КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17.08.2016 № 535
м. Краматорськ
Про затвердження положення та
складу Комітету забезпечення
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при
виконавчому комітеті міської ради у
новій редакції

З метою подальшої реалізації державної політики із створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення, упорядкування складу Комітету забезпечення доступності
інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Краматорська, керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити:
1) положення про Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних
груп населення до об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при
виконавчому комітеті міської ради в новій редакції (додаток 1);
2) склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об’єктів
соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури при
виконавчому комітеті міської ради в новій редакції (додаток 2).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від
05.03.2014 № 114 «Про
затвердження положення та складу комітету забезпечення
доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті міської ради».

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
17.08.2016 № 535

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
при виконавчому комітеті міської ради
1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - Комітет доступності)
є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті
Краматорської міської ради з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на
відповідній території людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури і користування дорожньотротуарною мережею та транспортом.
2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, а також цим положенням.
3.Основні завдання Комітету доступності:
- упровадження принципів системного підходу до створення безперешкодного
середовища життєдіяльності (БСЖ) для маломобільних категорій населення (МКН);
- забезпечення та здійснення громадського моніторингу за станом відповідності
державним нормам по доступності об’єктів житлового та громадського призначення
комунальної, державної власності та дорожньо-транспортної інфраструктури;
- підготовка пропозицій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та
керівникам об’єктів по приведенню їх у відповідність з нормами по доступності;
- забезпечення та здійснення громадського моніторингу за станом відповідності
державним нормам по доступності нових об’єктів, закінчених будівництвом, об’єктів
громадського призначення приватної власності та надання інформації органам державного
архітектурно-будівельного контролю про порушення нормативів по доступності на таких
об’єктах для прийняття заходів по відношенню до власників об’єктів в рамках діючого
законодавства;
- надання інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його
компетенції;
- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;
- сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у сфері створення середовища життєдіяльності для маломобільних
груп населення ;
4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:
- залучати до розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій ( за згодою керівника), а також незалежних експертів;
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- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади з
питань, що належать до його компетенції;
- утворювати постійні та тимчасові групи;
- ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
проведення нарад та слухань з питань, що належить до його компетенції;
- подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його
компетенції.
5. Комітет доступності проводить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
6. Склад Комітету доступності формується з числа представників місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (структурних підрозділів, на які
покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житловокомунального господарства, розвитку інфраструктури, транспорту, інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, праці та соціального захисту населення тощо).
Чисельність представників громадських організацій інвалідів та фізичних осіб повинна
становити не менше половини загальної чисельності членів Комітету доступності.
Представник громадських організацій інвалідів делегується зборами та засвідчується
протоколом.
Члени Комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.
7. Комітет доступності очолює голова, який здійснює керівництво його роботою.
Голова Комітету доступності має двох заступників та секретаря, які за посадами є:
- керівник виконавчого органу міської ради, на якого покладено вирішення питань
будівництва та архітектури;
- представник громадської організації інвалідів ;
- спеціаліст управління містобудування та архітектури міської ради.
8. Формою роботи Комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням
голови Комітету доступності, а у разі його відсутності – одного з заступників голови.
Періодичність проведення засідань – у разі необхідності, але не рідше одного разу у
квартал.
План роботи Комітету доступності формується за пропозиціями його членів і
затверджується його головою.
Порядок денний чергового засідання Комітету доступності формується за
пропозиціями його членів.
Засідання Комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менше як третина його членів.
9. Рішення Комітету доступності вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість присутніх на засіданні членів Комітету доступності. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Комітету доступності оформляється протоколом, який підписує головуючий
засідання.
Витяги з рішень засідання Комітету доступності у 15-денний термін після засідання
надсилаються членам Комітету доступності та представникам органів місцевого
самоврядування, відповідальним за виконання рішень, яких воно стосується. Рішення
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Комітету доступності мають рекомендаційний характер для органів місцевого
самоврядування та власників об’єктів та є обов’язковими до виконання для членів Комітету
доступності, котрих вони стосуються.
10. Члени Комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що
належать до компетенції комітету доступності.
11. Забезпечення секретаріату Комітету доступності приміщенням, створення
необхідних умов для роботи Комітету доступності та проведення його засідань здійснює
виконавчий комітет міської ради.
12. Комітет доступності інформує громадськість про прийняті на засіданнях рішення та
стан їх виконання через веб-сторінку місцевого органу виконавчої влади у вигляді
протоколів.
13. Комітет доступності щоквартально надає узагальнюючу інформацію управлінню
містобудування та архітектури Донецької облдержадміністрації, яке звітує перед
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
14. Відповідальність за своєчасне виконання заходів щорічних місцевих Програм щодо
створення безбар’єрного середовища життєдіяльності для маломобільної групи населення у
місті Краматорську покладається на головних розпорядників бюджетних коштів, а умови
фінансування і нарахування коштів – на казначейство міста.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

В.о. начальника управління
містобудування та архітектури

О.А. Рудич
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Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
17.08.2016 № 535

СКЛАД
Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
при виконавчому комітеті міської ради
Фальченко
Світлана Романівна

-

заступник міського голови, голова комітету

Рябченко
Євген Володимирович

-

начальник управління містобудування та архітектури,
головний архітектор міста, заступник голови комітету

Гайдук
Юрій Антонович

-

член Краматорської міської громадської асоціації інвалідів
«Форум», заступник голови комітету (за згодою)

Рудич
Олена Анатоліївна

-

головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури, секретар
комітету
Члени комітету:

Барвінок
Ольга Євгенівна

-

заступник начальника відділу культури управління з
гуманітарних питань

Безкровний
Олег Павлович

-

начальник відділу комунального господарства

Гончарова
Вікторія В’ячеславівна

-

начальник відділу споживчого ринку, підприємництва та
регуляторної політики

Гречина
Василь Петрович

-

член Краматорської міської громадської асоціації інвалідів
«Форум» (за згодою)

Заболотний
Анатолій Григорович

-

член Краматорського учбово-виробничого підприємства
УТОС (за згодою)

Коробкова
Галина Павлівна

-

інженер
групи
централізованого
обслуговування управління освіти

Латишев
Михайло Володимирович

-

член Краматорської міської громадської асоціації
інвалідів «Форум» (за згодою)

Літвіненко
Андрій Петрович

-

начальник відділу житлового господарства

Ольховик
Людмила Іванівна

-

член Краматорського учбово-виробничого підприємства
УТОС (за згодою)

господарчого
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Розенко
Анатолій Петрович

-

голова об’єднання мешканців будинку № 14 по вул.
Шкільній (за згодою)

Сарнацький
Владислав Валерійович

-

провідний спеціаліст
енергетики

Скляренко
Ігор Петрович

-

член Краматорського учбово-виробничого підприємства
УТОС (за згодою)

Пазушко
Тетяна Юріївна

-

член громадської організація жінок-інвалідів Північного
Донбасу (за згодою)

Фальченко
Віктор Іванович

-

член Краматорської міської
інвалідів «Надія» (за згодою)

Філіпішина
Лідія Володимирівна

-

провідний спеціаліст відділу з питань обслуговування
інвалідів і ветеранів війни та праці і осіб постраждалих в
наслідок Чорнобильської катастрофи управління праці та
соціального захисту населення

Фоміна
Світлана Олександрівна

-

депутат Краматорської міської ради, голова Краматорської
міської громадської асоціації інвалідів «Форум» (за
згодою)

Цикаленко
Євген Павлович

-

інженер інформаційно-аналітичного відділу при відділі
охорони здоров’я

Редько
Роман Валерійович

-

начальник відділу державного архітектурно-будівельного
контролю

відділу

транспорту,

громадської

зв’язку

та

організації

Примітка: У разі персональних змін у складі Комітету доступності або відсутності осіб,
які входять до складу, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин особи, які
виконують їх обов’язки, входять до складу за посадами.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

В.о. начальника управління
містобудування та архітектури

О.А. Рудич

