
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ІІ сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ № 8-2/21 
 

30 березня 2021 р. м. Чернівці
 
Про затвердження Регіональної програми 
щодо створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з інвалідністю на 
2021-2023 роки 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 
03.12.2019  №875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав 
осіб з інвалідністю», дорученням голови Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 05.02.2020 № 20-О «Про активізацію роботи із забезпечення 
повного й рівного здійснення особами з інвалідністю всіх прав людини та 
основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя з урахуванням 
положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, а також вжиття 
заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності», та з метою 
забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю в усіх сферах 
життєдіяльності, обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Регіональну програму щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки (далі - 
Регіональна програма), що додається. 

2. Сума фінансування Регіональної програми на відповідний 
бюджетний період визначається рішенням сесії обласної ради про обласний 
бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Богдана КОВАЛЮКА та 
постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
(Ігор ШКРОБАНЕЦЬ). 
 
Голова обласної ради                                                                Олексій БОЙКО 
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 Розділ 1. Загальна характеристика Програми 
 

         Регіональна програма щодо створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки (далі – Програма) 
розроблена відповідно до Указу Президента України від  03.12.2019 
№875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з 
інвалідністю», доручення голови Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 05.02.2020 № 20-О «Про активізацію роботи із забезпечення 
повного й рівного здійснення особами з інвалідністю всіх прав людини та 
основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя з урахуванням 
положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, а також вжиття 
заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності». 
         Програма спрямована на створення нового рівня якості життя людей          
з інвалідністю шляхом забезпечення єдиного підходу до вирішення проблем, 
які відповідають вимогам Конвенції про права осіб з інвалідністю. А саме: 
підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби людей з 
інвалідністю, формування поваги до їх особистості та гідності, забезпечення 
доступу людей з інвалідністю до об'єктів громадського та цивільного 
призначення, благоустрою, а також з урахуванням їх індивідуальних 
можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, спорту. 

  Відповідно до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до          
2027 року Програма спрямована на досягнення операційної цілі           
2.2. „ Забезпечення розвитку інфраструктури регіону ”, а саме: забезпечення 
доступності споруд для осіб з інвалідністю  та інших маломобільних верств 
населення. 

Програма сформована Департаментом соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації на підставі пропозицій та зауважень 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, громадських 
організацій, діяльність яких спрямована на створення безперешкодного 
життєвого середовища, навчання, створення спеціальних та облаштування 
наявних робочих місць, підвищення соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Загальна характеристика Програми подана в Додатку 1. 
 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована 
Програма 

 
Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю численних соціальних 

бар’єрів, які не дозволяють людям з інвалідністю долучатися до активного 
суспільного життя. Незважаючи на суттєві зміни у соціальній політиці 
стосовно осіб з інвалідністю залишається невирішеним низка проблем та 
завдань, спрямованих на забезпечення рівних можливостей у повсякденному 
житті і діяльності з іншими громадянами країни. 

Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності потребує єдиного 
підходу у створенні різнобічних умов для повноцінного функціонування і 
розвитку особи, максимальної реалізації її потреб і інтересів. 



 
 

Упродовж останніх років проводиться послідовна політика переходу до 
соціальної моделі інвалідності, що передбачає комплексне розв'язання 
проблем інвалідності та кардинальної зміни підходів до ролі і місця людей з 
інвалідністю в економічному та соціальному житті суспільства.  

За останніми статистичними даними, у 2019 році в області уперше 
визнано особами з інвалідністю 3,05 тисяч осіб та переосвідчено 2,9 тисяч 
осіб з інвалідністю. 

Перебуває на обліку в обласній службі зайнятості 1006 осіб з 
інвалідністю, із них 81,4 % або 819 осіб – це громадяни працездатного віку, 
які б за умови наявності необхідної інфраструктури та робочих місць могли б 
приймати активну участь у суспільному житті.  

Всього в області проживає понад 56,5 тисяч осіб з інвалідністю.           
З них більше чотирьох тисяч - це діти з інвалідністю. 

Реалізація політики щодо інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство на 
сучасному етапі потребує забезпечення максимально зручних умов їх життя і 
побуту, зокрема, створення безбар'єрного середовища, в якому зазначена 
категорія громадян матиме можливість без ускладнень користуватися усіма 
елементами інфраструктури, відвідувати будь-які об’єкти житлового та 
громадського призначення, мати доступ до інформації. 

Складність у забезпеченні доступності полягає в тому, що люди з 
різними формами інвалідності потребують різних видів доступності. Особи з 
інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, потребують 
забезпечення елементами доступності, зокрема: пандусами, підйомниками для 
вільного в’їзду у приміщення, ліфтами тощо. У той час люди зі слабким зором 
потребують написів на основних об’єктах шрифтом Брайля, тактильних смуг 
для вільного та безпечного пересування, електронних інформаційних носіїв та 
відповідних програм для читання. Особи з порушенням слуху потребують 
інформаційної доступності, зокрема, програм, що трансформують звук в 
текст, сучасних гаджетів для комунікації в побутовому та соціальному житті. 
Для дітей з інвалідністю важливою складовою розвитку є забезпечення 
належної освіти. Для працездатної категорії осіб з інвалідністю актуальним є 
підвищення рівня їх зайнятості, бо саме трудова діяльність відіграє особливу 
роль у процесі їх інтеграції до суспільного життя. 

Програма передбачає використання всіх засобів доступності таким 
чином, щоб кожна особа з інвалідністю мала рівні можливості для участі в 
суспільному житті. 

 
Розділ 3. Мета Програми 

  
Забезпечення прав осіб з інвалідністю в усіх сферах життєдіяльності 

шляхом вирішення питань доступності до архітектурно-будівельного 
середовища, а також організаційно-правового,  інформаційного, соціального 
забезпечення, оздоровлення та спортивної реалізації згідно з вимогами 
Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.  

 



 
 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
строки та етапи виконання 

 
Ухвалення Програми забезпечить розв’язання окреслених проблем 

шляхом:  
- підвищення рівня проінформованості населення про потреби осіб з 

інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності; 
- розширення банку вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю; 

          - просвітницька діяльність з роботодавцями; 
- забезпечення доступу осіб з інвалідністю до об’єктів громадського та 

цивільного призначення, благоустрою, інформації та зв’язку; 
- забезпечення доступу, з урахуванням індивідуальних можливостей, 

здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури та 
спорту; 

- забезпечення контролю за врахуванням потреб осіб з інвалідністю при 
будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів 
існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського 
призначення; 

- забезпечення технічного облаштування спеціальних місць для 
паркування транспортних засобів людей з інвалідністю; 

-  покращення технічного стану установ, які є об'єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 
управлінні Чернівецької обласної ради для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку, продовження роботи щодо обладнання (дообладнання) 
будівель пандусами, підйомниками та іншими елементами доступності 
відповідно норм ДБН ; 

- продовження роботи щодо обладнання (дообладнання) приміщень 
закладів охорони здоров̓я, елементами доступності, пандусами, санітарними 
кімнатами, інформаційними вказівниками та піктограмами, інформаційними 
листівками для спілкування з нечуючими; 

-  проведення комплексу заходів для забезпечення соціально-культурної 
та творчої реабілітації, гармонійного розвитку особистості, підвищення 
духовності та загальної культури, розкриття талантів, соціальної активності та 
самореалізації. 

Програма діє з 2021 по 2023 роки. 
 

Розділ 5. Завдання Програми та результативні показники 
 
Основні завдання Програми: 
- створення інформаційного поля щодо висвітлення питань 

життєдіяльності осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, 
особистості та гідності; 

- здійснення будівництва та капітального ремонту об’єктів та споруд 
виключно за умов повного дотримання вимог доступності таких об’єктів для 
осіб з інвалідністю, незалежно від форми власності; 



 
 

- забезпечення моніторингу відповідності архітектурно-будівельного 
середовища потребам осіб з інвалідністю; 

-  збільшення чисельності дітей та молоді, які навчаються у дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; 

- забезпечення зростання чисельності людей з інвалідністю, зайнятих 
трудовою діяльністю; 

- залучення людей з інвалідністю різних вікових категорій до 
культурно-мистецьких заходів, до занять фізкультурою та спортом; 

-  створення безперешкодного доступу до установ, які є об'єктами права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають           
в управлінні Чернівецької обласної ради. 

Ресурсне забезпечення Програми подано в Додатку 2.  
Результативні показники продукту, ефективності і якості Програми 

подані в Додатку 3. 
 

Розділ 6. Напрями діяльності і заходи Програми 
 

Заходи щодо впровадження та виконання Програми подані в Додатку 4. 
 

Розділ 7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Учасники Програми, в межах компетенції, інформують Департамент 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації про 
виконання Програми щокварталу до 10 числа наступного за звітним. 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації здійснює моніторинг показників ефективності та якості 
програми та подає узагальнену інформацію щороку обласній державній 
адміністрації, та звітує про хід виконання програми на сесії обласної ради.  

Моніторинг і оцінка якості виконання Програми може здійснюватись 
громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства. 

До 1 березня наступного за звітним роком Департамент соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації подає інформацію про 
виконання Програми Департаменту регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації згідно з Порядком формування, фінансування та 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого 
рішенням VI сесії обласної ради V скликання від 03.08.2006 №80-6/06. 

 
 
 

Керуючий справами обласної ради                                       Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 1 до Регіональної програми щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 

на 2021–2023 роки 
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9.1.

10

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; Департамент

освіти і науки обласної державної адміністрації; Департамент охорони здоров'я обласної

державної адміністрації; Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації;

Управління культури обласної державної адміністрації; Чернівецький обласний центр

зайнятості; обласні комунальні заклади та підприємства 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО 

ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА 2021-2023 РОКИ

Ініціатор розроблення програми: Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

в тому числі бюджетних коштів

Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої 

влади про розроблення програми

Указ Президента України від  03.12.2019 № 875/2019 «Про підвищення ефективності заходів 

у сфері прав осіб з інвалідністю», доручення голови Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 05.02.2020  № 20-О «Про активізацію роботи із забезпечення повного й  

рівного здійснення особами з інвалідністю всіх прав людини та основоположних свобод в усіх 

сферах суспільного життя з урахуванням положень Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, а також вжиття заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності", 

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

Розробник програми

Обласний бюджет

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Співрозробники програми Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; Департамент 

освіти і науки обласної державної адміністрації; Департамент охорони здоров'я  обласної 

державної адміністрації; Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації; 

Управління культури обласної державної адміністрації; Чернівецький обласний центр 

зайнятості 

Учасники програми

 - з них коштів обласного бюджету 9919,0

2021-2023 роки

Відповідальний виконавець 

програми

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього (тис.грн.)

10559,0

Етапи виконання програми                             

(для довгострокових програм)

Терміни реалізації програми 

Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми                                                                                    

(для комплексних програм)

Керуючий справами обласної ради                                                                                                Микола БОРЕЦЬ                                                                                                                                                                                           

Основні джерела фінансування 

програми

Обласний бюджет, інші кошти, не заборонені чинним законодавством 

 - інші кошти не заборонені 

чинним законодавством

640,0

                                                        



1 2 3 4 5

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 3923,0 3311,5 3324,5 10559,0

обласний бюджет 3608,0 3049,0 3262,0 9919,0

інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством
315,0            262,5 62,5 640,0

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ

2021 рік 2023 рік

Додаток 2 до  Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю на 2021–2023 роки 

Ресурсне забезпечення Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з інвалідністю на 2021–2023 роки 

     тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми
2022 рік

Всього витрат                 

на виконання 

програми



1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обсяг коштів на встановлення та 

облаштування пандусів, в тому числі на ремонт 

та приведення у відповідність інснуючих 

пандусів 

тис.грн. 0,0 1559,0 362,5 499,5 2421,0

2
Обсяг коштів на встановлення вертикальних 

підйомників
тис.грн. 0,0 150,0 1149,0 0,0 1299,0

3 Обсяг коштів на встановлення ліфта тис.грн. 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

4
Обсяг коштів на облаштування внутрішніх 

вбиралень
тис.грн. 0,0 200,0 550,0 500,0 1250,0

5

Обсяг коштів на технічне облаштування 

спеціальних місць для паркування транпортних 

засобів для людей з обмеженими фізичними 

можливостями 

тис.грн. 0,0 225,0 112,5 112,5 450,0

6
Обсяг коштів на облаштування санітарних 

кімнат
тис.грн. 0,0 1300,0 800,0 600,0 2700,0

7
Обсяг коштів на облаштування тактильними 

смугами  закладів культури
тис.грн. 0,0 44,0 0,0 0,0 44,0

8
Обсяг коштів на встановлення табличок  

Брайля у комунальних закладах культури
тис.грн. 0,0 27,5 0,0 0,0 27,5

9
Обсяг коштів на встановлення кнопок виклику 

у комунальних закладах культури
тис.грн. 0,0 17,5 0,0 0,0 17,5

10

Обсяг коштів на встановлення інформаційних 

вказівників, піктограм в закладах охорони 

здоров̓я

тис.грн. 0,0 125,0 62,5 62,5 250,0

11
Обсяг коштів на оздоровлення та фізкультурно-

спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю
тис.грн. 0,0 275,0 275,0 550,0 1100,0

1 Кількість пандусів шт. 53 9 3 1 13

2 Кількість підйомників шт. 0 1 2 0 3

3 Кількість ліфтів шт. 9 0 0 1 1

4 Кількість облаштованих вбиралень шт. 108 1 1 1 3

5
Кількість облаштованих місць для паркування 

транспорту
шт. 32 12 7 8 27

6 Кількість облаштованих санітарних кімнат шт. 39 5 3 2 10

7
Кількість закладів культури облаштованих 

тактильними смугами
шт. 0 11 0 0 11

8
Кількість закладів культури, у яких 

встановлено таблички Брайля 
шт. 0 11 0 0 11

9
Кількість закладів культури, у яких 

встановлено кнопки виклику
шт. 0 7 0 0 7

10

Кількість закладів охорони здоров̓я 

облаштованих  інформаційними вказівниками, 

піктограмами 

шт. 3 2 1 1 4

Додаток 3 до  Регіональної програми щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю на 2021–2023 роки 

І. Показники затрат програми

ІІ. Показники продукту програми

Показники  Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища                                   

для осіб з інвалідністю на 2021–2023 роки 

№ 

з/п
Назва показника

Одиниця 

виміру

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік

Всього за період дії 

програми                          

(або до кінця дії 

програми)



11

Кількість осіб з інвалідністю, забезпечених 

оздоровленням та фізично-спортивною 

реабілітацією.

осіб 900 45 90 145 280

1 Середня вартість 1 пандуса тис.грн. 150,0 173,2 120,8 499,5 167,0

2 Середня вартість 1 підйомника тис.грн. 150,0 150,0 574,5 0,0 433,0

3 Середня вартість 1 ліфта тис.грн. 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

4
Середня вартість облаштування                            

1 вбиральні
тис.грн. 275,0 200,0 550,0 500,0 416,6

5
Середня вартість облаштованого                               

1 місця для паркування транспорту
тис.грн. 18,75 18,75 16,07 14,06 16,66

6
Середня вартість облаштованої                               

1 санітарної кімнати
тис.грн. 250,0 260,0 266,6 300,0 270,0

7
Середня вартість облаштованої                               

1 тактильної смуги
тис.грн. 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0

8
Середня вартість встановленої                                

1 таблички Брайля
тис.грн. 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5

9
Середня вартість встановленої                              

1 кнопки виклику
тис.грн. 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5

10

Середня вартість облаштування                           

1 закладу охорони здоров'я  інформаційними  

вказівниками, піктограмами

тис.грн. 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

11

Середня вартість витрат для оздоровленння та 

фізично-спортивну реабілітацію                                                                     

1 особи з інвалідністю

тис.грн. 6,11 6,11 3,05 3,79 3,9

1
Рівень забезпечення доступності                             

закладів % 60,0 75,0 85,0 95,0 85,0

ІІІ.Показники ефективності програми

ІV. Показники якості програми

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ



Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн.,                                

в тому числі:

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.Висвітлення в засобах масової 

інформації заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища 

для осіб з інвалідінстю та пропагування 

участі осіб з інвалідністю в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства

2021-2023

Департамент соціального захисту 

населення, Департамент освіти і науки,                              

Департамент охорони здоров’я,                 

Департамент комунікацій  обласної 

державної адміністрації, Чернівецький 

обласний центр зайнятості, районні 

державні адміністрації, Чернівецька міська 

рада, об'єднані територіальні громади

не потребує 

фінансування

2.1.Проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи серед роботодавців 

щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю та сприяння у 

працевлаштуванні осіб з інвалідністю

2021-2023
Чернівецький обласний центр                 

зайнятості

 в межах                    

фінансування 

Додаток 4 до Регіональної програми щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю на 2021–2023 роки 

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю                                             

на 2021–2023 роки 

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів програми Виконавці
Джерела 

фінансування

Очікуваний 

результат

2021-2023 роки

Термін 

виконання 

заходу

ІІ Трудова реабілітація та зайнятість 

2

Покращення 

зайнятості і 

працевлаштуванн

я осіб з 

інвалідністю

І Просвітницько-виховна робота

1

Формування 

місцевої 

політики щодо 

соціальної 

підтримки осіб                     

з інвалідністю, 

заходів щодо її 

впровадження

Підвищення 

освіченості 

суспільства у 

питаннях 

інвалідності.                             

Покращення 

правового та 

соціального захисту 

осіб                               

з інвалідністю                

Підвищення 

конкурентоспромож

ності осіб з 

інвалідністю у 

відповідності з 

наявними та 

перспективними 

потребами ринку 

праці.                       

Збільшення 

кількості 

працевлаштованих 

осіб                                      

з інвалідністю.                        

Охоплення 

навчанням більшої 

кількості осіб з 

інвалідністю 

Чернівецький обласний центр соціальних 

служб для сімї, дітей та молоді,                                                                   

Служба у справах дітей обласної державної 

адміністрації, Департамент соціального 

захисту населення, Департамент освіти і 

науки, Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації

в межах                                   

фінансування
2021-2023

1.2.Забезпечення якісного соціального 

супроводу сімей, в яких виховуються діти з 

інвалідністю



2.2.Забезпечення організації професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації для осіб з інвалідністю за 

професіями, що користуються попитом на 

ринку праці із врахуванням висновку МСЕК 

2021-2023
Чернівецький обласний центр                            

зайнятості

в межах                 

фінансування 

2.3.Забезпечення проведення 

профорієнтаційної роботи серед 

випускників навчальних закладів з числа 

осіб з інвалідністю

2021-2023
Департамент освіти і науки                                     

обласної державної адмінстрації

не потребує 

фінансування 

3.1.Облаштування пандусів в обласних 

комунальних закладах освіти:                              

КУ "Багатопрофільний ліцей для 

обдарованих дітей"
2021

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                              

КУ "Багатопрофільний ліцей для 

обдарованих дітей"

інші кошти, не 

заборонені 

чинним 

законодавством

2021 рік -190,0

КЗ "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 4"   
2021

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                               

КЗ "Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 4"   

обласний бюджет 2021 рік -213,0

КЗ "Обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді"     
2021

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                                                  

КЗ "Обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді"                                  

обласний бюджет 2021 рік - 220,0

КЗ "Чернівецький обласний центр 

естетичного виховання «Юність Буковини»         
2023

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                                    

КЗ "Чернівецький обласний центр 

естетичного виховання «Юність Буковини»                           
обласний бюджет 2023 рік - 437,0

3.2. Встановлення пандусів до обласних 

комунальних закладів культури:                                  

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю

2

Покращення 

зайнятості і 

працевлаштуванн

я осіб з 

інвалідністю

Підвищення 

конкурентоспромож

ності осіб з 

інвалідністю у 

відповідності з 

наявними та 

перспективними 

потребами ринку 

праці.                       

Збільшення 

кількості 

працевлаштованих 

осіб                                      

з інвалідністю.                        

Охоплення 

навчанням більшої 

кількості осіб з 

інвалідністю 

IІІ Створення  безперешкодного життєвого середовища для

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення



КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна бібліотека                   

для дітей"

обласний бюджет 2021 рік -100,0

КУ "Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М. Івасюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М. Івасюка"

обласний бюджет 2021 рік -100,0

КЗ "Академічний обласний театр ляльок" 2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                        

КЗ "Академічний обласний театр ляльок"     

обласний бюджет 2021 рік -100,0

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія                 

ім. Д. Гнатюка" (в т.ч. встановлення 

тимчасового (зйомного) пандусу до                  

Залу органної музики)

2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                    

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія                                  

ім. Д. Гнатюка"                                                                                                                          

обласний бюджет 2021 рік - 420,0

КУ "Чернівецький обласний меморіальний 

музей ім. В. Івасюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                             

КУ "Чернівецький обласний меморіальний 

музей ім. В. Івасюка"

обласний бюджет 2021 рік - 21,0

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"   2022

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                           

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"                    
обласний бюджет 2022 рік - 100,0   

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"                                             
2022

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"

обласний бюджет 2022 рік - 100,0   

КЗ "Чернівецький обласний фаховий коледж 

мистецтва ім. С. Воробкевича"                             
2022

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КЗ "Чернівецький обласний фаховий 

коледж мистецтва ім. С. Воробкевича"

обласний бюджет 2022 рік - 100,0   

3.3. Встановлення пандусу до Хотинського 

психоневрологічного будинку-інтернату
2021

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації,                                            

Хотинський психоневрологічний                       

будинок-інтернат                                        

обласний бюджет 2021 рік - 70,0

3.4. Встановлення вертикального 

підйомника до житлового корпусу 

Черешського психоневрологічного будинку-

інтернату

2021

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації,                                           

Черешський психоневрологічний                       

будинок-інтернат 

обласний бюджет 2021 рік - 150,0

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю



3.6. Встановлення ліфта в Чернівецькому 

обласному центрі естетичного виховання                        

«Юність Буковини»

2023

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                  

Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання                                                     

«Юність Буковини»

обласний бюджет 2023 рік – 1000,0                                       

3.8. Облаштування внутрішніх туалетів для 

осіб з інвалідністю в  обласних комунальних 

закладах культури:                     

ОКУ "Чернівецька обласна                           

філармонія ім. Д. Гнатюка"
2021

Управління культури                                                   

обласної державної адмінстрації,                               

ОКУ "Чернівецька обласна                           

філармонія ім. Д. Гнатюка"

обласний бюджет 2021 рік - 200,0

КП "Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр ім. 

О. Кобилянської

2022

Управління культури                                                   

обласної державної адмінстрації,                                                                       

КП " Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр 

ім. О. Кобилянської

обласний бюджет 2022 рік - 550,0

3.9. Ремонт та приведення у відповідність 

до вимог будівельних норм існуючих 

пандусів у закладах охорони здоров'я: 

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

2021 рік - 62,5    

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю

2023 рік - 500,0                                                                                                                                                                       

інші кошти,                 

не заборонені 

чинним 

законодавством

обласний бюджет  2022 рік – 1149,0                                   

3.5. Встановлення підйомників в 

Чернівецькому обласному навчально-

реабілітаційному центрі № 1

2022

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                  

Чернівецький обласний                                 

навчально-реабілітаційний центр №1

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня"                   

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

КНП "Чернівецький обласний 

ендокринологічний центр"                      

Департамент освіти і науки                                   

обласної державної адмінстрації,                  

Чернівецький обласний центр естетичного 

виховання                                                     

«Юність Буковини»

2021 рік - 62,5    

інші кошти,               

не заборонені 

чинним 

законодавством

3.7. Облаштування внутрішньої вбиральні в 

Чернівецькому обласному центрі 

естетичного виховання «Юність Буковини»

2023

ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня"
2021

обласний бюджет

2021
КНП "Чернівецький обласний 

ендокринологічний центр"



2022

3.10. Облаштування у закладах охорони 

здоров'я спеціальних санітарних кімнат:

КНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр"        
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

КНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр"                            

обласний бюджет 2021 рік - 400,0

КНП "Лікарня швидкої медичної допомоги" 2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                        

КНП "Лікарня швидкої медичної 

допомоги"                       

обласний бюджет 2021 рік - 100,0   

ЧОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня"
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

ОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня"     

обласний бюджет 2021 рік - 400,0

КНП "Чернівецький обласний 

стоматологічний центр"
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                        

КНП "Чернівецький обласний 

стоматологічний центр"                   

обласний бюджет 2021 рік - 100,0   

ОКМУ "Центр медико-соціальної 

експертизи"
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

ОКМУ "Центр медико-соціальної 

експертизи"                   

обласний бюджет 2021 рік - 300,0   

ОКУ "Обласний лікарсько фізкультурний 

диспансер"
2022

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                         

ОКУ "Обласний лікарсько фізкультурний 

диспансер"                                                            

обласний бюджет  2022 рік - 100,0          

ОКНП "Чернівецький протитуберкульозний 

диспансер"
2022

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                           

ОКНП "Чернівецький 

протитуберкульозний диспансер"  

інші кошти, не 

заборонені 

чинним 

законодавством

2022 рік - 200,0  

КНП "Чернівецький обласний госпіталь 

інвалідів війни"
2022

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                         

КНП "Чернівецький обласний госпіталь 

інвалідів війни"                                          

обласний бюджет 2022 рік - 500,0   

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

2023 рік - 62,5

2022 рік - 62,5                

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                                  

ЧОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня"

інші кошти,               

не заборонені 

чинним 

законодавством2023

ЧОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня"



ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер"
2023

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                   

ОКНП "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер"      

обласний бюджет 2023 рік - 200,0

3.11. Встановлення у закладах охорони 

здоров'я інформаційних вказівників, 

піктограм, тощо:

ЧОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня"
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                                  

ЧОКНП "Чернівецька обласна клінічна 

лікарня"

обласний бюджет 2021 рік - 62,5                

КНП "Чернівецький обласний госпіталь 

інвалідів війни"
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                         

КНП "Чернівецький обласний госпіталь 

інвалідів війни"                                          

обласний бюджет 2021 рік - 62,5                

КНП "Лікарня швидкої медичної допомоги" 2022

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                        

КНП "Лікарня швидкої медичної 

допомоги"                       

обласний бюджет 2022 рік - 62,5                

КНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр"   
2023

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                         

КНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр"                                     

обласний бюджет 2023 рік - 62,5                

3.12. Технічне облаштування спеціальних 

місць для паркування транпортних засобів 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями на території закладів 

охорони здоров'я: 

КНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр" 
2021

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                         

КНП "Чернівецький обласний клінічний 

кардіологічний центр"                                     

обласний бюджет 2021 рік - 112,5

2021 обласний бюджет 2021 рік -112,5

2022 обласний бюджет 2022 рік -112,5

обласний бюджет

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня"                   

ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня"

2023 рік - 400,02023

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                       

ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня"                   

ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня"



КНП "Чернівецький обласний госпіталь 

інвалідів війни"
2023

Департамент охорони здоров’я                           

обласної державної адміністрації,                         

КНП "Чернівецький обласний госпіталь 

інвалідів війни"            

обласний бюджет 2023 рік - 112,5

3.13. Облаштування тактильними смугами 

комунальних закладів культури:

КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КУ "Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека імені М. Івасюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М. Івасюка"

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КЗ "Академічний обласний театр ляльок" 2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                        

КЗ "Академічний обласний театр ляльок"     

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КП "Чернівецький академічний обласний 

український музико-драматичний театр ім. 

О. Кобилянської"

2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                              

КП "Чернівецький академічний обласний 

український музико-драматичний театр                                   

ім. О. Кобилянської"                                                                                                                         

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія                          

ім. Д. Гнатюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                    

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія ім. 

Д. Гнатюка"                                                                                                                          

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту"                                                                                                                            

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КУ "Чернівецький обласний меморіальний 

музей ім. В. Івасюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                             

КУ "Чернівецький обласний меморіальний 

музей ім. В. Івасюка"

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю



КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"   2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                           

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"                    

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"                                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КЗ "Чернівецький обласний фаховий коледж 

мистецтва ім. С. Воробкевича"                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КЗ "Чернівецький обласний фаховий 

коледж мистецтва ім. С. Воробкевича"

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

КУ "Чернівецький обласний художній 

музей"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                  

КУ "Чернівецький обласний художній 

музей"

обласний бюджет 2021 рік - 4,0

3.15. Встановлення табличок Брайля                    

у закладах культури:

КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М. Івасюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М. Івасюка"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КП "Чернівецький академічний обласний 

український музико-драматичний театр                             

ім. О. Кобилянської"

2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                              

КП "Чернівецький академічний обласний 

український музико-драматичний театр                                   

ім. О. Кобилянської"                                                                                                                         

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю



ОКУ "Чернівецька обласна філармонія                          

ім. Д. Гнатюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                    

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія  ім. 

Д. Гнатюка"                                                                                                                          

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту"                                                                                                                            

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"   2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                           

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"                    

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"                                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КЗ "Чернівецький обласний фаховий коледж 

мистецтва ім. С. Воробкевича"                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КЗ "Чернівецький обласний фаховий 

коледж мистецтва ім. С. Воробкевича"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"                                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КЗ "Чернівецький обласний фаховий коледж 

мистецтва ім. С. Воробкевича"                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КЗ "Чернівецький обласний фаховий 

коледж мистецтва ім. С. Воробкевича"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецький обласний художній 

музей"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                  

КУ "Чернівецький обласний художній 

музей"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

3.16. Встановлення кнопки виклику у 

закладах культури:

КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                               

КУ "Чернівецька обласна бібліотека для 

дітей"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю



КП "Чернівецький академічний обласний 

український музико-драматичний театр                             

ім. О. Кобилянської"

2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                              

КП "Чернівецький академічний обласний 

український музико-драматичний театр                                

ім. О. Кобилянської"                                                                                                                         

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія                          

ім. Д. Гнатюка"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                    

ОКУ "Чернівецька обласна філармонія                                  

ім. Д. Гнатюка"                                                                                                                          

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту"
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту"                                                                                                                            

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"   2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                           

КУ "Чернівецький краєзнавчий музей"                    

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"                                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КУ "Чернівецький обласний центр з питань 

культурної спадщини"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

КЗ "Чернівецький обласний фаховий коледж 

мистецтва ім. С. Воробкевича"                             
2021

Управління культури                                            

обласної державної адмінстрації,                                                                                                                                          

КЗ "Чернівецький обласний фаховий 

коледж мистецтва ім. С. Воробкевича"

обласний бюджет 2021 рік - 2,5

Забезпечення 

доступності 

обласних 

комунальних 

закладів для осіб                                   

з інвалідністю

Модернізація та 

оснащення закладів 

засобами адаптації 

середовища 

відповідно до 

потреб осіб з 

інвалідністю



4.1.Сприяння залученню до участі                   

у культурних заходах з метою гармонійного 

розвитку осіб з інвалідністю 

2021-2023
Управління культури                                                        

обласної державної адмінстрації 

не потребує 

фінансування 

обласний бюджет 2022 рік - 50,0   

обласний бюджет 2023 рік  - 100,0

обласний бюджет  2022 рік - 225,0 

обласний бюджет 2023 рік - 450,0

інші кошти,               

не 

заборонені 

чинним 

законодавст

2021 рік -315,0                                                                        

2022 рік- 262,5                                                    

2023 рік  - 62,5                                       

обласний бюджет 2021 рік - 3608,0                               

2022 рік - 3049,0                      

2023 рік - 3262,0                                     

Всього 640,00 Всього 9919,00

4

   Фізкультурно- 

оздоровча 

діяльність                        

та фізкультурно-

спортивна 

реабілітація осіб                                  

з інвалідністю

ІV Культурні заходи, оздоровлення та фізична реабілітація осіб з інвалідністю

Забезпечення                   

сприятливих умов 

доступу до надбань 

культури, мистецтва 

та змістовного 

дозвілля,                           

здійснення 

фізкультурно-

оздоровчої 

діяльності осіб з 

інвалідністю

2021-2023

4.2. Забезпечення оздоровлення та 

проведення реабілітаційно-спортивних 

зборів для дітей з інвалідністю у 

всеукраїнських спортивних таборах

Управління молоді та спорту                              

обласної державної адміністрації,

  Український центр з фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»,                                    

КЗ «Чернівецький регіональний центр                                  

з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт»

2021 рік - 50,0 

обласний бюджет 2021 рік - 225,0  

Керуючий справами обласної ради

Управління молоді та спорту                              

обласної державної адміністрації,

  Український центр з фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»,                                    

КЗ «Чернівецький регіональний центр                                  

з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт»

2021-2023

4.3.Забезпечення оздоровлення та 

проведення фізкультурно-спортивної 

реабілітації людей з інвалідністю у 

Західному реабілітаційно-спортивному 

центрі НКСІУ

Микола БОРЕЦЬ

обласний бюджет
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