
 

                                                                                

  

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ           

      
24.06.2020             № 160 

 

Про дотримання вимог законодавств 

щодо створення сприятливих умов для  

життєдіяльності осіб з обмеженими 

можливостями у закладах освіти 

Пирятинської міської ради 

 

Відповідно до статей 31, 32, 52 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“,  Закону України „Про регулювання містобудівної 

діяльності“, на виконання Плану роботи виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету                  

від 02.12.2019 № 444, Державних будівельних норм України В.2.2-40:2018 

„Інклюзивність будівель і споруд“, Державних будівельних норм України        

В.2.2-3:2018 „Будинки і споруди. Заклади освіти“, Державних будівельних норм 

України Б.2.2-12:2019 „Планування та забудова територій“, Конвенції ООН про 

права людей з інвалідністю, ратифікованої Законом України від 16.12.2009              

№ 1767-VI, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної політики 

України від 08.09.2006 № 300/339 „Про затвердження Типового положення про 

комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури“, 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.12.2015 № 645 

„Про затвердження Плану заходів щодо створення в області безбар’єрного 

життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення на 2016-2020 роки“,  з метою забезпечення рівного доступу особам з 

особливими освітніми потребами до закладів освіти Пирятинської міської ради, 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу освіти молоді та спорту Пирятинської міської ради (Зуєв С.В.): 

        1) забезпечити постійний контроль за дотримання вимог законодавства, 

щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах освіти Пирятинської міської ради; 



2) інформувати на засіданні виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради 24.06.2021 про роботу Інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді 

та спорту Пирятинської міської ради. 

          2. Директорам      закладів   загальної   середньої    та    дошкільної    освіти  

 Пирятинської міської ради: 

1) забезпечити рівний доступ до закладів освіти Пирятинської міської ради 

осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб; 

2) провести облаштування пандусів згідно з нормами ДБН В.2.2-3:2018 

„Будинки і споруди. Заклади освіти“; 

3) проводити      інформаційно-роз’яснювальну      роботу     щодо    роботи 

 інклюзивно-ресурсного центру, надання корекційних послуг. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 

 

 

Міський голова                                                                            О. РЯБОКОНЬ 


