
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Програми поліпшення безбар’єрного простору у

Закарпатській області на 2022-2024 роки.

Обґрунтування необхідності прийняття програми.

Конституція України, зокрема стаття 21, стаття 24 та стаття 33 гарантує
кожній  людині  та  громадянину  України  рівність  у  їх  правах,  відсутність
будь-яких  привілеїв  чи  обмежень  за  будь-якими  ознаками  та  свободу  її
пересування. 

Зняття  довколишніх  бар'єрів  -  фізичних  та  ментальних,  дозволяє
посилити функціональний потенціал кожної  людини.  Саме на цих засадах
актуальною  стає  концепція  доступності,  яка  має  бути  широкою  та
універсальною, тобто задовольняти потреби всіх, в т. ч. маломобільних груп
населення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета  Програми поліпшення  безбар’єрного  простору  у  Закарпатській
області  на  2022-2024  роки  -  допомога  місцевим  радам  (територіальним
громадам)  у  створені  умов  щодо  безперешкодного  доступу  людей  з
обмеженими  функціональними  можливостями  до  об’єктів  інфраструктури
населених  пунктів,  в  тому  числі  місць  праці  та  відпочинку,  загального
користування,  спортивних,  культурно-видовищних  центрів,  зупинок
громадського транспорту тощо, а також до інших видів соціального сервісу
та соціальних послуг.

Реалізація  Програми  є  комплексним  процесом,  пов'язаним  з
соціальними,  психологічними,  інфраструктурними  та  іншими
перетвореннями  та  змінами,  які  в  сукупності  дій  спроможні  перетворити
населені пункти області на безбар'єрний простір.

3. Правові аспекти

Програма приймається відповідно до статей 17 та  23  Закону України
„Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента  України № 533/2020
«Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», відповідно
до  пункту 2.5  протоколу селекторної наради, яка відбулась 10 лютого 2021
року  під  головуванням  Міністра  розвитку  громад  та  територій  України
Олексія Чернишова.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

На  реалізацію  заходів  Програми  на  2022-2024  роки  необхідно
передбачити фінансування з сільських, селищних та міських бюджетів, згідно
з розрахунками, що додаються до пояснювальної записки.



5. Позиція заінтересованих органів

Проект  Програми  стосується  облдержадміністрації,  сільських,
селищних  та  міських  рад,  департаменту  соціального  захисту  населення
облдержадміністрації,  департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту
облдержадміністрації,  управління  культури,  національностей  та  релігій
облдержадміністрації,  управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю  облдержадміністрації,  Закарпатського обласного  товариства
осіб з інвалідністю.

6. Регіональний аспект

Виконання даної  Програми поліпшить  ситуацію щодо безбар’єрного
простору у області та наблизить область створення доступності до стандартів
ЄС.

7. Громадське обговорення

Проект  Програми  було  розміщено  на  веб-ресурсах
облдержадміністрації для обговорення та надання пропозицій чи зауважень.

8. Прогноз результатів

Виконання  Програми  сприятиме  створенню  умов  щодо
безперешкодного  доступу  людей  з  обмеженими  функціональними
можливостями до об’єктів інфраструктури населених пунктів, в тому числі
місць праці та відпочинку, загального користування, спортивних, культурно-
видовищних  центрів,  зупинок  громадського  транспорту  тощо,  а  також  до
інших видів соціального сервісу та соціальних послуг.

В. о. начальника управління містобудування 
та архітектури облдержадміністрації                                Роман МИКИТИН
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