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ПРОЕКТ









Про затвердження «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року»



Відповідно до ст.ст. 31, 32, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», з метою спрямування діяльності виконавчих органів Одеської міської ради на досягнення умов, що зрівнюють можливості інвалідів з можливостями здорових людей в усіх сферах суспільного життя, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити «Основні напрямки діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року»  (додаються).

2. У кожному виконавчому органі Одеської міської ради, задіяному у реалізації основних напрямків, призначити відповідальну особу.

3. Виконавчим органам Одеської міської ради, задіяним у реалізації основних напрямків:
3.1. Складати щорічний відомчий план дій стосовно вирішення проблем інвалідів (у рамках основних напрямків) із зазначенням найменування заходу, терміну його виконання, відповідальної особи, джерел фінансування та надавати його щорічно у січні до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
3.2. Надавати щоквартальні звіти до 10 числа місяця після звітного періоду до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

4. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (Китайська О.П.) щорічно у I кварталі за звітним роком вносити на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради інформацію про хід реалізації основних напрямків.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.



Міський голова 								О. Костусєв
	



Керуюча справами							Т. Герасименко 
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Вступ

Протягом останніх років відбулись істотні зміни у ставленні до осіб з особливими потребами в суспільстві. Основою таких змін є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя у суспільстві і створення державою належних умов для їх реабілітації та соціальної інтеграції.
Питання забезпечення соціально-правового захисту осіб з обмеженими можливостями, створення належних умов для їх всебічної і повноцінної інтеграції у життя суспільства є пріоритетними для кожної цивілізованої країни.
Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. В усьому світі ті чи інші можливості обмежено приблизно у кожної десятої людини.
На теперішній час у місті Одесі проживає понад 53 тисячі дорослих інвалідів та більше 2 тисяч дітей-інвалідів. 
Для всебічного та системного підходу до забезпечення рівних можливостей та реалізації конституційних прав цієї категорії громадян, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, психологічних, організаційних умов для їх інтеграції у суспільне життя розроблено «Основні напрямки діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року» (далі – основні напрямки) відповідно до Конституції України, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших міжнародних та державних нормативно-правових актів.
Головними завданнями основних напрямків є:
- створення умов, що зрівнюють можливості осіб з особливими потребами із можливостями інших громадян шляхом усунення фізичних i соціальних бар’єрів, які перешкоджають доступу осіб з особливими потребами до різноманітних сфер життя суспільства;
- повна участь осіб з обмеженими можливостями в усіх видах діяльності i громадського життя;
- створення цивілізованої системи відносин між суспільством i інвалідами шляхом ретельного виконання усіх нормативних актів державного i місцевого рівнів, що стосуються рішення проблем зазначеної категорії громадян.

Пріоритетами реалізації основних напрямків є:

- покращення інформованості суспільства;
- охорона здоров’я;
- освіта;
- створення умов доступності;
- транспорт;
- участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку;
- фізкультура i спорт;
- зайнятість;
- юридичне забезпечення та соціально-правовий захист;
- міжнародні зв’язки.
1. Покращення інформованості суспільства

	Для залучення громадськості до участі в реалізації прав інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності, висвітлення у засобах масової інформації питань соціально-правового захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями: 

1.1. Створити на офіційному сайті міста окремий тематичний розділ та забезпечити розміщення у ньому інформації стосовно проблем інвалідів, нормативно-правових актів, рішень місцевих органів влади, інформаційних та ілюстративних матеріалів, а також статистичної інформації щодо доступності.
Починаючи з 2012 року
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.2. Запровадити виготовлення та розміщення на рекламних конструкціях у межах міста Одеси соціальної реклами з питань популяризації серед населення толерантного ставлення до інвалідів незалежно від складності їх захворювання, а також необхідності реалізації положень Конвенції ООН про права інвалідів, у тому числі щодо розумного пристосування та універсального дизайну.
Щорічно
Управління реклами Одеської міської ради

1.3. Проводити «круглі столи» щодо забезпечення комплексної доступності об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури із:

- проектувальниками та забудовниками 

Щорічно,
не менше одного разу на рік
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
- власниками та балансоутримувачами будівель і приміщень установ і організацій різних форм власності

Щорічно, 
не менше одного разу на рік
 за напрямом
Районні адміністрації Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради, департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.4. Проводити «круглі столи» із перевізниками щодо необхідності забезпечення доступності для інвалідів до транспорту.

Щорічно 
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.5. Проводити семінари, конференції, «круглі столи» щодо поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями всіх нозологій.

Щорічно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.6. Організовувати та проводити «круглі столи», конференції, присвячені проблемам молодих інвалідів, сімей інвалідів.
Щорічно
Управління освіти та науки Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.7. Сприяти проведенню «круглого столу» із запрошенням представників ринкоутворюючих організацій для з’ясування перспективної потреби у робочій силі, можливостей навчання, перенавчання та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Щорічно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості (за згодою)

          1.8. Доводити до відома громадян міста розклад руху автобусів, обладнаних спеціальним пристроєм для перевезення інвалідів на візках.

Щоквартально
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, комунальне підприємство «Редакція газети «Одеський вісник» 

1.9. Сприяти висвітленню визначних спортивних подій та пропагандувати розвиток фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху серед інвалідів.
Постійно
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
1.10. Інформувати інвалідів про зміни та доповнення в законодавстві.
Постійно
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, комунальне підприємство «Редакція газети «Одеський вісник», департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

1.11. Сприяти залученню керівників виконавчих органів Одеської міської ради до участі в телевізійних програмах, які висвітлюють життя та проблеми інвалідів. 
Постійно
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради

1.12. Розміщувати інформацію стосовно актуальних проблем інвалідів на офіційному сайті Одеської міської ради та на сторінках газети «Одеський вісник».
Постійно
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


2. Охорона здоров’я

	Для удосконалення та поліпшення медичного обслуговування осіб з особливими потребами, попередження та запобігання зростанню рівня інвалідності серед дітей та дорослого населення:

2.1. Забезпечити організацію медичного обслуговування осіб з особливими потребами, у тому числі супровід інвалідів по зору, у лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради. 
Постійно
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради

2.2. Забезпечити на базі реабілітаційних відділень лікувально-профілактичних закладів медичну реабілітацію інвалідів на основі фізіотерапевтичних та ЛФК-кабінетів.

Постійно
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради
2.3. Визначити потребу інвалідів і дітей-інвалідів для використання в амбулаторних та побутових умовах у наступних засобах: слухових апаратах, сечоприймачах, високопоглинальних прокладках для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачах, підгузниках, зубному протезуванні, та забезпечити ними в межах бюджетного фінансування осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Постійно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради
2.4. Забезпечити фахові консультації у пологових будинках батькам,                у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку.
Постійно
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради

2.5. Залучати у разі потреби за попередньою домовленістю делегованих спеціалістів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, освіти, державної служби зайнятості, цільових фондів, що здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, до участі у засіданнях лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік для складення індивідуальних програм реабілітації для дітей-інвалідів та включити до складу зазначених комісій спеціалістів-фізіотерапевтів та лікарів з лікувальної фізкультури для визначення показань і обсягу реабілітаційного лікування дітей-інвалідів за своїм фахом. 
Починаючи 
з 2012 року
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради


2.6. Забезпечити якісне заповнення індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів та визначати обсяг реабілітаційних послуг,            не менший від передбаченого Державною типовою програмою реабілітації інвалідів.
Постійно
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради

2.7. Видавати перший примірник індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів законному представнику. 

Постійно
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради

2.8. Впровадити в кожному лікувально-профілактичному закладі журнал проведення реабілітаційних заходів інвалідів та дітей-інвалідів для здійснення моніторингу.
Постійно
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради


2.9. Розробити та затвердити план з проведення навчання педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів з питань надання першої невідкладної допомоги.
Починаючи
 з 2012 року
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради

2.10. Забезпечити транспортування до лікувально-профілактичних закладів  (стаціонарів) та у зворотному напрямку інвалідів відповідно до медичного висновку про необхідність транспортування.

Із січня 2012 року
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради

2.11. Обладнати палати для хворих з обмеженими фізичними можливостями в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів, зокрема у комунальних установах «Міська клінічна лікарня № 3» (відділення кардіології), «Міська клінічна лікарня № 10» (відділення урології), «Міська клінічна лікарня № 11» (відділення хірургії).

Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я  
Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради


2.12. Розробити та впровадити міську програму розвитку мережі реабілітаційних закладів, у тому числі лікарсько-фізкультурних.
Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я  

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2.13. Продовжити роботу зі створення умов доступності для осіб з обмеженими можливостями до лікувально-профілактичних закладів міста.

Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я  

Управління охорони здоров’я 
Одеської міської ради
2.14. Щорічно при формуванні місцевого бюджету визначати видатки на: 
- реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів; 
- забезпечення технічними та іншими засобами;
- грошові компенсації інвалідам, дітям-інвалідам при реалізації індивідуальних програм реабілітації у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації інвалідів і Державною типовою програмою реабілітації інвалідів засіб або послуга реабілітації, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно, не можуть бути надані чи якщо інвалід (законний представник дитини-інваліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок;
- створення та функціювання реабілітаційних центрів.

Після завершення державного реформування системи охорони здоров’я  
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

3. Освіта

«Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям» (витяг зі ст. 21 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

3.1. Забезпечити щорічний облік дітей-інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх школах або утримуються в дошкільних навчальних закладах освіти.
Щорічно
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.2. Забезпечити роботу психологічної служби управління освіти та науки Одеської міської ради з охорони психічного здоров'я дітей-інвалідів.
Постійно
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.3. Створити в межах штатного розпису управління освіти та науки Одеської міської ради структурний підрозділ з питань освіти дітей з особливими потребами або покласти відповідні питання на одного зі співробітників управління.
2012 рік
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради
3.4. Запровадити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту.
Починаючи з 2012 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради
3.5. Запровадити системну консультативну, психолого-педагогічну допомогу батькам дітей зазначеної категорії, починаючи з раннього віку.
Починаючи з 2012 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.6. Запровадити проведення в загальноосвітніх закладах тематичних годин з питань підвищення освіченості усього суспільства стосовно інвалідів, зміцнення поваги до їх прав і достоїнств, висвітлення їх можливостей, індивідуальних особливостей, потенціалу і внеску, а також стосовно ліквідації стереотипів щодо них.

Починаючи 
з 2012 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.7. Організувати інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, вдосконалити систему індивідуального навчання.

Починаючи 
з 1 вересня 2012 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.8. Включити до навчальних планів загальноосвітніх закладів проведення корекційно-розвиткових занять з учнями в умовах інтегрованого, інклюзивного навчання відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
Починаючи
з 1 вересня 2012 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.9. Розробити й реалізувати на базі загальноосвітніх навчальних закладів програми переходу молодих людей з інвалідністю від навчання до роботи, які б включали профорієнтацію, соціально-психологічну підготовку інваліда до працевлаштування, стажування з метою набуття професійного досвіду за конкурентоспроможними професіями та спеціальностями.

Починаючи 
з 1 вересня 2012 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.10. Забезпечити автотранспортом дітей-інвалідів, учнів спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 75 для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку (перевезення від місць мешкання до місць навчання та у зворотному напрямку).
Постійно
Управління освіти та науки Одеської міської ради, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

3.11. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-інвалідів, які утримуються та навчаються в закладах освіти міста.

Щорічно
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.12. Організувати щорічне літнє оздоровлення дітей-інвалідів.

Щорічно
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.13. Проводити у закладах освіти благодійної акції «Милосердя» для надання адресної допомоги дітям-інвалідам.

Постійно
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради
3.14. Забезпечити оснащення меблями навчальних дошкільних та загальноосвітніх закладів для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. 

Починаючи з 2013 року
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

3.15. Облаштувати відповідно до державних будівельних норм, у тому числі згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель та споруд для маломобільних груп населення», будівлі, в яких розташовані дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (всередині та ззовні).

Постійно 
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради




4. Створення умов доступності


«Підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об'єктів фізичного оточення» (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

4.1. При розробці містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки звернути особливу увагу на дотримання вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

4.2. Надавати до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради перелік розроблених містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, наданих юридичним та фізичним особам для проведення моніторингу.
Щомісячно
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

4.3. При впровадженні Правил з благоустрою території міста Одеси звернути особливу увагу на дотримання вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Постійно
Департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради
4.4. При затвердженні плану заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою звернути особливу увагу на дотримання вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно
Департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради

4.5. Залучати представників громадських організацій інвалідів до здійснення громадського контролю у сфері благоустрою міста Одеси. 
Постійно
Департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради

4.6. Забезпечити нанесення рельєфним літерно-цифровим шрифтом нумерації поверхів, кабінетів на підпорядкованих об’єктах соціального та громадського призначення.

2013 рік
Виконавчі органи Одеської міської ради

4.7. Провести із залученням представників громадських організацій інвалідів інвентаризацію підпорядкованих об’єктів на предмет обладнання засобами безперешкодного доступу осіб з особливими потребами, у тому числі з порушенням зору та слуху.

Протягом 2013-2014 років
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради, громадські організації інвалідів (за згодою)

4.8. Забезпечити створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на підпорядкованих об’єктах соціального та громадського призначення.
За необхідності
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради

4.9. Забезпечити створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності.
За зверненням 
Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

4.10. Забезпечити створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках іншої форми власності.
За зверненням
Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

4.11. Сприяти обладнанню та пристосуванню житлових приміщень до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання в будинках комунальної власності.

За зверненням
Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

4.12. Дотримуватись вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель та споруд для маломобільних груп населення» при проведенні робіт, пов’язаних з будівництвом та реконструкцією магістралей міста.

Постійно
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

4.13. Дотримуватись вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель та споруд для маломобільних груп населення» при облаштуванні внутрішньоквартальних та внутрішньодворових проходів.

Постійно
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради

4.14. Забезпечити оснащення та установку сучасних технічних засобів й пристосувань, спеціальних знаків, розміток на перехрестях вулиць, пішохідних переходах та проводити їх технічне обслуговування.

Постійно
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

4.15. Розробити механізм проведення заміни житлової площі у разі невідповідності житла інваліда вимогам, визначеним висновком медико-соціальної експертизи, і неможливості його пристосування до потреб інваліда.

Протягом 2012 року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради




4.16. Забезпечити особливий контроль роботи ліфтів у будинках, де мешкають інваліди.
За зверненням
Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, ліфтообслуговуючі організації
4.17. Надання першочергового та пріоритетного характеру у планах ремонтно-відновлювальних робіт ліфтів, запуску ліфтів у будинках, де мешкають інваліди, а за відсутності серйозних поломок – встановлення граничного строку в одну добу для відновлення працездатності таких ліфтів.
За зверненням
Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, ліфтообслуговуючі організації

5. Транспорт

«Підприємства, організації та фізичні особи-підприємці, що здійснюють транспортне обслуговування населення, зобов'язані забезпечити спеціальне обладнання транспортних засобів, вокзалів, аеропортів та інших об'єктів, яке б дало змогу інвалідам безперешкодно користуватися їх послугами.
У випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути пристосовані для використання інвалідами, органи місцевого самоврядування створюють інші можливості для їх пересування» (ст. 28 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).

5.1. Розробити та впровадити програму зі створення транспортної служби із безкоштовного перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

До 1 травня 2012 року
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.2. Контролювати виконання плану придбання за рахунок коштів перевізника автобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями підприємствами-перевізниками в межах взятих зобов'язань згідно з Договором, укладеним між департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та перевізником на період до 2020 року.

2012 рік
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
5.3. Організувати на кожному міському автобусному напрямку роботу автобусів для перевезення осіб з обмеженими можливостями.
Постійно
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
5.4. Зобов’язати власників підприємств-перевізників дообладнати транспорт для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.
Починаючи 
з 1 січня 2013 року
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.5. Включити до програм навчання водіїв, контролерів, диспетчерів та інших працівників, залучених до надання транспортних послуг населенню, тематичні заняття із транспортного обслуговування інвалідів, у тому числі їх супроводу, переміщення та надання їм допомоги.  

Починаючи
з 2012 року
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.6. Посилити відповідальність водіїв, контролерів, диспетчерів та інших працівників, які допустили надання неякісних транспортних послуг особам внаслідок їх інвалідності, а також власників та орендарів транспортних засобів, якими надаються послуги із перевезення населення, за відсутність на маршрутах транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
5.7. Розробити механізм безкоштовного проїзду інвалідів I групи, з дитинства, які перебувають на обліку в районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Одеси та                дітей-інвалідів і супроводжуючих їх осіб (не більше одного) в автобусах, що працюють у режимі маршрутного таксі.

Протягом 2012 року
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

5.8. Забезпечити в установленому порядку виділення спеціальних місць для безкоштовного паркування транспорту, який є засобом протезування, у місцях платного паркування транспортних засобів – не менше 10 відсотків від загальної кількості місць (з позначенням їх відповідними дорожніми знаками та розмітками  – піктограмами).

Постійно
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство «Парксервіс-Одеса»

5.9. Забезпечити надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, громадським організаціям інвалідів та організаціям сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 585.

Постійно
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальне підприємство «Парксервіс-Одеса»,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

5.10. Оснастити та установити сучасні технічні засоби й пристосування, спеціальні знаки на зупиночних комплексах громадського пасажирського транспорту для осіб з особливими потребами.

Щорічно до завершення
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

5.11. Здійснювати перевірки та притягувати до відповідальності водіїв транспортних засобів, які: 
- здійснили паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів інвалідів; 
- здійснили паркування у недопустимій зоні зупинок транспортних засобів, якими надаються послуги із перевезення населення; 
- здійснили паркування на тротуарах у місцях компактного проживання інвалідів по зору та місцях розташування підприємств і установ, де працюють особи з вадами зору;
 - надають послуги із перевезення населення, що не забезпечили паркування відповідного засобу на встановленій відстані від бортового каменю внаслідок чого інвалід, який пересувається на колісному кріслі, не зміг потрапити у салон транспортного засобу;
           - не забезпечили надання якісних послуг із перевезення інвалідам. 
Щоквартально
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради,      ДАІ м. Одеси (за згодою), громадські організації інвалідів (за згодою)
        5.12. Сприяти проведенню громадськими організаціями інвалідів моніторингу доступності транспорту та надання інвалідам транспортних послуг. 

Постійно
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

6. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку

	Для відновлення можливостей індивіда здійснювати діяльність, спрямовану на розвиток дозвілля та рекреаційну діяльність відповідно до своїх інтересів і уподобань, підтримки життєвої і соціально-культурної активності людини, створення сприятливого психо-емоційного середовища засобами спілкування і дозвілля:

6.1. Розробити та впровадити належні заходи щодо надання інвалідам можливості розвивати й використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал.
Починаючи з 2012 року
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради
6.2. Забезпечити можливість навчання дітей-інвалідів у школах естетичного виховання міста.
Постійно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради

6.3. Створити у бібліотеках міста умов для обслуговування інвалідів, у тому числі з вадами зору.
Постійно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради

6.4. Забезпечити інформування про новинки художньої літератури та періодики, у тому числі дистанційно у блогах ЦБС на офіційному сайті Одеської міської ради та через громадські організації інвалідів.
Постійно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради
6.5. Підготувати та провести святкові та пізнавальні заходи, виставки, конкурси для інвалідів, дітей-інвалідів, а також за їх участю.

Постійно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради

6.6. Розробити та впровадити соціально-культурний проект «Мистецтво та музика для особливих людей».

Постійно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради

6.7. Створити творчі колективи, членами яких є діти-інваліди та їх здорові ровесники, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти з повних сімей.

Протягом 2012 року
Управління культури та туризму Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради
6.8. Підготувати та провести виставки художньої та декоративно- прикладної творчості осіб з особливими потребами. 
Щорічно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради

6.9. Забезпечити організацію та проведення фестивалю творчості дітей-інвалідів.
Щорічно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради

6.10. Організувати туристичну секцію для молодих інвалідів міста та забезпечити її роботу.
Починаючи з 2012 року
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради

6.11. Забезпечити організацію та проведення екскурсій для інвалідів - гостей міста Одеси, при проведенні загальноміських заходів.

Постійно
Управління культури та туризму 
Одеської міської ради
6.12. Розробити та впровадити окрему програму діяльності парків культури з метою організації соціальної реабілітації інвалідів.
Починаючи з 2012 року
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

6.13. Створити відповідні умови на пляжах міста Одеси для реабілітації, оздоровлення, дозвілля, відпочинку осіб з особливими потребами.
Щорічно 
до завершення
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

6.14. Сприяти створенню дайвінг-клубу для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Починаючи з 2012 року
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7. Фізкультура i спорт
 
Фізична культура i спорт серед інвалідів є складовою частиною фізкультурного спрямування, що об'єднує соціально-демографічні групи населення з різними формами порушень i одним із найважливіших напрямків соціальної політики держави, а також забезпечує реалізацію прав громадян, що мають конкретний ступінь втрати здоров'я, на заняття фізичною культурою i спортом, досягнення вищих спортивних результатів i їхньої відповідної оцінки товариством i державою.

7.1. Розробити програму щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.
Протягом 2012 року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

7.2. Сприяти інвалідам, їх громадським організаціям у вирішенні питання надання спортивних споруд для проведення заходів з фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

Постійно
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, власники споруд (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

7.3. Сприяти громадським організаціям інвалідів у проведенні заходів з фізичної культури і спорту.
Постійно
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, громадські організації інвалідів (за згодою)

7.4. Здійснювати заходи щодо збільшення чисельності інвалідів, які займаються фізичною культурою та спортом.

Постійно
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, громадські організації інвалідів (за згодою)

7.5. Забезпечити проведення Спартакіади інвалідів усіх нозологій, фізкультурно-спортивного свята напередодні Міжнародного дня інвалідів, водноспортивного свята інвалідів у День Незалежності України.

Щорічно
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

7.6. Передбачити у єдиному плані-календарі спортивних змагань та масових заходів м. Одеси проведення змагань та засобів з фізкультурної реабілітації інвалідів та забезпечити їх проведення.

Щорічно
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

8. Зайнятість

8.1. Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням висновків медико-соціальної експертної комісії, в тому числі шляхом створення робочих місць та професійного навчання осіб даної категорії за рахунок коштів Фонду Соціального захисту інвалідів.

Постійно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості (за згодою), Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)

8.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо забезпечення нормативу робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю та створення умов для їх праці.

Постійно
Районні адміністрації Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості (за згодою), Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)
8.3. Сприяти громадським організаціям інвалідів у створенні підприємств шляхом надання їм виробничих приміщень на пільгових умовах та приміщень для здійснення статутної діяльності.

Постійно
Департамент комунальної власності
Одеської міської ради

8.4. Сприяти створенню на території міста постійно діючого ринку-ярмарку з реалізації продукції, виготовленої інвалідами, з метою створення робочих місць для осіб з обмеженими можливостями.

Щорічно
Департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

8.5. Сприяти проведенню ярмарків вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями на базі Одеського міського центру зайнятості.

Щорічно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеський міський центр зайнятості (за згодою), Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)

9. Юридичне забезпечення та соціально-правовий захист

9.1. Забезпечити проведення особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної допомоги, висококваліфікованими службовцями                     з питань, що належать до їх компетенції.

Починаючи з 2012 року
Виконавчі органи Одеської міської ради
          9.2. За зверненням виконавчих органів Одеської міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, громад надавати інвалідам консультації з правових питань (правову допомогу) їх взаємодії з Одеською міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою, у тому числі з правових питань життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно
Юридичний департамент
Одеської міської ради

9.3. Забезпечити надання послуг з виготовлення проектно-технічної документації із землеустрою на пільгових умовах інвалідам I та II груп. 

Постійно
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, комунальні підприємства «Земельно-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів» та «Одеський міський землевпорядний центр» 

9.4. Здійснювати контроль за дотриманням прав (майнових, житлових, на освіту та медичну допомогу, захист від проявів насильства та дискримінації за станом здоров'я) дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – вихованців державних дитячих виховних закладів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей опікунів.

Постійно
Служба у справах дітей Одеської міської ради

9.5. Інформувати службу у справах дітей Одеської міської ради про стан дотримання прав дітей-інвалідів, інвалідів з числа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при оформленні, нарахуванні, адресному та своєчасному доведенню до них пенсій, державної та муніципальної соціальної допомоги, аліментів тощо.

Щоквартально
до 5 числа місяця наступного 
за звітним 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

9.6. Інформувати службу у справах дітей Одеської міської ради про стан дотримання прав дітей-інвалідів, інвалідів з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з одержання та надання медичної, у т.ч. реабілітаційної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я.

Щоквартально
до 5 числа місяця наступного 
за звітним 
Управління охорони здоров'я
Одеської міської ради

   9.7. Інформувати службу у справах дітей Одеської міської ради про стан дотримання прав дітей-інвалідів, інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – вихованців міських дитячих будинків, шкіл-інтернатів, офіційними представниками яких є навчально-виховні заклади, на освіту, соціальний захист тощо.

Щоквартально
до 5 числа місяця наступного 
за звітним 
Управління освіти та науки 
Одеської міської ради

10. Міжнародні зв’язки

10.1. Сприяти департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради у вивченні вітчизняного та зарубіжного досвіду створення безбар’єрного середовища для інвалідів всіх нозологій.

За запитом
Департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради

10.2. Вивчати вітчизняний та зарубіжний досвід створення безбар’єрного середовища для інвалідів всіх нозологій.

Постійно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради

10.3. Сприяти департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради у проведенні заходів із запрошенням представників інших міст України та іноземних держав. 

За запитом
Департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради


10.4. Інформувати департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради стосовно роботи у сфері міжнародного співробітництва. 

За запитом
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

10.5. Сприяти налагодженню зв’язків громадських організацій інвалідів із громадськими організаціями інвалідів i добродійних фондів зарубіжжя.

За запитом
Департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради


11. Організаційні заходи щодо реалізації основних напрямків

11.1. Координацію i контроль реалізації основних напрямків здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (відділ по справах інвалідів).
11.2. Виконавчі органи Одеської міської ради, задіяні в реалізації основних напрямків, координують свою діяльність з департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради (відділ у справах інвалідів) і надають щоквартальні звіти до 10 числа місяця наступного за звітним періодом.
11.3. До реалізації основних напрямків можуть залучатися  й інші виконавчі органи та комунальні підприємства Одеської міської ради, не зазначені в додатку до цього рішення.
11.4. Фінансування основних напрямків здійснюється щорічно в межах міських цільових програм Одеської міської ради, а також шляхом залучення коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
11.5. Контроль за плануванням виділення коштів головними розпорядниками бюджетних коштів на потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (відділ по справах інвалідів).


12. Очікувані соціальні результати від реалізації основних
напрямків

Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (частина 1 статті 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).
Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється (частина 2                   статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»).
Реалізація основних напрямків забезпечить:
- встановлення i закріплення в суспільстві законних прав інвалідів як рівних його членів;
- самоідентифікацію інвалідів як повноцінних громадян та їх інтеграцію в суспільство;
- створення соціально-побутових умов реалізації прав людини для інвалідів;
- звертання культури i соціуму до потреб інвалідів.



Керуюча справами						          	Т. Герасименко


