ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 19 вересня 2018 року

Про проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про дорожній рух» щодо організації дорожнього руху для осіб,
які рухаються в кріслах колісних
(реєстр. № 7486)

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
дорожній рух» щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в
кріслах колісних (реєстр. № 7486), поданий Кабінетом Міністрів України,
Комітет зазначає наступне.
Згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» особам з інвалідністю безкоштовно надаються,
зокрема, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування тощо), а
також крісла колісні з електроприводом – за наявності відповідного медичного
висновку.
Забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними певних видів
здійснюється відповідно до їх функціональних можливостей.

Однак, на сьогодні осіб, які рухаються в кріслах колісних, не віднесено
до учасників дорожнього руху, тому вони фактично позбавлені права на
безпечний рух.
Кабінет Міністрів України розробив зазначений законопроект задля
забезпечення безпечного руху осіб, які рухаються в кріслах колісних по
тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, краю проїзної частини
дороги, вулиці чи по узбіччю, та на виконання Указу Президента України від
13 грудня 2016 р. № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання
прав осіб з інвалідністю».
Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про дорожній
рух», якими передбачається:
1) віднести осіб, які рухаються в кріслах колісних, до учасників
дорожнього руху;
2) визначити їх основні права та обов’язки, як учасників дорожнього
руху;
3) привести термінологію стосовно осіб з інвалідністю до Конвенції про
права осіб з інвалідністю. Слід зазначити, що такі зміни вже передбачені у
законопроекті за реєстр. № 8358, поданому членами Комітету у справах
ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та
людей з інвалідністю.
Міністерство соціальної політики України та Всеукраїнське громадське
об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» законопроект
підтримують.
Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції
надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів –
проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення
Комітету від 7 лютого 2018 року, протокол № 117).
Народні депутати України – члени Комітету підтримують законопроект
і водночас висловили позицію щодо необхідності посилити контроль за
дотриманням підприємствами, які виготовляють крісла колісні, вимог щодо
облаштування крісел колісних світловідбивними пристроями і зовнішніми
світловими приладами.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо організації дорожнього
руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних (реєстр. № 7486), поданий
Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні
прийняти за основу і в цілому як Закон, з урахуванням пропозиції Комітету.
2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з
питань транспорту, який визначено головним з його опрацювання.
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