
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

12 листопада 2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 368/2018-р 

 

Про забезпечення безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю до 

об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури в м. 

Старокостянтинів 
 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 26 жовтня 2018 року № 757/2018-р «Про забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури на території області», з метою 

створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціального, житлово-

громадського призначення, пристосування інженерно-транспортної, 

дорожньо-транспортної мережі та благоустрою території міста до їхніх 

потреб, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської 

ради (Поліщук Ю.М.) протягом І кварталу 2019 року розробити та винести на 

розгляд сесії міської ради проект міської програми забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та 

громадського призначення. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Грозян І.М.), 

управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.), відділу з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету міської ради (Сторожук І.В.), 

Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Денега О.В.), 

Старокостянтинвському комунальному ремонтно-будівному шляховому 

підприємству (Тащук В.І.) до 30 листопада 2018 року підготувати пропозиції 

до проекту міської програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території міста із 

зазначенням конкретних об’єктів, видів робіт, які забезпечать особам з 
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інвалідністю та іншим представникам маломобільних груп населення змогу 

вільного та самостійного пересування та одержання послуг на об’єктах 

установ/закладів освіти, соціального захисту населення, культури, спорту, 

житлового та громадського призначення, інженерно-транспортної 

інфраструктури, та подати відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради.  

У пропозиціях вказати орієнтовний обсяг коштів, необхідний для 

фінансування заходів. 

 

3. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

комітету міської ради (Бабюк В.М.) забезпечити контроль за дотриманням 

вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил щодо 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури, житлового та громадського 

призначення. 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) забезпечити оновлення створених на веб-сайтах 

виконавчого комітету міської ради та її структурних підрозділах баз даних 

доступності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук 


