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Відповідно до Указу Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 
“Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов 
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” було видано 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.12.2007                 
№ 458. 

На виконання  зазначеного розпорядження в області проведено 
інвентаризацію об’єктів житлового та громадського призначення, з метою 
забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Розроблено плани облаштування цих об’єктів в 
усіх містах і районах області. 

У районах та  містах області створені комітети доступності.  
Посадовими та службовими особами місцевих органів виконавчої 

влади та органів  місцевого самоврядування відвідано у І півріччі 2008 року 
понад 6 тисяч осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

Органами праці та соціального захисту населення завершено роботу зі 
створення централізованого банку даних з проблем інвалідності щодо осіб, які 
перебувають на обліку  забезпечення спецавтотранспортом. 
 За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів для центрів і 
відділень реабілітації інвалідів та дітей інвалідів у 2007 році було придбано                     
10 спеціально обладнаних автомобілів.  
 Місцевими  органами  містобудування   та  архітектури  області  
забезпечується врахування потреб осіб з обмеженими можливостями при наданні 
архітектурно-планувальних завдань на будівництво, проведення реконструкції 
та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, 
будівель житлового та громадського призначення.  
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 Проводиться робота серед автоперевізників, які здійснюють 
перевезення громадян на міських, приміських та міжміських маршрутах 
загального користування в межах області, щодо придбання нового спеціального 
або пристосування наявного рухомого складу для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. 
 Засобами масової інформації регіону здійснюється висвітлення питань 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та надання їм доступу до інформаційного 
простору.  
 Разом з тим вимоги зазначеного Указу Президента України щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями потребують прискорення цієї роботи, усунення наявних 
недоліків та упущень. 
 У містах та районах області незадовільно ведеться робота щодо 
створення спеціалізованих транспортних служб для безкоштовного та 
пільгового перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
 Не в повному обсязі проведена інвентаризація об’єктів громадського 
призначення на деяких територіях, потребують доопрацювання плани 
облаштування цих об’єктів. Практично не здійснюється робота щодо 
створення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
банкоматів, юридичних консультацій, нотаріальних контор, аптек, судів,  
об’єктів громадського призначення. 
 Остаточно не вирішено питання про виділення приміщення 
Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів з 
урахуванням оптимальної доступності цього закладу для  осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 
 На підставі зазначеного, керуючись ст. 23 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, з метою безумовного дотримання вимог Указу 
Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями”, враховуючи соціальну значимість створення 
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
об’єктів житлового та громадського призначення:  
 
 1.  Звернути увагу головам райдержадміністрацій: Куйбишевської – 
Остапенку І.О., Михайлівської – Мостовій Н.Г., Чернігівської – Найді О.В. та  
Якимівської – Уманському В.Г. на неналежне виконання Указу Президента 
України від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями”. 
 

2. Першому заступнику голови обласної державної адміністрації      
Бережному О.П. взяти під особистий контроль створення умов  для доступу 
осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів транспортної 
інфраструктури та  підготовку звернення  до народних депутатів України й 
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Кабінету Міністрів України щодо внесення змін у чинне законодавство 
України в частині надання  Фонду соціального захисту інвалідів України  та 
його регіональним  відділенням права фінансування заходів на створення 
спеціалізованих транспортних служб за рахунок надходжень від штрафних та 
фінансових санкцій. 
 

3. Заступнику голови обласної державної адміністрації Фуксу Г.Г. 
проаналізувати підсумки проведеної інвентаризації об’єктів житлового та 
громадського призначення, яка проводилася згідно з  розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 25.12.2007  № 458 “Про стан виконання Указу 
Президента України „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих 
умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, щодо 
забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими 
фізичними можливостями та забезпечити системний контроль щодо 
виконання планів облаштування цих об’єктів та ефективності роботи 
“комітетів доступності”.  

 
4. Заступнику голови обласної державної адміністрації Фролову М.О. 

забезпечити координацію роботи щодо створення умов для доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до інформаційного простору, висвітлення 
у засобах масової інформації матеріалів про стан виконання в області Указу 
Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи 
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями”.   

 
5. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 

місцевим органам виконавчої влади організувати  роботу щодо складання 
індивідуальних програм реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів і забезпечити 
контроль за їх виконанням. 

 
6.  Головам райдержадміністрацій передбачити кошти в проектах 

місцевих бюджетів на 2009 рік  на створення спеціалізованих транспортних 
служб для безкоштовного та пільгового перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 

 
7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Головному фінансовому управлінню 
облдержадміністрації до 01.11.2008 розробити проект примірного положення 
про спеціалізовану транспортну службу для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.  

 
8. Керівникам структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити безумовне 
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
25.12.2007 № 458 “Про стан виконання Указу Президента України „Про 
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першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями” у встановлені в ньому терміни. 

 
9. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам 

райдержадміністрацій інформувати облдержадміністрацію про виконання  
цього розпорядження до 01.12.2008. 

 
10. Запропонувати міським головам міст обласного значення виконати 

пункти  5, 6, 8, 9 цього розпорядження. 
 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки  
голови обласної державної адміністрації                                                    О.В. Старух 
 
 
 
 


