
ПРОТОКОЛ № 2
засідання комітету з реалізації Національної стратегії 

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

м.Біла Церква 08 листопада 2021 року

початок засідання 14.год.00 хв. 
(відділ звернень громадян)

Загальний склад комітету -  33 особи

Присутні на засіданні - 21 особи

1 Усенко О.П. голова комітету, заступник міського голови;

2 Миронченко Л.А. секретар комітету, начальник загального відділу 
управління містобудування та архітектури Біло
церківської міської ради;

3 Бичек Р.В заступник начальника управління- начальник 
відділу культури і туризму Білоцерківської місь
кої ради

4 Володіна С.М. заступник начальника управління фінансів Біло
церківської міської ради;

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

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

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

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

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

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

15 Костина А. А. Заступник директора КП Білоцерківської місь
кої ради «Білоцерківський центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»;

16 Кух Ю.М. начальник управління охорони здоров’я Білоце
рківської міської ради;
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17 Руденко Р.А. - заступник міського голови;

18 Поступайло О.В. - начальник виробничого відділу управління капі
тального будівництва Білоцерківської міської 
ради;

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

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

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

Зі складу комітету відсутні :

1 Кравець А.В. - заступник голови комітету, заступник міського 
голови

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

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

4 Василенко Л.І. — голова Білоцерківської територіальної організа
ції Українського товариства глухих

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

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

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

8 Земецька ЮЛ. - начальник управління економіки Білоцерківсь
кої міської ради;

9 Карпенко В.О. голова Білоцерківської міської організації інва
лідів війни, Збройних сил та учасників бойових 
дій

10 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;

11 Скоробагатько Н.Г.
'

голова Білоцерківського міської організації «Ві
кторія»;

12 Смуток Б.М. - депутат Білоцерківської міської ради
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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 Миронченко Л.А. За

, о Бичек Р.В За
4 Володіна С.М. За
5 Вукс А.С. За
6 Герасименко Н.П. За
7 Голотюк Т.А. За
8 Данилюк С.М. За
9 Дорогань В.Л. За
10 Камінецький В.Л. За
11 Карпович Н.П. За
12 Клочан В.Б. За
13 Коваленко С.В. За
14 Коросько В.М. За
15 Костина А. А. За
16 Кух Ю.М. За
17 Руденко Р.А. За
18 Поступайло О.В. За
19 Соловйов Б.С. За
20 Турій О.В. За
21 

за - 21
Ярмак В.М. За

проти -0
утримались - 0
не голосували -0

порядок денний голосували:
1 Усенко О.П. За
2 Миронченко Л.А. За
->
3 Бичек Р.В За
4 Володіна С.М. За
5 Вукс А.С. За
6 Герасименко Н.П. За
7 Голотюк Т.А. За
8 Данилюк С.М. За
9 Дорогань В.Л. За
10 Камінецький В.Л. За
11 Карпович Н.П. За
12 Клочан В.Б. За
13 Коваленко С.В. За
14 Коросько В.М. За
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15 Костина А. А. За
16 Кух Ю.М. За
17 Руденко Р.А. За
18 Поступайло О.В. За
19 Соловйов Б.С. За
20 Турій О.В. За
21 Ярмак В.М. За

з а -21
проти - 0
утримались - 0
не голосували -0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обговорення заходів до Програми по забезпеченню безперешкодного 

доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп на
селення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території 
Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки .

ВИСТУПИЛИ:
1. Усенко О.П. доповів про пропозиції, що надійшли на опрацювання від управлінь та 
відділів Білоцерківської міської ради для формування завдань до проекту Програми за
ходів по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можли
востями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктури на території Білоцерківської міської територіальної гро
мади на 2022-2024 роки (далі-Програма).

Миронченко Л.А. зачитала перелік заходів , які були включені до проекту додатку №2 
Програми. В ході опрацювання з’ясовано, що окремі пункти заходів дублюються з захо
дами інших Програм Білоцерківської міської ради та деякі заходи не можуть бути про- 
фінансовані з бюджету Білоцерківської міської ради по тій причині, що являються при
ватними закладами.

Миронченко Л.А. доповіла про проблеми, що виникли в процесі обробки звернень, для 
формування завдань до проекту Програми (додаток №2), а саме: в розділі фінансування 
запропонованих заходів та способів їх реалізації.

Йде обговорення .

ВИРІШИЛИ:
1. Виключити з додатку до проекту Програми заходів наступні заходи: «Встанов

лення в місцях масового скупчення мешканців громади гучномовних пристроїв опові
щення на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації» та «Встановлення в 
місцях масового скупчення мешканців громади світових інформаційних табло з функ
цією розміщення інформації на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації», 
в зв’язку з дублюванням даних заходів з Міською цільовою програмою захисту насе
лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за
безпечення пожежної безпеки.

Голосували ; за -  21 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

2. Виключити з додатку до проекту Програми заходів наступний захід: «Облашту
вання пандусу Білоцерківського краєзнавчого музею на площі Соборній ,4 в місті Біла



Церква», в зв’язку з тим, що дана будівля являється комунальним закладом Київської 
обласної ради.
Голосували : за -  21 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

3. Виключити з додатку до проекту Програми заходів наступні заходи: «Облашту
вання пандусу в будівлі Палац культури «БілоцерківМАЗ по вул. Я.Мудрого, 20 міста 
Біла Церква», «Облаштування пандусу в будівлі Палац культури «Росава» по вул. Лева- 
невського, 53а міста Біла Церква», «Облаштування пандусу та реконструкція туалету в 
будівлі приватного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ сту- 
пеня-дитячий садок «Міцва-613» по вул. Першотравнева,4 в місті Біла Церква», в зв’язку 
з тим, що дані будівлі перебувають у приватній власності.

Голосували : за -  21 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0
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4. Передати на доопрацювання додаток до проекту Програми заходів по забезпе
ченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра
структури на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки спеціалістам управління капітального будівництва для визначення вартості вико
нання проектно-кошторисних та будівельних робіт об’єктів зазначених в проектів дода
тку та їх назви відповідно до нормативних документів.
Голосували : за -  21 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

5. Провести додаткові комісійні обстеження деяких об’єктів, що внесені в додаток 
до проекту Програми заходів по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеже
ними фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів со
ціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території Білоцерківської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки на предмет можливості реалізації поданої 
пропозиції.
Голосували : за -  21 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

6. Провести наступне засідання комітету 19 листопада 2021 року о 14.00 годині за 
адресою Торгова площа , 6 (відділ звернень громадян).

Голосували : за -  21 ; проти -  0; утримались -  0; не голосували - 0

Голова комітету

Секретар комітету

Олег УСЕНКО

Людмила МИРОНЧЕНКО


