
Проєкт 
КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 
 

від                            № VII-441  

м. Краматорськ      

 

Про затвердження Програми створення 

безбар’єрного середовища 

життєдіяльності маломобільної групи 

населення у м. Краматорську на 2021 

рік 
 
 

З метою посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними 

можливостями та створення умов для їх життєдіяльності, відповідно до Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації від 22.03.2017 № 247 «Про План заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення на 2017-2021 роки на території Донецької області», керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити Програму створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 

маломобільної групи населення  у м. Краматорську на 2021 рік (додається). 
 

2. Фінансовому управлінню (Саєнко) розглянути можливість виділення коштів для 

реалізації даної Програми. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Смирнова С.В. 
 

 
 
Міський голова О.В. Гончаренко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 

                             № VII-441і                          
5/VII-103 
 

 
П Р О Г Р А М А 

створення безбар’єрного середовища життєдіяльності  
маломобільної групи населення у м. Краматорську на 2021 рік 

 
 

1. Загальні положення. 
 

 Програма створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільної групи 

населення у м. Краматорську на 2021 рік (далі Програма) спрямована  на поступове 

формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до 

об’єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, 

заклади соціального захисту населення, медичні заклади, заклади освіти)  на місцевому рівні, 

які передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 
 

2. Мета Програми. 
 
 Метою Програми є: 

- посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та 

створення сприятливих умов для їх життєдіяльності; 
- забезпечення та здійснення умов для безперешкодного доступу маломобільної 

категорії населення до об’єктів житлового, адміністративного, соцкультпобутового 

призначення; 
- визначення стану справ щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з 

інвалідністю та маломобільної групи населення до об’єктів житлового, адміністративного, 

соцкультпобутового призначення. 
 
3. Заходи  Програми (додаються). 

 
 

 
Секретар міської ради І.І. Сташкевич  
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Заходи Програми створення  безбар’єрного середовища  життєдіяльності  
маломобільної групи населення у м. Краматорську на  2021 рік 

 

№ 
з/п 

Назва заходів 
Адреса  об’єкту 

(установи) 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Необхідні кошти, 

грн. 

Міський 

бюджет 

З 

інш. 
дже-
рел 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Придбання та розміщення 

тактильних накладок та 

контрастної смуги в 

управлінні праці та 

соціального захисту 

населення 

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 23 
управлінні 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

23 100 - 

2. Встановлення покажчиків 

на кабінетах та номерків на 

палатах (хірургічний 

корпус, інфекційний корпус 

та боксовий корпуси) в КНП 

«Міська лікарня № 1»  

вул. Олекси Тихого, 

17 
відділ 

охорони 

здоров’я 

27 000 - 

3. Встановлення тактильної 

поліуретанової 

попереджувальної плитки  в 

середині  приміщення 

(хірургічний корпус, 

інфекційний корпус та 

боксовий корпуси) в КНП 

«Міська лікарня № 1» 

вул. Героїв 

України,17 
відділ 

охорони 

здоров’я 

14 000 - 

4. Прокладання  тактильної  

попереджувальної 

керамічної плиткі до  входу 

в будівлі (інфекційний 

корпус та боксовий 

корпуси) в КНП «Міська 

лікарня № 1» 

вул. Героїв 

України,17 
відділ 

охорони 

здоров’я 

30 000  

5. Нанесення абразивної 

протиковзальної клейкої 

стрічки або протиковзаних 

накладок на зовнішні сходи 

в КНП «Міська лікарня № 

2» 

вул. Дніпровська, 14 
 

відділ 

охорони 

здоров’я 

15 000  



6. Облаштування доріжки на 

шляху до лікарні, 

прокладання  тактильної 

попереджувальної 

керамічної плитки до  входу 

в будівлі КНП «Міська 

лікарня № 2» 

вул. Дніпровська, 14 
 

відділ 

охорони 

здоров’я 

210 000  

7. Нанесення абразивної 

протиковзальної клейкої 

стрічки або протиковзаних 

накладок на зовнішні сходи 
КНП «Міська лікарня № 3» 

вул. Героїв України, 

17 
відділ 

охорони 

здоров’я 

8 400  

8. Прокладання  тактильної  

попереджувальної 

керамічної плиткі до  входу 

в будівлі КНП «Міська 

лікарня № 3» 

вул. Героїв України, 

17 
відділ 

охорони 

здоров’я 

129 000  

9. Будівництво додаткового 

входу з пандусом до будівлі  

жіночої консультації КНП 

«Міська лікарня № 3» з 

коригуванням ПКД 

вул. Героїв України, 

17 
відділ 

охорони 

здоров’я 

370 000  

10. Поточний ремонт сходів та 

пандусу з приведенням їх у 

відповідність ДБН по 

доступності в КНП 

«Стоматологічна 

поліклініка №1» 

вул. Ювілейна, 4 відділ 

охорони 

здоров’я 

198 500  

11. Нанесення абразивної 

протиковзальної клейкої 

стрічки або протиковзаних 

накладок на зовнішні сходи 
в КНП «Стоматологічна 

поліклініка №2» 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

1 200  

12. Встановлення тактильної 

попереджувальної смуги на 

всю ширину маршу в КНП 

«Стоматологічна 

поліклініка №2» 

 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

600  

13. Встановлення тактильної 

смуги із плитки з рифами 

типу зрізаних конусів на 

всю ширину сходів в КНП 

«Стоматологічна 

поліклініка №2» 

 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

800  



14. Придбання контрастної 

стрічки для маркування 

першої та останньої 

сходинок зовнішнього 

сходового маршу в КНП 

«Стоматологічна 

поліклініка №2» 
 

 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

200  

15. Придбання контрастної 

стрічки для маркування на 

прозорому заповненні 

полотна вхідних дверей в 

КНП «Стоматологічна 

поліклініка №2» 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

200  

16. Заміна зовнішніх та 

внутрішніх дверей на двері з 

оглядовими панелями в 

КНП «Стоматологічна 

поліклініка №2» 

 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

9 000  

17. Встановлення дренажних 

водозбірних ґрат у підлозі 

тамбурів або вхідних 

площадок, які повинні бути 

врівень з поверхнею 

покриття підлоги в КНП 

«Стоматологічна 

поліклініка №2» 

 

вул. Велика Садова, 

74 
відділ 

охорони 

здоров’я 

1 000  

18. Поточний ремонт сходинок 

з улаштуванням пандусу в 

ДНЗ №39 

вул. Академічна, 34а управління 

освіти 
75 000  

19. Поточний ремонт з 

улаштуванням пандусу для 

маломобільних верств 

населення в ЗОШ №1 

вул. Радужна, 13 управління 

освіти 
90 000  

20. Капітальний ремонт  ганку з 

улаштуванням пандусу в 

ЗОШ №15 

вул. Маяковського, 

19 
управління 

освіти 
410 000  

21. Установка підйомника для 

маломобільних верств 

населення в ліцеї №8 

вул. Двірцева, 57а управління 

освіти 
1 343 920  

22. Розробка ПКД для 

облаштування туалету для 

осіб з інвалідністю в ліцеї 

№8                                                                

вул. Двірцева, 57а управління 

освіти 
16 845  

23. Придбання та встановлення 

(монтаж) шафи для 

зберігання інвалідного візка 

на прибудинковій території 

бул. 

Машинобудівників, 

31-61 

відділ 

житлового 

господарства 

50 000  



24. Придбання та встановлення 

підйомника 

вул. Бєляєва, 121, п. 

№3 
відділ 

житлового 

господарства 

150 000  

25. Облаштування елементами 

доступності (пандуси, 

поручні) 

вул. Кришталева, 10-
72 (п. №2); вул. 

Бикова, 13-31 (п. 

№1); вул. Бикова, 21-
104 (п. №4); вул. 

Сіверська, 50-91 (п. 

№2); вул. Валентина 

Шеймана, 16-14 (п. 

№2); вул. Перша 

Горна, 5-61 (п. №2); 

вул. Анатолія 

Солов’яненко, 10-61 
(п. №2); вул. 
Кришталева, 2-78 (п. 

№2); вул. Остапа 

Вишні, 25-2 (п. №1); 

вул. Бикова, 2-128 
(п. №3); вул. Бикова, 

25-64 (п. №2); вул. 

Паркова, 99-69 (п. 

№2)  

відділ 

житлового 

господарства 

800 000  

26. Капітальний ремонт ганку з 

облаштуванням елементами 

доступності (пандус, 

поручні) в КЗ «Клуб «Зоря»  

смт. Ясногірка, вул. 

Рилєєва, 16 
управління з 

гуманітарних 

питань 

300 000  

27. Облаштування санітарно-
гігієнічних кімнат (туалетні 

кімнати для чоловіків та 

жінок) для потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення в Центральній  

міській публічній бібліотеці  

вул. Марії 

Приймаченко, 16 
управління з 

гуманітарних 

питань 

1 150 000  

28. Здійснення капітального 

ремонту тротуарів, підходів 

до будівлі, приміщень з 

нанесенням контрастних 

смуг, тактильної плитки в 

Центральній  міській 

публічній бібліотеці 

вул. Марії 

Приймаченко, 16 
управління з 

гуманітарних 

питань 

300 000  



29. Облаштування доступу 

(капітальний ремонт 

тротуарів, підходів, 

приміщень з нанесенням 

жовтих смужок, 

встановленням тактильної 

плитки) для людей з вадами 

зору до ДЦБ ім. О.С. 

Пушкіна  

вул. Паркова, 14 управління з 

гуманітарних 

питань 

300 000  

 Всього:   6 023 765  

 
 
 
Секретар міської ради  І.І. Сташкевич 
 
 


