
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

від 11.01.2017 № 7 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Плану заходів щодо  

виконання Указу Президента України 

від 13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи, 

спрямовані на забезпечення додержання 

прав осіб з інвалідністю» 

 

 

На виконання Плану заходів Черкаської обласної державної адміністрації 

від 06.01.2017 № 01/01-3/7521 щодо виконання Указу Президента України від 

13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання 

прав осіб з інвалідністю», керуючись п. 1, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Затвердити заходи щодо виконання Указу Президента України від 

13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання 

прав осіб з інвалідністю» (додаються). 

2. Керівникам управлінь, відділів, служб міськвиконкому, іншим 

виконавцям, забезпечити виконання заходів, в межах наданих повноважень. 

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови Суддю С.В. та управління праці та соціального захисту 

населення (Лукомська Т.Е.). 

 

 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
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Додаток до 

розпорядження міського 

голови 

від 11.01.2017 № 7 
 

План заходів 

 виконання Указу Президента України від 13.12.2016 № 553/2016 

«Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» 

 
№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

3.1 Надавати соціальні послуги, зокрема соціальні послуги 

денного догляду, догляду вдома та підтриманого проживання, 

шляхом соціального замовлення 

постійно Центр соціальної допомоги 

3.2. Враховувати потреби осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення під час будівництва, 

реконструкції, реставрації, ремонту, капітального ремонту 

об`єктів громадського та цивільного призначення, об`єктів 

благоустрою, дорожньо-транспортної інфраструктури 

постійно Міськвиконком, управління праці та соціального 

захисту населення, міська громадська організація 

інвалідів, відділ архітектури та містобудування, 

управління житлово-комунального господарства, 

центр соціальної допомоги. 

 

6.1.  Вирішувати в установленому порядку питання облаштування 

будівель і приміщень навчальних закладів, які перебувають у 

комунальній власності міста та в яких проводитиметься 

зовнішнє незалежне оцінювання, з урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю 

постійно Міськвиконком, управління праці та соціального 

захисту населення, громадські організації 

інвалідів, відділ архітектури та містобудування, 

управління житлово-комунального господарства 

6.2. Забезпечити доступ користувачів з вадами зору та слуху до 

інформації, яка розміщується на офіційному веб-сайті міської 

ради 

постійно Міськвиконком 

6.3 Організувати ведення обліку осіб з інвалідністю, які 

потребують забезпечення виробами медичного призначення, 

та поліпшення забезпечення цих осіб такими виробами 

постійно Міськвиконком, ЦРЛ 

 

 

 

Керуючий справами                                                 О.В. Тітаренко
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