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СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
28.01.2022 № 22

Звіт
про виконання ,,Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до соціальної
інфраструктури в м. Березані та в селах, які приєдналися до

Березанської міської ради на 2020-2022 роки“
за 2021 рік

З метою забезпечення рівних можливостей доступу осіб з інвалідністю,
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення до об’єктів житлового і громадського призначення комітетом
доступності спільно з відділом архітектури та містобудування виконавчого
комітету Березанської міської ради проводилась робота щодо попередження
власників магазинів, аптек, державних установ та громадських організацій про
необхідність облаштування будівель пандусами згідно з чинними державними
будівельними нормами. На сьогодні спільними зусиллями в місті Березань та
селах, приєднаних до Березанської міської ради адаптовано 71 об’єкт
загального користування для потреб осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
№
з/п

Приміщення
громадського
користування

Адреса приміщення
громадського користування

Наявність
пандуса та його

відповідність
нормативам

1. Управління соціального
захисту населення

виконавчого комітету
Березанської міської

ради

вул. Набережна, 4 наявний,
відповідає,

працює кнопка
виклику

2. Березанський міський
територіальний центр

соціального
обслуговування (надання

соціальних послуг)

вул. Набережна, 4 наявний,
відповідає,

працює кнопка
виклику

3. Відділення
стаціонарного догляду
Березанського міського
територіального центру

соціального
обслуговування

вул. Михайлівська 64А наявний,
відповідає
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4. Відділ денного
перебування

вул.Медична, 1Б наявний,
відповідає

5. Робоче місце працівника
управління Пенсійного

фонду України в
Київській області

вул. Героїв Небесної Сотні, 4 наявний,
відповідає

6. Березанський міський
центр зайнятості

вул. Героїв Небесної Сотні, 1 а наявний,
відповідає

7. Березанське міське
відділення виконавчої

служби Головного
територіального

управління юстиції у
Київській області

вул. Набережна, 4 наявний,
відповідає

8. Березанське відділення
Переяслав-

Хмельницького відділу
поліції ГУ НП в

Київській області

вул. Шевченків шлях, 30 наявний

9. Березанський міський
суд

вул. Шевченків шлях, 32 наявний

10. Адмінприміщення
виконавчого комітету
Березанської міської

ради

вул. Героїв Небесної Сотні, 1 наявний

11. Фінансове управління
виконавчого комітету
Березанської міської

ради

вул. Набережна, 4 наявний,
відповідає,

працює кнопка
виклику

12. ДЮСШ ,,Старт“ вул. Березанський шлях, 32 наявний
13. Березанський міський

військовий комісаріат
вул. Шевченків шлях,114 наявний,

відповідає, є
заїзд

14. ЗОШ І-Ш ст.. № 1 вул. Героїв Небесної Сотні, 2 наявний,
відповідає

15. ЗОШ І-Ш ст.. № 2 вул. Горького, 5 наявний,
відповідає

16. Навчально-виховний
комплекс

вул. Григорія Сковороди, 110 наявний,
відповідає

17. ЗОШ І-Ш ст.. № 4 вул. Дородніцина, 8 наявний,
відповідає
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18. ЦДЮТ ,,Надія“ вул. Дородніцина, 8 наявний,
відповідає

19. Навчальний корпус
Березанського

професійно-аграрного
ліцею

вул. Шевченків шлях, 34 наявний

20. Відділ освіти
виконавчого комітету
Березанської міської

ради

вул. Набережна, 4 наявний,
відповідає

21. Дитячий садок
,,Лелеченя“

вул. Березанський шлях, 22 наявний

22. Дитячий садок
,,Ромашка“

вул. Комарова, 5 наявний

23. Дитячий садок
,,Ластівка“

вул. Шевченків шлях, 154 наявний

24. Дитячий садок
,,Сонечко“

пр. Садовий, 1 наявний

25. Будинок культури вул. Шевченків шлях. 131 наявний
26. Краєзнавчий музей вул. Героїв Небесної Сотні, 22 наявний,

необхідно
привести до
нормативів

уклін
27. Залізничний вокзал вул. Привокзальна, 1 наявний
28. Поштове відділення в

центрі міста
вул. Героїв Небесної Сотні, 12 наявний

29. Ощадний банк вул. Героїв Небесної Сотні, 12 наявний
30. Сімейна аптека вул. Героїв Небесної Сотні, 30 наявний,

відповідає
31. Аптека ,,ТАС“ вул. Шевченків шлях, 156 наявний
32. Аптека ,,ТАС“ вул. Михайлівська, 50 наявний
33. Аптека ,,ТОВ ,,Фарма-

маркет“
вул. Михайлівська, 50 наявний

34. Аптека ,,ТОВ ,,Фарма-
маркет“

вул. Привокзальна, 18 а наявний

35. Аптека ,,Будьте здорові“ вул. Привокзальна, 1 наявний
36. Аптека ,,Будьте здорові“ вул. Шевченків шлях, 139 працює кнопка

виклику
37. Аптека ,,Вітамін“ вул. Шевченків шлях, 118 наявний
38. ТОВ ,,Велес-фарм“,

аптека № 7
вул. Набережна, 188 наявний,

відповідає
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39. Поліклініка Березанської
міської лікарні

вул. Михайлівська, 50 наявний,
відповідає

40. Відділення екстренної
медичної допомоги

вул. Михайлівська, 50 наявний,
відповідає,

працює кнопка
виклику

41. Неврологічне відділення вул. Михайлівська, 50 наявний,
відповідає

42. Дитяча консультація вул. Михайлівська, 50 наявний,
відповідає

43. Хірургічне відділення вул. Михайлівська, 50 наявний,
відповідає

44. Магазин вул. Воровського, 51 а наявний,
відповідає

45. Магазин ,,Наш край“ вул. Шевченків шлях , 50 наявний,
відповідає

46. Магазин ,,Наш край“ вул. Привокзальна. 1 а наявний,
відповідає

47. Магазин ,,Кошик“ вул..Героїв Небесної Сотні наявний,
відповідає

48. Промисловий магазин вул. Шевченків шлях, 149 працює кнопка
виклику

49. Магазин ,,Фора“ вул. Привокзальна наявний,
відповідає

50. Магазин ,,Фора“ вул. Шевченків шлях, 140/1 наявний,
відповідає

51. Магазин ,,АТБ“ вул.Шевченків шлях, 156а наявний,
відповідає

52. Мінімаркет ,,Єва“ вул.Шевченків шлях, 139а наявний,
відповідає

53. ПП ХоменкоТ.А. вул.Шевченків шлях, 139/4 наявний,
відповідає

54. Центр надання
адміністративних послуг

виконавчого комітету
Березанської міської

ради

вул.Героїв Небесної Сотні 18 наявний,
працює кнопка

виклику,
відповідає

55. Магазин ,,АНДІ“ вул..Шевченків шлях, 135в наявний,
відповідає

56. Магазин ,,Моноліт“ вул.Маяковського, 30 наявний,
відповідає
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57. Магазин ,,Продукти“ вул..Героїв Небесної сотні, 33 наявний,
відповідає

58. Магазин ,,Продукти“ вул..Шевченків шлях 110а наявний,
відповідає

59. Магазин ,,Молоток“ вул.. Дородніцина, 3 наявний,
відповідає

60. Магазин ,,Каріна“ вул..Шевченків шлях, 114/2 наявний,
відповідає

61. Магазин ,,Меблі“ вул.Шевченків шлях, 131/1 наявний,
відповідає

62. Магазин ,,Лавка“ с.Лехнівка , б-р Центральний ,
14в

наявний,
відповідає

63. Медична амбулаторія с.Садове,
вул..Першотравнева,2а та 3А

наявний,
відповідає

64. ЗОШ 1-Ш ст.. с.Садове, вул..Гагаріна,2 наявний,
відповідає

65. ЗОШ 1-Ш ст.. с.Яблуневе, вул.Шевченка, 1/3 наявний,
відповідає

66. Навчально-виховний
комплекс

,,Загальноосвітня школа
І-ІІ ст.-дитячий садок“

с.Ярешки, вул.Дружби, 22 наявний,
відповідає

67. Початкова школа с.Пилипче вул.Шевченка, 2А наявний,
відповідає

68. Філія Березанського
НВК

с.Лехнівка пров.Парковий, 1 наявний,
відповідає

69. Ясла-садок ,,Вишенька“ с.Лехнівка вул.Донецька, 2А наявний,
відповідає

70. Гімназія с.Недра вул.Недра, 12А наявний,
відповідає

71. Медична амбулаторія с.Лехнівка б-р Центральний,
14Г

наявний,
відповідає

Постійно ведеться контроль за дотриманням під час реконструкції,
капітального ремонту, будівництва об'єктів громадського та цивільного
призначення, благоустрою та дорожньо-транспортної інфраструктури
будівельних норм, державних стандартів і правил з питань доступності для
маломобільних груп населення.

 Протягом 2021 року працівники Служби у справах дітей Березанської
міської ради постійно надають послуги особам з інвалідністю та дотримуються
етики спілкування з ними.
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Станом на 31.12.2021 на первинному обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, перебуває 5 дітей з інвалідністю, а
також проживає одна дитина з інвалідністю з іншої території. 7 дітей з
інвалідністю оздоровлені в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за
бюджетний рахунок. 2 дітей з інвалідністю брали участь у щорічному
обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами „Повір у себе“.
Діти з інвалідністю були залучені до загальноміських святкових заходів
(Великдень, Міжнародний день захисту дітей, Різдвяні та Новорічні свята). Для
43 дітей з інвалідністю були придбані подарунки з нагоди дня Святого Миколая
та новорічних свят.

На офіційному сайті Березанської міської ради висвітлюється інформація
щодо законних прав громадян з інвалідністю, зокрема, дітей (інформація про
наявні путівки в заклади оздоровлення та відпочинку, першочергове та
безкоштовне право на отримання яких мають діти з інвалідністю).

Протягом 2021 року забезпечувалося виконання плану заходів щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю, які
перебувають на обліку у відділеннях Березанського міського територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а саме:

- у відділенні стаціонарного догляду для пересування осіб, які
користуються колісними кріслами є похила поверхня, що дублює сходи. У
кожної особи з інвалідністю в кімнатах встановлена кнопка виклику працівника
закладу;

- працівники територіального центру дотримуються етики та толерантності
в спілкуванні з людьми з особливими потребами, які звертаються до відділень
або перебувають на обліку;

- біля вхідних дверей адміністративного офісу Березанського
територіального центру встановлена кнопка виклику.

Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) постійно інформує громадян через місцеву газету
,,Березанська громада“ та соціальну мережу Facebоок про право особам з
особливими потребами на отримання соціальних послуг та про роботу
територіального центру в умовах карантину.

Територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності
та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору
чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, законності, соціальної
справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості,
відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

 В закладах освіти Березанської міської ради забезпечено вільний доступ
осіб з обмеженими фізичними можливостями до будівель.
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В усіх освітніх закладах Березанської міської ради обладнано пандуси. В
Березанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та в Березанському НВК переобладнано
внутрішні вбиральні для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

У закладах загальної середньої освіти протягои 2021 року проводилась
робота по удосконаленню форм роботи з дітьми з особливими потребами.

 Інклюзивним навчанням у 2021 році охоплено 20 дітей з особливими
освітніми потребами, індивідуальною формою навчання 15 дітей.

З метою розширення спроможності дошкільних закладів дошкільної освіти
щодо можливості надання якісних освітніх послуг для дітей з особливими
освітніми потребами, у 2021 навчальному році функціонує 1інклюзивна група у
яслах-садку ,,Ромашка“ (1 дитина), одна група в я/с ,,Лелеченька“ (2 дітей), та
три групи в я/с ,,Ластівка“ (5 дітей).

У закладах освіти проводиться робота по створенню умов для зміцнення
фізичного та психічного здоров'я дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки:

- постійно поновлюється та уточнюється банк даних дітей з особливими
освітніми потребами;

- в закладах забезпечується соціально-психологічний супровід;
- проводиться щорічний медичний огляд дітей та здобувачів освіти.
 Діти з особливими освітніми потребами систематично залучаються до

участі у виховних, культурно-масових та оздоровчих заходах, Всеукраїнських
олімпіадах, конкурсах, роботі МАНУ.

Психологічними службами освітніх закладів систематично проводиться
просвітницька робота з дітьми, педагогічною та батьківською громадськістю.

Для дітей з особливими освітніми потребами протягом року за окремим
розкладом проводяться корекційно-розвиваючі заняття, враховуючи нозологію
захворювання.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545
,,Про затвердження Положення про інклюзивно - ресурсний центр“, рішенням
сесії Березанської міської ради від 19.12.2017 № 427-43-VІІ для організації
навчання, виховання, соціалізації та реабілітації дітей з особливими освітніми
потребами в місті 28.12.2018 відкрито комунальну установу ,,Березанський
інклюзивно-ресурсний центр“ Березанської міської ради. Протягом 2021
навчального року фахівці ,,Березанського інклюзивно-ресурсного центру“
надали послуги 85 дітям з особливими освітніми потребами.

Діти із обмеженими фізичними можливостями крім навчання, отримують
позашкільну освіту у гуртках природничо-гуманітарного циклу ,,Прикрась свій
дім“, ,,Вишивання стрічками“, ,,Плетіння із соломи“,  ,,Вишивання бісером“,
,,Канзаші“ ЦДЮТ ,,Надія“, займаються у секції шахів ДЮСШ ,,Старт“.

Діти з інвалідністю забезпечені безоплатним харчуванням у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти.
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Відділом освіти проводиться робота щодо інформування осіб з
інвалідністю про їх законні права щодо отримання якісних освітніх послуг
шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайтах відділу освіти,
закладів освіти, у місцевій газеті ,,Березанська громада“.

Протягом 2021 року працівники Служби у справах дітей Березанської
міської ради постійно надають послуги особам з інвалідністю та дотримуються
етики спілкування з ними.

Станом на 31.12.2021 на первинному обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, перебуває 5 дітей з інвалідністю, а
також проживає одна дитина з інвалідністю з іншої території. 7 дітей з
інвалідністю оздоровлені в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за
бюджетний рахунок. 2 дітей з інвалідністю брали участь у щорічному
обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами „Повір у себе“.

Діти з інвалідністю були залучені до загальноміських святкових заходів
(Великдень, Міжнародний день захисту дітей, Різдвяні та Новорічні свята). Для
43 дітей з інвалідністю були придбані подарунки з нагоди дня Святого Миколая
та новорічних свят.

На офіційному сайті Березанської міської ради висвітлюється інформація
щодо законних прав громадян з інвалідністю, зокрема, дітей (інформація про
наявні путівки в заклади оздоровлення та відпочинку, першочергове та
безкоштовне право на отримання яких мають діти з інвалідністю).

Адміністрація КНП ,,Центр первинної медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“ на виконання заходів Програми у 2021 році
забезпечила наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу
до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

 Забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення по ділянках до
будівель та по території, встановлені зовнішні пандуси, наявні огорожі з
поручнями. Встановлені засоби орієнтації для людей з вадами зору, а саме
тактильні таблички та візуальні елементи доступності. Санітарно – гігієнічні
приміщення розраховані для усіх груп населення, в тому числі маломобільні
групи населення. Проектні рішення забезпечують доступність та умови
вільного користування  такими приміщеннями. Встановлені поручні для
безпечного користування сангігієнічними  приладами.

Наявна кнопка виклику у робочому стані.
Через засоби масової інформації проводиться інформування осіб з

інвалідністю про їх законні права щодо забезпечення пільговими медичними
засобами та засобами реабілітації.

Діти соціально незахищених категорій навчаються в Березанській школі
мистецтв і користуються пільгами по оплаті за навчання.
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Діти з функціональними обмеженнями залучалися до участі в тематичних
екскурсіях, які проводились з використання діючих експозицій краєзнавчого
музею на безоплатній основі.

На автостоянці біля управління соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради відведено спеціальні місця для
паркування автотранспорту осіб з інвалідністю.

З метою покращення якості роботи комітету доступності забезпечується
постійна взаємодія з громадськими організаціями міста. Так до складу комітету
доступності входять голова громадської організації ,,Союз Чорнобиль України“
та голова міської спілки осіб з інвалідністю ,,Надія“.

Працівники відділів, служб, установ та організацій міста дотримуються
етики спілкування з людьми з особливими потребами, а також культури
обслуговування та створення атмосфери доброзичливості й довіри між
клієнтами та посадовими особами органів місцевого самоврядування,
дотримання етики спілкування з людьми з особливими потребами.

Всі заходи пророблені за 2021 рік були направлені на задоволення потреб
людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення нашого міста та сіл, приєднаних до Березанської міської ради.

Заступник начальника управління-
начальник відділу (підпис) Ольга СИВАК

Керуючий справами
виконкому міської ради (підпис) Лариса КОЧУР


