
                                                                                                      
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

проєкт    РІШЕННЯ №  

 

15 грудня  2021 року                                       19 позачергова  сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Плану заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року на території 

Лука-Мелешківської територіальної громади 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 

на території Лука-Мелешківської територіальної громади, що додається. 

2. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів 

здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у місцевому 

бюджеті на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

3. Рекомендувати виконавчим органам Лука-Мелешківської сільської 

ради, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити виконання плану 

заходів у межах своїх повноважень.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Комісарчук М.І.. 

 

 

 

  Сільський голова                                                              Богдан 

АВГУСТОВИЧ 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 19 позачергової сесії 8 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№       від 15.12.2021 року 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року на території Лука-Мелешківської територіальної громади 
Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Проведення 

інвентаризації об’єктів 

спортивної інфраструктури 

для визначення їх стану та 

рівня доступності 

забезпечення збору 

інформації щодо наявної 

спортивної 

інфраструктури, 

визначення її технічного 

стану та рівня доступності 

проведено інвентаризацію 

усіх об’єктів спортивної 

інфраструктури, 

визначено їх технічний 

стан та рівень доступності 

I квартал 

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

Центр культури 

та дозвілля 

2. Формування мережі 

сучасних спортивних споруд 

за місцем проживання, у 

місцях масового відпочинку 

із забезпеченням їх 

доступності для різних верств 

населення, зокрема для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

проведення аналізу 

фактичного забезпечення 

спортивними спорудами 

населення за місцем 

проживання та у місцях 

масового відпочинку, а 

також вивчення питання 

щодо їх доступності, 

відповідності соціальним 

стандартам та потребам 

громади 

підготовлено пропозиції 

щодо будівництва нових 

або реконструкції наявних 

спортивних споруд 

IV 

квартал 

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

Центр культури 

та дозвілля 

3. Забезпечення 

безперешкодного доступу 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

забезпечення дотримання 

вимог щодо доступності 

спортивних споруд для 

осіб з інвалідністю та 

надано рекомендації 

підвідомчим закладам 

стосовно дотримання 

вимог щодо доступності 

IV 

квартал 

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

 



населення до спортивних 

споруд 

інших маломобільних груп 

населення 

спортивних споруд для 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних 

груп населення під час 

реконструкції існуючих 

об’єктів спортивної 

інфраструктури 

4. Забезпечення 

доступності транспортних 

послуг для всіх громадян, 

зокрема для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення, шляхом створення 

для них доступного 

середовища для вільного 

пересування 

забезпечення придбання 

шкільних автобусів, 

пристосованих для 

перевезення дітей, які 

пересуваються у кріслах 

колісних 

створено покращені 

умови для перевезення 

школярів, зокрема дітей, 

які пересуваються у 

кріслах колісних 

IV 

квартал 

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури 

 

5. Забезпечення захисту і 

безпеки осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення у надзвичайних 

ситуаціях, зокрема в разі 

виникнення загрози збройних 

конфліктів 

проведення моніторингу 

дотримання прав осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій за участю 

громадських об’єднань, 

зокрема щодо забезпечення 

доступності захисних 

споруд цивільного захисту, 

результати моніторингу 

опубліковано на 

офіційному веб-сайті  

сільської ради 

ІII 

квартал 

2022 р. 

Відділ 

управління 

майном та 

будівництва 



наявності достатньої 

кількості доступного 

транспорту для евакуації 

до найближчої споруди 

цивільного захисту, а 

також рівня підготовки 

персоналу 

6. Пристосування 

головних входів до будівель 

органів виконавчої влади та 

місцевих держадміністрацій 

для використання особами з 

інвалідністю 

проведення відповідних 

будівельних / ремонтних 

робіт 

забезпечено встановлення 

пандусів, тактильної 

плитки, поручнів, 

адаптацію вхідних дверей 

для осіб з інвалідністю 

IV 

квартал 

2022 р. 

Відділ 

управління 

майном та 

будівництва 

7. Впровадження державної 

системи раннього втручання 

Утворення центру 

раннього втручання на базі 

діючої мережі закладів 

освіти, центру надання 

соціальних послуг, 

закладів охорони здоров’я 

з урахуванням потреб та 

фінансових можливостей 

громади  

утворено центру раннього 

втручання 

IV 

квартал 

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

Центр надання 

соціальних 

послуг; 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

охорони здоров’я 

8. Забезпечення технічної 

можливості підключення 

домогосподарств у сільській 

місцевості до фіксованого 

широкосмугового доступу до 

забезпечення підключення 

домогосподарств у 

сільській місцевості до 

широкосмугового доступу 

до Інтернету 

підвищено до 75 відсотків 

технічну можливість 

підключення 

домогосподарств у 

сільській місцевості до 

ІV 

квартал 

2022 р. 

Відділ 

управління 

майном та 

будівництва; 

Прес-секретар 



Інтернету; 

сприяння підвищенню 

покриття фіксованого 

широкосмугового доступу та 

підключення 

домогосподарств в 

комерційно малопривабливій 

сільській місцевості 

широкосмугового доступу 

до Інтернету за 

допомогою мереж 

надвисокої пропускної 

здатності 

9. Забезпечення 

необхідним програмним 

забезпеченням та засобами 

доступу до Інтернету осіб з 

інвалідністю, закладів освіти 

та культури, а також 

бібліотек та інших хабів в 

межах населених пунктів 

забезпечення осіб з 

інвалідністю, бібліотек 

необхідним програмним 

забезпеченням та засобами 

доступу до Інтернету 

не менше однієї публічної 

бібліотеки в 

адміністративному центрі 

кожної територіальної 

громади має власний веб-

сайт або сторінку в 

соціальних мережах, які 

адаптовані до доступу для 

осіб з інвалідністю 

ІV 

квартал 

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури  

10. Впровадження 

найкращих практик і 

механізмів залучення осіб з 

інвалідністю, молоді, осіб 

похилого віку, батьків з 

дітьми дошкільного віку до 

культурного життя 

проведення культурно-

мистецької акції, 

спрямованої на підтримку 

та розвиток творчих 

здібностей осіб з 

інвалідністю 

залучено 50 учасників 

(осіб з інвалідністю) до 

участі у всеукраїнській 

культурно-мистецькій 

акції, спрямованій на 

підтримку та розвиток 

творчих здібностей осіб з 

інвалідністю 

IV 

квартал  

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

Центр культури 

та дозвілля; 

Інклюзивно-

ресурсний центр 

11. Розвиток у системі 

освіти наскрізного принципу 

врахування соціальної 

забезпечення проведення 

освітніх заходів у закладах 

освіти з метою подолання 

забезпечено проведення 

регулярних заходів 

постійно Відділ освіти та 

культури; 

Інклюзивно-



залученості, недискримінації 

та поваги до прав людини, 

партиципації та 

згуртованості, у тому числі 

формальній та неформальній 

освіті, зокрема громадянській 

психологічних бар’єрів 

відповідно до положень 

Конвенції про права осіб з 

інвалідністю та за 

методичного супроводу 

МОН впровадження 

інклюзивних рішень та 

рівноцінного сприйняття 

осіб з інвалідністю у всіх 

колективах та всіма 

верствами населення 

ресурсний центр 

12. Проведення 

інформаційної кампанії 

забезпечення організації та 

проведення інформаційно-

просвітницької кампанії 

“Україна без бар’єрів” 

проведено інформаційно-

просвітницьку кампанію 

постійно Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

охорони 

здоров’я; 

Прес-секретар 

13. Підвищення рівня 

обізнаності державних 

службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

щодо прав осіб з 

інвалідністю, універсального 

дизайну і доступності 

забезпечення проведення 

навчання державних 

службовців та посадових 

осіб місцевого 

самоврядування за 

програмами підвищення 

кваліфікації із вивчення 

положень Конвенції про 

права осіб з інвалідністю, 

універсального дизайну і 

підвищено кваліфікацію 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

постійно Юридичний 

відділ 



доступності 

14. Формування на рівні 

кожної територіальної 

громади якісно нової системи 

забезпечення та захисту прав 

дітей, що дасть змогу відійти 

від практики інституційного 

догляду та виховання дітей 

до забезпечення безпечного 

догляду і виховання кожної 

дитини в сімейному або 

наближеному до сімейного 

середовищі 

проведення службою у 

справах дітей 

інформаційно-

просвітницької кампанії 

щодо захисту прав та 

інтересів дітей 

збільшено кількість 

патронатних сімей у 

територіальних громадах 

 

забезпечено розвиток 

сімейних форм виховання 

IV 

квартал  

2022 р. 

Служба у справах 

дітей 

15. Забезпечення 

функціонування закладів 

фізичної культури та спорту 

для всіх верств населення 

проведення заходів з 

фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення та фізкультурно-

спортивної реабілітації 

збільшено кількість 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

постійно Відділ освіти та 

культури; 

Центр культури 

та дозвілля 

16. Систематизація 

процесів надання послуг, 

популяризація центрів 

надання освітніх послуг та 

забезпечення створення умов 

для фінансування за 

форматом “гроші ходять за 

людиною” 

1) визначення основних 

напрямів надання освітніх 

послуг для дорослих 

визначено основні 

напрями надання освітніх 

послуг для дорослих 

IV 

квартал  

2022 р. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

охорони 

здоров’я; 

Відділ освіти та 

культури; 

Центр надання 



соціальних 

послуг 

 

 

 

17. Забезпечення закладів 

дошкільної освіти 

методичними, 

діагностичними та 

матеріально-технічним 

засобами для створення та 

функціонування 

інклюзивного середовища 

1) здійснення підвищення 

кваліфікації працівників 

інклюзивно-ресурсних 

центрів щодо роботи з 

діагностичними засобами 

для дітей дошкільного віку  

2) забезпечення закладів 

дошкільної освіти 

матеріально-технічним 

засобами для створення та 

функціонування 

інклюзивного середовища 

підвищено фахівцями 

інклюзивно-ресурсних 

центрів кваліфікацію з 

питань роботи з 

діагностичними засобами 

оновлено матеріально-

технічні засоби для 

створення та 

функціонування 

інклюзивного середовища  

25 відсотків закладів 

дошкільної освіти  

 

IV 

квартал  

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

Інклюзивно-

ресурсний центр 

18. Забезпечення умов 

громадського сектору для 

організації навчання, яке не 

забезпечується 

інституційною освітою, 

шляхом популяризації, 

проведення конкурсів та 

форумів 

здійснення щорічного 

оголошення конкурсів для 

громадського сектору з 

метою організації 

проведення конкурсів та 

форумів 

оголошено відповідні 

конкурси 

IV 

квартал  

2022 р. 

Юридичний 

відділ 

19. Забезпечення 

підвищення мотивації до 

створення умов для 

працевлаштування батьків, 

забезпечено надання 

соціальної послуги із 

IV 

квартал 

Відділ 

соціального 



навчання фахівців за 

професіями “асистент 

вчителя”, “асистент учня”, 

зокрема створення умов для 

навчання батьків дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

інших представників осіб з 

особливими освітніми 

потребами для надання 

соціальної послуги із 

супроводження під час 

інклюзивного навчання 

супроводження під час 

інклюзивного навчання, 

створено умови для 

працевлаштування батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами для 

надання такої послуги 

2022 р. захисту 

населення та 

охорони 

здоров’я; 

Центр надання 

соціальних 

послуг 

20. Забезпечення харчової 

безбар’єрності в усіх 

закладах освіти шляхом 

запровадження моніторингу 

харчових потреб та 

популяризації здорового 

харчування 

участь у розробленні та 

супроводженні 

комунікаційної платформи 

“Реформа харчування від А 

до Я” 

забезпечено 

функціонування 

платформи “Реформа 

харчування від А  

до Я” 

IV 

квартал 

2021 р. 

Відділ освіти та 

культури 

21. Забезпечення 

доступності всієї 

інфраструктури освітніх 

середовищ (гуртожитки, 

центри дозвілля, бібліотеки, 

архіви, актові зали тощо) 

здійснення навчання 

представників 

управлінських структур на 

місцевому рівні щодо 

доступності 

інфраструктури освітнього 

середовища 

проведено навчання 

представників 

управлінських структур 

IV 

квартал  

2022 р. 

Відділ освіти та 

культури 

22. Проведення 

просвітницької кампанії, 

спрямованої на боротьбу з 

гендерними стереотипами, 

расизмом у спорті, 

насильством у спорті та 

дискримінацією осіб з 

організація роботи, 

спрямованої на боротьбу з 

гендерними стереотипами, 

расизмом у спорті, 

насильством у спорті та 

дискримінацією стосовно 

будь-якої особи за ознакою 

проведено просвітницькі 

заходи, спрямовані на 

формування гуманного 

світогляду та дотримання 

принципу рівності у 

спорті та недопущення 

дискримінації стосовно 

IV 

квартал 

2021 р. 

Відділ освіти та 

культури; 

Громадські 

організації (за 

згодою) 



 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

 

інвалідністю, осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

будь-якої особи за 

ознакою інвалідністю 

23. Впровадження 

концепцій та механізму 

безбар’єрності в державну 

систему охорони здоров’я та 

навчання медичних 

працівників  

  

  

 

1) проведення роботи серед 

працівників системи 

охорони здоров’я, які 

здійснюють прийом 

громадян, щодо культури 

та особливості спілкування 

з особами з порушеннями 

слуху та застосування 

онлайн-додатків 

безкоштовного перекладу 

на українську жестову 

мову 

 

проведено широку 

просвітницьку кампанію 

щодо популяризації у 

суспільстві культури 

створення безбар’єрного 

простору 

IV 

квартал  

2022 р. 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

охорони здоров’я 


