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КРИВИЙ РІГ
Передумови
У Кривому Розі на обліку в органах праці та
соціального захисту населення перебуває понад
32,9 тис. інвалідів, в тому числі 4,7 тис. - з порушенням опорно-рухового апарату, з яких 1,4 тис.
– інваліди, які пересуваються на візках, серед
них - 183 дитини.
Одне з головних завдань органів місцевого самоврядування - створення в місті безбар’єрного
середовища для людей з обмеженими фізичними
можливостями, що сприятиме їм у веденні повноцінного способу життя, реалізації своїх прав і свобод, задоволенні індивідуальних інтересів.

Створення безперешкодного
середовища для людей з обмеженими
фізичними можливостями
Практика
Відповідно до рішення виконкому міської
ради від 09.01.2008 №48 у Кривому Розі створено комітет із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури. До його складу входять керівники структурних підрозділів міської ради та громадських організацій інвалідів. Такі ж комітети діють і
у виконкомах районних рад.
Комітет у своїй діяльності враховує пропозиції
громадських організацій щодо забезпечення доступності для інвалідів-візочників будівель різноманітних установ та організацій.

Результати
Сьогодні у місті понад 10,6 тис. будівель
(68,4% від загальної кількості) повністю або частково доступні для інвалідів та інших маломобільних громадян, в тому числі:
- повністю доступні – 7,1 тис. об’єктів;
- частково доступні – 3,5 тис. об’єктів.
Протягом 2012 року на 456 соціально важливих
об’єктах було проведено роботи щодо забезпечення
їх доступності для людей з особливими потребами.

К РА Щ І П РА К Т И К И М І С Ц Е В О Г О С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

Завдяки встановленим пандусам, кнопкам виклику персоналу, іншим зручностям забезпечено
безбар’єрний доступ до будівель виконавчих комітетів міської та районних у місті рад, управління
праці та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», міського та районного
центрів зайнятості, інтернатних установ системи
соціального захисту населення, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та профзахворювань, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, банківських установ, об’єктів торгівлі та побуту.
Житлові будинки, в яких проживають інвалідивізочники, також облаштовуються для забезпечення доступності. За кошти міського бюджету (676,1
тис. грн.) побудовано за індивідуальними проектами окремі балкони-прибудови із заїздами для 11
інвалідів, які проживають на перших поверхах.
Пристосовується до потреб інвалідів з обмеженнями руху й громадський транспорт.
Сьогодні містом курсують вісім тролейбусів з
низькою підлогою, шість з яких обладнано пандусами для візків.
В рамках реалізації Програми соціального
захисту окремих категорій мешканців міста Кривого Рогу за рахунок коштів міського бюджету
оплачуються послуги з перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями спеціалізованими автобусами, обладнаними пандусами для

інвалідних візків, до місць проведення заходів за
заявками громадських організацій інвалідів. Протягом 2012 року на такі цілі з міського бюджету
було виділено 79,1 тис. грн.
Ще один напрям створення безбар’єрного
середовища в місті - обладнання світлофорних
об’єктів спеціальними звуковими пристроями та
пристроями зворотного відліку часу, що значно
полегшує пересування інвалідів зору та інших
маломобільних громадян. Вже діють 78 таких
світлофорів, на яких встановлено 1050 пристроїв, зокрема, 288 звукових, 762 – для зворотного
відліку часу.
Крім цього, на шляхах встановлено 22 «лежачих поліцейських», які примушують транспорт
знизити швидкість та дати змогу пішоходам спокійно перетнути дорогу.
Міська влада планує і надалі реалізовувати
заходи щодо створення безперешкодного середовища для людей з обмеженими фізичними
можливостями.
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