
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «08» грудня  2021 р.                    м. Біла Церква                                                  № 899 

 

 

 

Про деякі питання забезпечення комфортного пересування мешканців 

міста та створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп 

населення на території Білоцерківської міської територіальної громади  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2021 року № 1808/01-07, відповідно до статей 

19, 22, 24, 33 Конституції України, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні», Указу Президента України від 03 грудня 2020 року № 

533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», державних 

будівельних норм та інших нормативних документів, які впливають або регулюють 

створення безбарʼєрного простору на території Білоцерківської міської територіальної 

громади,  з метою створення умов для реалізації прав і законних інтересів осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, керуючись принципом недискримінації, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити типові рішення - узагальнений посібник облаштування міського 

середовища: під’їздів та дворів житлових будинків, вулиць, громадських просторів та 

вхідних груп  громадських будівель, для забезпечення комфортного пересування мешканців 

міста та створення безбар’єрного простору для маломобільних груп населення на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, що додаються. 

2. Розпорядникам бюджетних коштів та підпорядкованим їм комунальним 

підприємствам, забезпечити включення до проєктно-кошторисної документації на нове 

будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та розумне пристосування 

об’єктів житлової та/або громадської забудови, об’єктів благоустрою, інших об’єктів, 

зокрема, але не виключно, об’єктів дорожньої та/або інженерно-транспортної 

інфраструктури Білоцерківської міської територіальної громади, вимоги будівельних норм, 

державних стандартів і правил щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. Розпорядникам коштів  забезпечити безумовне погодження 

проектної документації з управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради. 

3. Суб’єктам господарської діяльності на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, забезпечити розумне пристосування об’єктів житлової та/або 

громадської забудови (закладів культури та спорту, охорони здоров’я, освіти, надання 

послуг, тощо), об’єктів благоустрою, інших об’єктів на території  Білоцерківської міської 

територіальної громади, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил щодо 

доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та забезпечити 

безумовне погодження проектної документації з управлінням містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради. 

4. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради під час 

видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок першочергово 
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виокремлювати планувальні та архітектурні вимоги до проектування об’єктів нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів житлової та/або 

громадської забудови, об’єктів благоустрою, інших об’єктів, зокрема, але не виключно 

об’єктів дорожньої та інженерно-транспортної інфраструктури Білоцерківської міської 

територіальної громади, в частині регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням прав 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

5. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради 

забезпечити включення до умов проведення конкурсів на оренду комунального майна 

(будівель, споруд, приміщень,тощо) вимог щодо зобов’язання потенційних орендарів 

здійснювати розумне пристосування орендованого майна на території Білоцерківської 

міської територіальної громади з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і 

правил щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

6. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської 

ради щоквартально (не пізніше  10 (десятого) числа наступного місяця за звітним періодом) з 

дня прийняття цього рішення надавати на розгляд комітету з реалізації Національної 

стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні на території Білоцерківської міської 

територіальної громади та розміщувати на офіційному сайті Білоцерківської міської ради  

інформацію про результати контролю за дотриманням вимог будівельних норм, державних 

стандартів і правил щодо доступності  для маломобільних груп населення  під час виконання 

покладених відповідно до вимог законодавства України завдань зокрема, але не виключно , 

під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю на території 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

 


