
                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                  Голова Володимир-Волинського міського суду   

                             Волинської області 

                              ___________________ Н.В.Пікула 

                                                               26 лютого 2016 року 

 

П Л А Н  ЗАХОДІВ 

Для забезпечення доступу до приміщення Володимир-Волинського міського суду Волинської області     осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та мало мобільних груп населення на 2016-2017р.р. 

 

№ з/п Найменування заходів Період 

проведення 

Виконавці Примітка 

1 2 3 4 5 
1.  Облаштувати місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю 

поблизу входу в приміщення суду та розмістити відповідні знаки 

2016-2017р.р. Штик Л.П.                    

Цимбалюк О.В. 

спільно з ТУ ДСА 

України в 

Волинській області                

 

2.  Облаштувати пандус неслизьким покриттям* 2016 р. Штик Л.П. 

Цимбалюк О.В. 
 

3.  В посадових інструкціях окремих працівників суду передбачити відповідні 

вимоги та обов’язки по наданню допомоги людям з інвалідністю 

І квартал 2016 

року 

Штик Л.П. 

Смоляр А.В. 
 

4.  При зверненні до суду  забезпечити особам з інвалідністю  можливість 

безпосередньої допомоги відповідальними працівниками суду. 

Постійно  Штик Л.П. 

Сахарук М.В. 
 

5.  Вжити заходів для обладнання над входом до приміщення суду звукового 

орієнтира (метроном-04) 

І квартал 2016 

року 

Штик Л.П.  

    спільно з ТУ ДСА 

України в 

Волинській області                          

 

6.  Облаштувати санвузла для потреб осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

 

 

 

2016-2017р.р. Штик Л.П. 

спільно з ТУ ДСА 

України в 

Волинській області 

 



7.  Для людей з вадами зору поряд з кнопкою виклику встановити  інформаційну 

табличку продубльовану шрифтом Брайля* 

2016-2017р.р. Штик Л.П.  спільно 

з ТУ ДСА України в 

Волинській області                

 

8.  Сходи маркувати яскраво-жовтою фарбою для людей з вадами зору* 2016-2017р.р. Штик Л.П. спільно з 

ТУ ДСА України в 

Волинській області  

Цимбалюк О.В.               

 

9.  Забезпечити інформування громадян з інвалідністю, про правові можливості 

захисту прав та інтересів, розміщення інформації про роботу суду на веб-

сторінці (можливість подати заяву про проведення судового засідання на 

першому поверсі). 

постійно Смоляр А.В. 

Голіцин О.Г. 
 

 

*Заходи буде проведено у заплановані терміни, за умови наявності та фактичного фінансування кошторисних призначень 

 

Керівник апарату суду                                                                                                                                                                                 Л.Штик 

 

 

Ознайомленні із планом роботи  

 

Сахарук М.В. 

 
  

Смоляр А.В.   

Голіцин О.Г.   

Цимбалюк О.В.   

 


