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22.. ПідставиПідстави длядля державногодержавного втручаннявтручання::
відсутністьвідсутність засобівзасобів безбарбезбар’’єрногоєрного доступудоступу додо більшостібільшості будівельбудівель;;
фактичнафактична непридатністьнепридатність існуючихіснуючих засобівзасобів безбарбезбар’’єрногоєрного доступудоступу додо будівельбудівель длядля більшостібільшості громадянгромадян зз
обмеженимиобмеженими можливостямиможливостями;;
реакційністьреакційність органіворганів державноїдержавної владивлади тата органіворганів місцевогомісцевого самоврядуваннясамоврядування уу задоволеннізадоволенні потребпотреб
громадянгромадян зз обмеженимиобмеженими можливостямиможливостями;;
відсутністьвідсутність дієвихдієвих механізмівмеханізмів участіучасті громадськихгромадських організаційорганізацій зз захистузахисту правправ громадянгромадян зз обмеженимиобмеженими
можливостямиможливостями уу прийняттіприйнятті рішеньрішень щодощодо нихних тата контроліконтролі заза виконаннямвиконанням передбаченогопередбаченого..

33..аа.. ОрганізованіОрганізовані зацікавленізацікавлені групигрупи::
ПідприємстваПідприємства:: будівельнібудівельні,, медичноїмедичної тата житловожитлово--комунальноїкомунальної сферисфери;;
СпеціалізованіСпеціалізовані установиустанови зз наданнянадання соціальнихсоціальних послугпослуг тата працевлаштуванняпрацевлаштування;;
НормопроектувальніНормопроектувальні установиустанови ((ДержавнийДержавний науковонауково--досліднийдослідний інститутінститут теоріїтеорії тата історіїісторії архітектуриархітектури
тата містобудуваннямістобудування НДІТІАМНДІТІАМ;; НауковоНауково--досліднийдослідний архітектурнийархітектурний центрцентр КиївКиїв ЗНДІЕПЗНДІЕП тата іншіінші););
ГромадськіГромадські організаціїорганізації зз захистузахисту правправ людейлюдей зз обмеженимиобмеженими можливостямиможливостями ((ВГСПОВГСПО ““НаціональнаНаціональна
асамблеяасамблея інвалідівінвалідів УкраїниУкраїни””;; КомітетиКомітети доступностідоступності;; благодійніблагодійні фондифонди іі організаціїорганізації,, тощотощо).).
ПолітичніПолітичні партіїпартії

33..бб.. ЗаінтересованіЗаінтересовані органиоргани владивлади::
МіністерствоМіністерство фінансівфінансів УкраїниУкраїни;;
МіністерствоМіністерство зз охорониохорони здоровздоров’’яя УкраїниУкраїни;;
МіністерствоМіністерство регіональногорегіонального розвиткурозвитку тата будівництвабудівництва УкраїниУкраїни
МіністерствоМіністерство житловожитлово--комунальногокомунального господарствагосподарства УкраїниУкраїни
МіністерствоМіністерство зз питаньпитань надзвичайнихнадзвичайних ситуаційситуацій тата уу справахсправах захистузахисту населеннянаселення відвід наслідківнаслідків
ЧорнобильськоїЧорнобильської катастрофикатастрофи;;
МіністерствоМіністерство регіональногорегіонального розвиткурозвитку тата будівництвабудівництва УкраїниУкраїни;;
ДержавнийДержавний департаментдепартамент наглядунагляду заза додержаннямдодержанням законодавствазаконодавства пропро працюпрацю;;
КомітетКомітет ВерховноїВерховної РадиРади уу справахсправах пенсіонерівпенсіонерів,, ветеранівветеранів тата інвалідівінвалідів;;
МісцевіМісцеві державнідержавні адміністраціїадміністрації;;
ОрганиОргани місцевогомісцевого самоврядуваннясамоврядування



44..аа.. ЦіліЦілі розврозв’’язанняязання проблемипроблеми
СтворенняСтворення рівнихрівних умовумов щодощодо використаннявикористання суспільнихсуспільних інфраструктурнихінфраструктурних
обоб’’єктівєктів длядля громадянгромадян зз інвалідністюінвалідністю тата маломобільнихмаломобільних групгруп населеннянаселення..

4.4.бб.. КритеріїКритерії досягненнядосягнення цілейцілей
щорічнещорічне зростаннязростання кількістькількість будівельбудівель зз умовамиумовами рівногорівного доступудоступу нана 15%15%
відносновідносно базовогобазового рівнярівня ((данідані попо рокуроку,, шошо передуєпередує рокуроку впровадженнявпровадження
політикиполітики));;
щорічнещорічне зниженнязниження кількостікількості скаргскарг громадянгромадян зз обмеженимиобмеженими
можливостямиможливостями нана 25%25% відносновідносно базовогобазового рівнярівня ((данідані попо рокуроку,, шошо передуєпередує
рокуроку впровадженнявпровадження політикиполітики););
наявністьнаявність пропорційностіпропорційності коефіцієнтівкоефіцієнтів часучасу використаннявикористання допоміжнихдопоміжних
засобівзасобів длядля доступудоступу додо будівельбудівель людиноюлюдиною зз обмеженимиобмеженими можливостямиможливостями,,
залежнозалежно відвід видувиду тата специфікиспецифіки такихтаких будівельбудівель;;
часткачастка допоміжнихдопоміжних засобівзасобів,, щощо потребуютьпотребують додатковогододаткового обслуговуванняобслуговування
протягомпротягом гарантійногогарантійного термінутерміну нене повиннаповинна перевищуватиперевищувати 10 %10 % відвід їхїх
загальноїзагальної кількостікількості..

4.4.вв.. ОбмеженняОбмеження часчас реалізаціїреалізації (3(3--44 роківроків);); політикополітико--
організаційнаорганізаційна воляволя органіворганів державноїдержавної владивлади тата виконавчихвиконавчих органіворганів
місцевоїмісцевої владивлади,, фінансовіфінансові ресурсиресурси державногодержавного тата місцевогомісцевого бюджетубюджету..



5.5. АльтернативніАльтернативні варіантиваріанти::
55.1..1. Status quoStatus quo ((нічогонічого нене змінюватизмінювати););

55.2..2. СтворенняСтворення нана рівнірівні місцевихмісцевих органіворганів владивлади мотиваційноїмотиваційної дозвільноїдозвільної
процедурипроцедури длядля будівельнихбудівельних іі експлуатуючихексплуатуючих організаційорганізацій;;

55.3..3. ВнесенняВнесення змінзмін вв існуючііснуючі будівельнібудівельні дозвільнідозвільні нормативинормативи;;

55.4.4 ЗаконодавчеЗаконодавче закріпленнязакріплення зобовзобов’’язувальнихязувальних нормнорм щодощодо задоволеннязадоволення
потребпотреб громадянгромадян зз обмеженимиобмеженими можливостямиможливостями уу доступідоступі додо
інфраструктурнихінфраструктурних обоб’’єктівєктів..



66..аа.. ПорівняльнийПорівняльний аналізаналіз альтернативальтернатив

КритеріїКритерії

ОцінкаОцінка варіантівваріантів ((альтернативальтернатив)) політикиполітики

ВаріантВаріант 11 ВаріантВаріант 22 ВаріантВаріант 33 ВаріантВаріант 44

РезультативністьРезультативність 11 33 33 22

ЕфективністьЕфективність 22 11 22 33

СправедливістьСправедливість 11 33 33 22

ПолітичнаПолітична
здійсненністьздійсненність

33 11 22 22

АдміністративнаАдміністративна..
здійсненністьздійсненність

33 22 22 33

СумарнаСумарна оцінкаоцінка
варіантуваріанту

1010 1010 1212 1212

РейтингРейтинг варіантуваріанту 44 33 11 22



6.6.бб.. РекомендованийРекомендований варіантваріант::
створеннястворення нана рівнірівні місцевихмісцевих органіворганів владивлади мотиваційноїмотиваційної дозвільноїдозвільної процедурипроцедури длядля
будівельнихбудівельних іі експлуатуючихексплуатуючих організаційорганізацій..

6.6.вв.. ЗаходиЗаходи щодощодо впровадженнявпровадження::
ЗапровадитиЗапровадити системусистему інформуванняінформування власниківвласників будівельнихбудівельних компанійкомпаній пропро
можливістьможливість спрощеногоспрощеного оформленняоформлення дозвільнихдозвільних документівдокументів нана будівництвобудівництво припри
дотриманнідотриманні ниминими ДБНДБН..

МожливістьМожливість прискоренняприскорення оформленняоформлення дозвільноїдозвільної документаціїдокументації нана будівництвобудівництво
((шляхомшляхом прийняттяприйняття дозвільноїдозвільної документаціїдокументації пакетомпакетом)) длядля будівельнихбудівельних компанійкомпаній якіякі
дотримуютьсядотримуються державнихдержавних будівельнихбудівельних нормнорм..

ШтрафніШтрафні санкціїсанкції длядля будівельнихбудівельних компанійкомпаній припри недотриманнінедотриманні будівельнихбудівельних нормнорм..



ДякуємоДякуємо заза увагуувагу !!


