
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від " 29 "   вересня   2021 року       №  169 

 

 

Про проведення моніторингу  

та оцінки ступеня безбар’єрності  

об’єктів фізичного оточення і послуг  

для осіб з інвалідністю 

 

Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, на виконання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, 

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період 

до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 року № 366-р, враховуючи укази Президента України  

від 03 грудня 2015 року № 678 “Про активізацію роботи щодо забезпечення 

прав людей з інвалідністю”, від 13 грудня 2016 року № 553 “Про заходи, 

спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”,                                          

від 03 грудня 2019 року № 875 “Про підвищення ефективності заходів у сфері 

прав осіб з інвалідністю”, постанову Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження порядку проведення 

моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і 

послуг для осіб з інвалідністю», з метою створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення на території Кропивницької міської територіальної громади: 

 

1. Департаменту соціальної політики, департаменту з питань 

економічного розвитку, управлінню транспорту та зв’язку, управлінню освіти, 

управлінню охорони здоров’я, управлінню культури і туризму, Головному 

управлінню житлово-комунального господарства, управлінню комунальної 

власності, управлінню молоді та спорту: 

1) здійснювати моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів 

фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю щороку до 31 серпня; 

2) надавати на узагальнення інформацію про результати проведення 

обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і 

послуг для осіб з інвалідністю щороку до 10 вересня управлінню архітектури 

та містобудування Кропивницької міської ради; 
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3) передбачати  виконання  міського  плану  заходів  щодо  створення  

безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення на 2021 – 2023 роки „Безбар’єрна 

Кіровоградщина”, затверджених заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О. Мосіним, при формуванні міських 

цільових програм. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради оприлюднювати матеріали за результатами проведеного моніторингу та 

оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з 

інвалідністю в окремому розділі «Безбар’єрність» на офіційному вебсайті 

щороку до 30 вересня. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ганна Тараненко 24 95 85 


