
                                                                                                           
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт РІШЕННЯ №  

10 вересня  2021 року                                  14 позачергова  сесія 8 скликання

Про  внесення  змін  до  рішення  сільської  ради  №226  від  12
березня  2021  року  “Про затвердження  Стратегії розвитку
Лука-Мелешківської сільської територіальної громади  до
2030 року – Стратегії 3.0”

З  метою   врахування  та  збалансування  інтересів  жителів  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади, зокрема людей з інвалідністю
та  маломобільних  груп  населення,  враховуючи  Національну  стратегію  із
створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Постанову
Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року No695 «Про затвердженняПро затвердження
Державної стратегії регіонального  розвитку  на  2021-2027  роки»,  керуючись
пунктом  22  статті  26,  частиною  1  статті  59  Закону  України  «Про затвердженняПро  місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1.  Доповнити  “Стратегічну  ціль  4 Громада  для  кожного”  Стратегії

розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади до 2030 року –
Стратегію 3.0’ наступним: 

4.3. Безбар'єрність 
Врахування інтересів та потреб людей з інвалідністю та маломобільних

громадян (осіб похилого віку, батьків з візочками, осіб з тимчасовою втратою
працездатністю)  є  невід'ємною частиною формування  громади  для  кожного.
Фізична,  інформаційна,  цифрова,  соціальна  та  громадянська,  економічна  та
освітня є сферами, в яких має бути забезпечена безбар’єрність.

Мета: створення безперешкодного середовища для всіх груп населення,
забезпечення  рівних  можливостей  кожній  людині  реалізовувати  свої  права,
отримувати  послуги  на  рівні  з  іншими  шляхом  інтегрування  фізичної,
інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої
безбар’єрності до всіх сфер місцевої політики.

Бенефіціари:  Люди  з  інвалідністю,  маломобільні  групи  населення
(особи  похилого  віку,  батьки  з  візочками,  особи  з  тимчасовою  втратою
працездатності, тощо).

Заходи:
4.3.1.  Забезпечення фізичної  доступності  об’єктів фізичного оточення,

транспорту на території громади.
4.3.2. Забезпечення доступності інформації, яка надходить від суб’єктів

владних повноважень, під час отримання публічних послуг, комунікації.



4.3.3.  Забезпечення  спрощеного  доступу  до  Інтернету  та  отримання
цифрових навичок.

4.3.4.  Забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  для  соціального
залучення та громадянської участі, політичній участі без дискримінації.

4.3.5. Задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього
процесу, а також створення інклюзивного освітнього середовища.

4.3.6. Підвищення рівня зайнятості на ринку праці, а також забезпечення
доступності процесу працевлаштування та на робочому місці.

Індикатори:
- кількість  об’єктів  фізичного  оточення,  які  відповідають

вимогам доступності, від загальної кількості;
- кількість одиниць громадського транспорту, які відповідають

вимогам доступності, від загальної кількості;
- частка  доступного  контенту  від  суб’єктів  владних

повноважень та надавачів публічних послуг;
- частка  публічних  послуг,  в  яких  забезпечено  доступну  та

комунікацію;
- частка заходів для яких забезпечується титрування, переклад

на жестову мову чи/та аудіодискрипція (тифлокоментування);
- кількість бенефіціарів, які отримали цифрові навички/мають

доступ  до  їх  отримання,  а  також  мають  безперешкодний  доступ  до
Інтернету;

- частка  осіб  з  інвалідністю,  представників  та  представниць
маломобільних  груп  населення  в  органах  влади,  беруть  участь  у
виборчому процесі, виявляють громадянську участь;

- кількість  осіб  з  особливими  освітніми  потребами,  які
здобувають освіту в інклюзивних класах (групах);

- рівень безробіття та частка зайнятого економічно активного
населення  серед  бенефіціарів  відповідає  середньому  рівню  цих
показників в Україні;

2.  Виконавчим  органам  Лука-Мелешківської сільської ради,
підприємствам,  установам  та  організаціям  усіх  форм  власності,  інституціям
громадянського  суспільства  керуватись  та  враховувати  положення  Стратегії
розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади до 2030 року –
Стратегії 3.0 зі змінами при формуванні щорічних програм, бюджету та планів
розвитку.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  на  постійні
комісії  міської  ради:  з  питань  законності,  депутатської  діяльності  та  етики
(Ільченко  М.В.); з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності  (Ткаченко  В.С.); з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та
соціально-економічного  розвитку  (Бондар  В.М.); з  питань  освіти,  культури,
охорони  здоров’я,  молоді,  фізкультури,  спорту  та  соціального  захисту
населення (Лоза Р.М.).

   Сільський голова                                                  Богдан АВГУСТОВИЧ


