадках здійснюється лише державними органами у порядку, передбаченому чинним
законодавством, справи про правопорушення у вищезгаданій сфері уповноважені розглядати
Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи, а право
накладати штрафи надано також заступникам начальників інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю . Розмір даних штрафів може бути до
90
тис.гривень.
На сьогодні рішенням Мінбуду на місцях встановлено контроль щодо обов’язкового
врахування потреб інвалідів у новому будівництві та реконструкції існуючих будівель, проте
питання дообладнання існуючих будівель та об’єктів благоустрою, транспортної
інфраструктури є найбільш проблемними та такими , що потребують вирішення. Проте
відсутність коштів у місцевому бюджеті на створення доступності у місті унеможливлює

виконання доручень керівництва облдержадміністрації, а саме: облаштування похилих з’їздів
з огорожею з перилами, застосування інформаційних і візуальних орієнтирів, пристосування
туалетів до потреб людей з інвалідністю, улаштування необхідного зовнішнього і
внутрішнього освітлення, системи оповіщення, тощо в термін до 01.05.2014 року.
В м. Миргороді спостерігається тенденція до збільшення кількості людей, яким
необхідно створити належні умови життєдіяльності та інтеграції в суспільне життя
(відпочиваючі, туристи, мешканці та гості міста тощо). В зв'язку з тим, що частина інвалідів
проживає на І поверху, або мають житло на ІІ поверсі і вище, питання забезпечення
сприятливих умов життєдіяльності інвалідів в кожному окремому випадку потребує
детального вивчення і індивідуального підходу до вирішення цієї проблеми.
Практичне виконання заходів міської Комплексної програми соціального захисту осіб
з обмеженими фізичними можливостями на 2013 -2020 роки, затвердженої рішенням № 5
тридцять четвертої сесії Миргородської міської ради шостого скликання 27 червня 2013 року
сприятиме:
створенню механізму дій, який унеможливлює впровадження проектів та
конструкторських розробок, що не враховують потреб людей з обмеженими
фізичними можливостями;
поліпшенню умов життєдіяльності цих осіб, переходу до економічних форм сталого
розвитку міста;
забезпечення рівного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів соціального, житлового, громадського призначення та інженерно –
транспортної інфраструктури міста;
зростанню авторитету міста- курорту Миргород у вимірі України із забезпечення
туризму та відпочинку маломобільних груп населення.

Начальник відділу архітектури та містобудування

Білик І.І.

