
ПРОТОКОЛ № 1
засідання комітету з реалізації Національної стратегії 

із створення безбар’єрного простору в 
Україні на території Білоцерківської міської територіальної громади

м.Біла Церква 01 листопада 2021 року

початок засідання М.год.ОО хв. 
(великий зал виконавчого комітету)

Загальний склад комітету -  33 особи 

Присутні на засіданні - 24 особи

1 Усенко О.П. голова комітету, заступник міського голови;
2 Кравець А.В. -  голова комітету, заступник міського голови;
3 Миронченко Л.А. секретар комітету, начальник загального відділу 

управління містобудування та архітектури Біло
церківської міської ради;

4 Василенко Л.1. голова Білоцерківської територіальної організа
ції Українського товариства глухих;

5 Володша С.М. заступник начальника управління фінансів Біло
церківської міської ради;

6 Герасименко Н.П. Голова Білоцерківської міської організації 
«Спортивний клуб інвалідів «Друге життя»

7 Голотюк Т.А. -  депутат Білоцерківської міської ради;
8 Данилюк С.М. -  голова профкому учбово-виробничого підпри

ємства Українського Товариства сліпих;
9 Дорогань В.Л. начальник відділу державного архітектурно-бу

дівельного контролю Білоцерківської міської 
ради;

10 Дяков С.М. -  голова громадської організації «Спорт для лю
дей з інвалідністю, організація любителів регбі
«Мета»;

11 Земецька Ю.1. начальник управління економіки Білоцерківсь
кої міської ради;

12 Камшецький В.Л. -  заступник начальника управління регулювання 
земельних відносин Білоцерківської міської 
ради;

13 Карпович Н.П. голова правління Білоцерківського міського то
вариства інвалідів «Фенікс»;

14 Клочан В.Б. -  головний спеціаліст відділу транспорту і зв’язку 
Білоцерківської міської ради;

15 Коваленко С.В. начальник відділу утримання дорожнього госпо
дарства департаменту житлово-комунального 
господарства Білоцерківської міської ради;

16 Коросько В.М. -  заступник начальника управління- начальник 
відділу з питань фізичної культури та спорту 
управляння з питань молоді та спорту Білоцер
ківської міської ради;

17 Костина А. А. -  Заступник директора КП Білоцерківської місь-
кої ради «Білоцерківський центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»;
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18 Кух Ю.М. начальник управління охорони здоров’я Білоце

рківської міської ради;
19 Руденко Р.А. заступник міського голови;
20 Поступайло О.В. начальник виробничого відділу управління капі

тального будівництва Білоцерківської міської 
ради;

21 Скоробагатько Н.Г. голова Білоцерківського міської організації «Ві
кторія»;

22 Соловйов Б.С. начальник відділу контролю за благоустроєм ко
мунального підприємства Білоцерківської місь
кої ради «Муніципальна варта»;

23 Турій О.В. начальник відділу інформаційних ресурсів та 
зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 
ради;

24 Ярмак В.М. начальник відділу загальної середньої освіти уп
равління освіти і науки ;

Зі складу комітету відсутні :

1 Терещенков О.С. заступник голови комітету, начальник управ
ління містобудування та архітектури Білоцерків
ської міської ради;

2 Пархоменко В.М. заступник голови комітету, заступник началь
ника управління містобудування та архітектури 
Білоцерківської міської ради;

О3 Бичек Р.В. -  заступник начальника управління- начальник 
відділу культури і мистецтв управління куль
тури і туризму Білоцерківської міської ради;

4 Велігорська Т.О. начальник управління соціального захисту насе
лення Білоцерківської міської ради;

5 Вукс А.С. голова Всеукраїнської громадської організації 
«ПРОМАМ»;

6 Дмитраш О.В. голова правління громадської організації інвалі
дів «Лідер власної долі»;

7 Ковтун В.О. головний спеціаліст відділу по прогнозування, 
плануванню заходів цивільного захисту та опе
ративного реагування управління з надзвичай
них ситуацій та цивільного захисту населення 
Білоцерківської міської ради;

Голова засідання -  голова комітету , заступник міського голови Усенко О.П.

Секретар - секретар комітету, начальник загального відділу управління містобу
дування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Відповідно до мт.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за
сідання комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загаль
ного складу комітету.



За початок роботи присутні члени комітету голосували:
1 Усенко О.П. За
2 Кравець А.В. За
3 Миронченко Л.А. За
4 Василенко Л.І. За
5 Володіна С.М. За
6 Герасименко Н.П. За
7 Голотюк Т.А. За
8 Данилюк С.М. За
9 Дорогань В.Л. За
10 Дяков С.М. За
11 Земецька Ю.І. За
12 Камінецький В.Л. За
13 Карпович Н.П. За
14 Клочан В.Б. За
15 Коваленко С.В. За
16 Коросько В.М. За
17 Костина А. А. За
18 Кух Ю.М. За
19 Руденко Р.А. За
20 Поступайло О.В. За
21 Скоробагатько Н.Г. За
22 Соловйов Б.С. За
23 Турій О.В. За
24

за - 24
Ярмак В.М. За

проти - 0
утримались - 0
не голосували -0

)ядок денний голосували:
1 Усенко О.П. За
2 Кравець А.В. За
3 Миронченко Л.А. За
4 Василенко Л.І. За
5 Володіна С.М. За
6 Герасименко Н.П. За
7 Голотюк Т.А. За
8 Данилюк С.М. За
9 Дорогань В.Л. За
10 Дяков С.М. За
11 Земецька Ю.І. За
12 Камінецький В.Л. За
13 Карпович Н.П. За
14 Клочан В.Б. За
15 Коваленко С.В. За
16 Коросько В.М. За
17 Костина А. А. За
18 Кух Ю.М. За
19 Руденко Р.А. За
20 Поступайло О.В. За
21 Скоробагатько Н.Г. За
22 Соловйов Б.С. За
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23 Турій О.В. За
24

за - 24
Ярмак В.М. За

проти - 0
утримались - 0 
не голосували -0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про створення Програми заходів по забезпеченню безперешкодного дос

тупу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп насе
лення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території Бі
лоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі- Програма).

ВИСТУПИЛИ:

Усенко О.Л., голова комітету, доповів про схвалення Кабінетом Міністрів України На
ціональної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 
року та про проведену роботу щодо визначення та оцінки об’єктів на предмет безбар’єр- 
ності; наголосив на необхідності створення Програми заходів по забезпеченню безпере
шкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобіль
них груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, яка має 
бути затверджена на сесії Білоцерківської міської ради для подальшої реалізації заходів 
по Програмі.

Миронченко Л.А., секретар комітету, повідомила про проведення управлінням містобу
дування та архітектури роботи щодо обстеження 170 об’єктів на предмет безбар’єрності. 
Внесла пропозиції щодо розробки заходів до Програми:

• проведення інвентаризації об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра
структури засобами безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними мо
жливостями та інших маломобільних груп населення щодо попередньо виявле
них проблем;

Голосували : за -  24 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

Карпович Н.П.. голова правління Білоцерківського міського товариства інвалідів 
«Фенікс», доповіла про звернення Білоцерківського міського товариства інвалідів 
«ФЕНІКС» до міського голови (Додаток) та надала наступні пропозиції:

• Створення «Гарячої лінії» для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп населення, які зіткнулися з проблемою доступності до 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території гро
мади міста;

• Створення та надання послуги «Соціальне таксі» для осіб з обмеженими фізич
ними можливостями та інших маломобільних груп населення ;

• Здійснення передплати друкованих періодичних видань для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями ;

• Зробити доступними культурні та духовні об’єкти міста, соціальні об’єкти для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп на
селення;

• Встановлення пандусу в приміщенні відділення другої стоматологічної поліклі
ніки по вулиці Богдана Хмельницького в м.Біла Церква;



• Встановлення пандусу в приміщенні КП БМР "Білоцерківська міська госпрозра
хункова стоматологічна поліклініка";

• Придбання низькопольних тролейбусів;
• Облаштування пандусу в будівлі Білоцерківського міського Будинку органної 

та камерної музики
• Облаштування пандусу в будівлі Білоцерківського краєзнавчого музею
• Облаштування пандусу в будівлі Палац культури "БілоцерківМАЗ"
• Облаштування пандусу в будівлі Палац культури "Росава"
• Реконструкція території Білоцерківського обласного онкологічного диспансеру з 

влаштуванням спеціально відведеного місця для зупинки і стоянки транспорт
них засобів;

• Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з об
меженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання

. осіб з інвалідністю.
Голосували : за -  24 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

ДанилюкС.М., голова профкому учбово-виробничого підприємства Українського Това
риства сліпих, доповіла про наявні проблеми, з якими бореться Учбово-виробниче під
приємство Українського товариства сліпих та особи з обмеженими можливостями -  
незрячі люди (Додаток) та надала наступні пропозиції для включення заходів до Про
грами:
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• Перемістити світлофор на перехресті вулиць І.Кожедуба та Павліченко відпо
відно до норм ДБН та обладнати системою звукового сигналу, призначеної для 
оповіщення незрячих пішоходів;

• Провести реконструкцію лівої та правої частини тротуару по вулиці Ярмаркова 
в місті Біла Церква відповідно до норм ДБН;

• Обладнання міського транспорту зовнішнім та внутрішнім звуковим оповіщен
ням;

• Створення зручного маршруту міського транспорту від Центрального базару до 
мікрорайону Г айок

• Ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку в місті 
Біла Церква по вулиці Декабристів, 9.

Голосували : за -  24 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

Соловйов Б.С., начальник відділу контролю за благоустроєм комунального підприємс
тва Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта», вніс наступні пропозиції:

• Запровадити сурдопереклад на місцевих каналах;
• Випускати хоча б одну місцеву газету з шрифтом Брайля;
• Розвивати паралімпійський спорт на території Білоцерківської міської територі

альної громади.
Голосували : за -  24 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

Дьяков С.М., голова громадської організації «Спорт для людей з інвалідністю, організа
ція любителів регбі «Мета», надав наступні пропозиції:

• Провести перевірку використання стоянок та майданчиків для паркування авто
мобілів на предмет використання паркувальних місць відведених для водіїв з 
інвалідністю, або тих водіїв, які перевозять інваліда, іншими особами;



• Забезпечення при плануванні вулично-шляхової та пішохідної мережі умов для 
зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та інших маломобільних груп населення

Голосували : за -  24 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0 

ВИРІШИЛИ:

1. Надати керівникам структурних підрозділів Білоцерківської міської ради прото
кольне доручення щодо визначення та обстеження об’єктів, які потребують вклю
чення до Програми заходів із створення безбар’єрного простору на 2022-2024 р.р. 
до 10.00 год. 5 листопада 2021 року.

2. Провести наступне засідання комітету 08 листопада 2021 року о 14.00 годині за 
адресою Торгова площа , 6 (відділ звернень громадян).

Голосували : за -  24 ; проти -  0; утримались 0;/(& голосували - 0 

Голова комітету
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Секретар комітету

Олег УСЕНКО

Людмила МИРОНЧЕНКО


