
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _16.12.2021_ №__579_ 
м. Покровськ 

 

Про затвердження заходів Програми  

створення безбар’єрного середовища  

життєдіяльності маломобільної групи 

населення у Покровській міській 

територіальній громаді на 2022 рік  

 

З метою поліпшення захисту прав осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, відповідно до Указу Президента України від 13.12.2016 року № 553 

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

Закону України від 06.10.2005 № 2961-IV «Про реабілітацію інвалідів України», на 

виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 №883-р 

«Про  затвердження плану заходів на 2021 і 2022роки з реалізації Національної 

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

приймаючи до уваги звернення громадян, які надійшли до Контакт-Центру,  

керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

          1. Затвердити заходи Програми створення безбар’єрного середовища 

життєдіяльності маломобільної групи населення у Покровській міській 

територіальній громаді на 2022 рік (додаються). 

          2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської  міської ради Донецької області (Добровольський) забезпечити 

фінансування робіт, передбачених «Програма економічно-соціального розвитку 

Покровської територіальної громади Донецької області на 2022 рік». 

          3.  Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2021 №101  «Про 

затвердження заходів програми створення безбар’єрного середовища 

життєдіяльності маломобільної групи населення у м. Покровську на 2021 рік» 

зняти з контролю.  

          4.    Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ 

містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, контроль – на 

заступника міського голови Мілютіна К.С. 

 

Міський голова                                                                                              Р. Требушкін 



 

Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від _16.12.2021_ №__579_ 
 

Заходи 

 

Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності маломобільної 

групи населення в Покровській міській територіальній громаді  на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу Адреса об’єкту Головний 

розпорядник 

коштів 

Необхідні кошти, 

тис.грн 

Міський 

бюджет 

З 

інших 

джерел 

1. Проектування та 

встановлення 

пандусу до 

під’їзду  

(зв.Горбунова 

С.Ю.)                

м. Покровськ, 

п-т 

Шахтобудівельників,  

буд.42, кв.53 

ЖКВ 75.0  

2. Проектування та 

встановлення 

пандусу до 

під’їзду   

(зв. Теодорська 

Г.Г.)                

м. Покровськ, 

м-н Південний, буд.2, 

кв.46 

 

ЖКВ 75.0  

3. Проектування та 

встановлення 

пандусу до 

під’їзду                 

(зв. Шалтинскій 

С.В.) 

м. Покровськ, 

м-н Лазурний, буд.6, 

кв.31 

 

ЖКВ 75.0  

4. Проектування та 

встановлення 

пандусу до 

під’їзду                 

(зв. Величко В.К.) 

м. Покровськ, 

м-н Лазурний, буд.30, 

кв.32 

 

ЖКВ 75.0  

5. Проектування та 

встановлення 

пандусу до 

під’їзду                 

(зв. Передрій С.І.) 

м. Покровськ, 

м-н Шахтарський, буд. 

26Б, кв.16 

 

ЖКВ 75.0  

6. Проектування та 

встановлення 

пандусу до 

житлового 

будинку (зв. 

Голик З.Г.) 

м. Покровськ, 

вул. Чайковського, 

буд. 60 

ЖКВ 75.0  



 

7. Проектування та 

будівництво 

прибудови з 

пандусом до 

квартири                

(зв.Мартиненко 

Л.В.)                

м. Покровськ 

вул. Таманова буд.34, 

кв.31 

ЖКВ 200.0  

8. Необхідність 

придбання 

підйомника                  

(зв. Латиш К.С.) 

м. Родинське 

вул. Краснолиманська, 

буд.50, кв.42 

ЖКВ 100.0  

Заходи ЖКВ 

1. Облаштування 

з’їздами та 

переходами (з 

програми 2021р.) 

 ЖКВ 50.0  

ВСЬОГО 800.0 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                                                А. 

Жук   

 

 

Заходи Програми створення безбар’єрного середовища життєдіяльності 

маломобільної групи населення  в Покровській територіальній громаді на 2022рік 

розроблені відділом містобудування, архітектури та земельних відносин міської 

ради. Кошторисна вартість на проведення робіт надана КП «Управління 

капітального будівництва». 

 

 

В.о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин                                                           О. Топало  

 

 

Керівник КП «Управління капітального 

будівництва»                                                                                             Д. Проскуренко          

 

  

Начальник житлово комунального відділу                                             Д.Візенков            


