
 
 
 
                                                                                                                  

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    28.01.2021  року                              м. Шепетівка                        №  17-2021р. 
 
Про створення робочої групи з  
аудиту місць масового відпочинку 
в м. Шепетівка щодо забезпечення  
безперешкодного доступу громадян 
 
 
           З метою проведення аудиту щодо забезпечення безперешкодного доступу 
громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до місць масового відпочинку (парки, 
сквери, спортивні споруди, пункти прокату спортивного інвентарю та обладнання, 
водні об’єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для 
занять водними видами спорту та місця любительського і спортивного рибальства 
у зимовий період ), на виконання Указу Призидента України від 17.12.2020 № 
574/2020  «Про започаткування соціального проекту «Активні парки – локація 
здорової України» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
19.01.2021 № 151/2021-р, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 
 
1. Створити робочу групу з аудиту місць масового відпочинку в м. Шепетівка щодо 
забезпечення безперешкодного доступу громадян  та затвердити її склад (Додаток 1) 
 
2. Провести аудит щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян, у тому 
числі осіб з інвалідністю, до місць масового відпочинку згідно графіку (Додаток 2)  
 
3. Відділу містобудування та архітектури щомісячно до 1 числа відповідно до 
анкети (Додаток 3) інформувати в електронному та паперовому вигляді відділ 
містобудування та архітектури облдержадміністрації. 
 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови А.Мовсісяна та начальника відділу містобудування та архітектури  
В.Донкова. 
 
 
 
Міський голова                                                           Віталій  БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Додаток 1 
             до розпорядження                        
                                                                                                      міського голови 
                       28.01.2021 № 17-2021р.  

Склад 
робочої групи з аудиту місць масового відпочинку в м. Шепетівка щодо 

забезпечення безперешкодного доступу громадян 
 
 

Артур МОВСІСЯН                заступник міського голови, голова робочої групи, 
 

Інна БАЛИЦЬКА                   головний спеціаліст відділу містобудування та             
                                                 архітектури Шепетівської міської ради,  секретар   
                   робочої групи, 
 
Галина БЕЗКОРОВАЙНА    заступник міського голови, член робочої групи, 
 
Юрій ҐУДЗИК                        начальник управління ЖКГ Шепетівської міської ради,  
                                                 член робочої групи, 
 
Діна КЛІМОВИЧ                   директор Шепетівської спеціалізованої    
                                               загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 2   
                                               з поглибленим вивченням основ економіки  
                                               і правознавства Хмельницької  області, член        
                                                 виконкому, представник від громадськості  
                                                 (за згодою), член робочої групи, 
 

Людмила КЛІМЧУК              спеціаліст І категорії відділу містобудування та   
                                                 архітектури Шепетівської міської ради, член робочої      
                                                 групи, 
 
Олександр ШУЛЯК               начальник відділу з питань фізичної культури та   
                                                 спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 
                                                 член робочої групи, 
 
Світлана ДЖУС                     начальник відділу культури, член робочої групи 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                      Наталія БІЛАС 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 



      Додаток 2 
                                                                                                       до розпорядження                        
                                                                                                       міського голови 
              28.01.2021 № 17-2021р.  
 

 
Графік перевірок місць масового відпочинку 

 
1. Місця для занять водними видами спорту – січень-лютий, липень-серпень 2021; 

 
2. Місця любительського і спортивного рибальства  

 
 у зимовий період –  лютий, грудень  2021;  

 
3. Парки, сквери – березень – квітень, жовтень  2021; 

 
4. Спортивні споруди – квітень – травень, вересень 2021; 

 
5. Водні об’єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони –  

 
травень-червень 2021. 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                      Наталія БІЛАС 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Додаток 3 
                                                                                                       до розпорядження                        
                                                                                                       міського голови 
              28.01.2021 № 17-2021р.  
 

АНКЕТА 
Проведення аудиту доступності місць масового відпочинку 

 
__________________________________________________________________

__ 
(назва об’єкту громадського призначення) 

________________________________________________________________ 
 

 
 

Дата обстеження:___________________________________ 
 
Назва 
об’єкта:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Адреса:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Площа об’єкта:_______________ 
 
Телефон: (______)__________________________ 
 
Ім’я і посада керівника установи, де проводився аудит: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ім’я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Ім’я особи, представника від громадськості : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 



Таблиці обстеження елементів доступності 
 

1. Безпроблемне пересування по території 
 
 Показники Так Ні Примітка/Фото 
1.1 Мінімальна ширина тротуарів на житлових 

вулицях 1,8 м 
   

1.2 Поверховість тротуару рівна і неслизька    
1.3 Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах    
1.4 У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром 

більш ніж 0,015 м 
   

1.5 Максимальна висота бордюрів 0,15 м    
1.6 Наявність пандусів/понижень бордюру в місцях 

перетину пішохідної та проїжджої частин 
   

1.7 Пониження бордюрів та інші вертикальні 
спорудження на шляхах руху пішоходів не 
перевищує 0,045 м 

   

1.8 Повздовжній ухил пішохідних шляхів не 
перевищує 1:20 (5%) 

   

1.9 Повздовжній ухил пішохідних шляхів  
перевищує 1:20 (5%) 

  Влаштовані 
зовнішні сходи 
і пандуси 

2.0 Має чітко видний, доступний головний вхід з 
вулиці 

   

 
Зауваження та 
доповнення:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Зона паркування автомобілів 
 
 Показники Так Ні Примітка/Фото 
1.1 Наявність стоянки недалеко від головного входу 

закладу 
   

1.2 Виділені місця стоянки шириною 3,5 (не менше 
одного) 

   

1.3 Ширина місця стоянки достатня для проїзду 
інвалідної коляски 

   

1.4 Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку 
обладнаний пониженням бордюру (пандусом) 

   

1.5 Наявні знаки-піктограми «Стоянка для інвалідів»    
 
Зауваження та доповнення: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



3. Сходи і пандуси 
 
 Показники Так Ні Примітка/Фото 
 Сходи    
1.1 Сходи не слизькі, мають спеціальне покриття    
1.2 Ширина маршів зовнішніх сходів не менше ніж 

1,35м, ширина сходинок – не менше ніж 0,4м, 
висота підйомів сходинок – не більше ніж 0,12м 

   

1.3 Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне 
(кольором) попередження на початку і в кінці 
сходів мінімум за 600мм від 1-ї сходинки 

   

1.4 Конструкція сходинок безпечна    
1.5 Суцільні, без розривів    
1.6 Наявність поручнів по обидва боки сходових 

маршів 
   

 Наявність поручнів на висоті 0,7м і 0,90м, а на 
дитячих майданчиках – 0,5м 

   

1.7 Поручні повинні бути круглого перерізу 
діаметром не менше 0,03м і не більше 0,05м, чи 
прямокутного перерізу завширшки не більше 
0,04м 

   

1.8 Поручні вгорі і внизу паралельні до підлоги, 
продовжуються на 300мм далі від крайньої 
сходинки 

   

 Пандуси    
1.1 Пандус не слизький, має спеціальне покриття, 

маркований кольором або фактурою, 
контрастною відносно суміжних горизонтальних 
поверхонь 

   

1.2 Висота підйому кожного маршу пандуса не 
перевищує 0,8м. Нахил не менше ніж 1:12 (8%) 

   

1.3 При підйомі на висоту до 0,2м нахил пандуса 
може бути 1:10 

   

1.4 На початку та в кінці кожного підйому пандуса 
влаштовані горизонтальні площадки шириною не 
менше ширини маршу пандуса і довжиною не 
менше 1,5м 

   

1.5 Горизонтальні майданчики на розворотах. 
Розміри площадки не менше 1,5х1,5м 

   

1.6 Ширина пандуса не менше 1,2м (однобічний 
рух), 1,8м (двобічний рух) 

   

1.7 При довжині пандуса > 8м є горизонтальні 
площадки для відпочинку довжиною 1500мм по 
ширині пандуса 

   

1.8 Зовнішні пандуси повинні мати двобічне 
огородження з поручнями 

   

1.9 З обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або 
інші обмежувачі висотою > 45мм 

   

2.0 За висоти підйому 3,0м і більше, пандуси 
замінено підйомними пристроями 

   

 
Зауваження та доповнення: 
_____________________________________________________________________________  
 
Керуючий справами виконкому                                      Наталія БІЛАС 


