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Деф�н�ц�я
"безбар'єрн�сть"
Безбар’єрність визначають як загальний підхід
до формування та імплементації державної
політики для забезпечення безперешкодного
доступу всіх груп населення до різних сфер
життєдіяльності. 

Безбар’єрність – це філософія суспільства без
обмежень. Це про внутрішню готовність
створювати середовище, у якому буде
комфортно всім.

 



Таблична
візуалізація аналізу

закордонного
досвіду

впровадження
безбар’єрності

 



Конвенція  ООН
про права  ос іб  з
інвалідністю

16.12.2009

Постанова  Кабінету  Міністрів  України «Про
затвердження критері їв  доступності  для  ос іб  з
інвалідністю та  інших маломобільних груп
населення приміщень,  що надаються д ільничним
виборчим коміс іям звичайних виборчих д ільниць
для організаці ї  їх  роботи та  проведення
голосування»

09.10.2020

Постанова  КМУ «Про
затвердження плану заходів
щодо створення
безперешкодного життєвого
середовища для ос іб  з
обмеженими фізичними
можливостями та  інших
маломобільних груп
населення на  2009 –  2015
роки «Безбар ’єрна Україна»

29.07.2009

Закон України
«Про внесення
змін до деяких
законів  України
про освіту  щодо
організаці ї
інклюзивного
навчання»

05.06.2014.

Указ  Президента
України «Про
забезпечення
створення
безбар ’єрного
простору в
Україн і»

03.12.2020. .

Розпорядження
Кабінету  Міністрів
України «Про
схвалення
Національної
стратег і ї  і з  створення
безбар ’єрного простору
в  Україн і  на  період до
2030 року»

14.04.2021

Хронологія нормативно-правових документів
України з питань безбар'єрного простору

...



Поради Славутицької МР



 Анал�з впровадження  пол�тики безбар’єрност� у В�нницьк�й та
Льв�вськ�й м�ських територ�альних громадах

 
-Комплексна ц�льова програма соц�ального
захисту населення област� на 2019-2021 роки
-Стратег�я В�нниця 3.0
-Ц�л� сталого розвитку 2030

-Обласний план заход�в з реал�зац�ї Нац�ональної
стратег�ї з� створення безбар’єрност�
-Інтегрована концепц�я розвитку: Льв�в 2030
-Стратег�я розвитку Львова 2030

Влаштовують п�кн�ки, орган�зовують
дозв�лля, безкоштовне навчання сучасним
профес�ям в IТ-сфер�.

Зараз створюють м�ський будинок п�дтриманого
проживання для людей з �нвал�дн�стю, певн�
розважальн� заходи та частування до
М�жнародного дня людей з �нвал�дн�стю тощо.

Нормативно правов� документи,
стратег�ї розвитку

Статистика маломоб�льних груп

Заходи для людей з �нвал�дн�стю

Послуги для людей з
порушенням зору та слуху

В�нниця Льв�в

40% , а саме  149,5 тис.ос�б Близько 30%

Досл�дження доступност� м�ського
простору

-Наявн� схеми руху транспорту на зупинках
-107 одиниць транспорту низькопол�
-82 звуков� прилади для озвучення сигнал�в
св�тлофору.

80% комунального транспорту є низько п�длогов�
- Продаж обладнання для орган�зац�ї
безбар'єрного середовища, п�д�ймальних
платформ � м�н�-л�фт�в для �нвал�д�в.

У В�нницьк�й м�ськ�й рад� є 3 м�н�атюри головних
символ�в м�ста, зроблених на 3D принтер�, з�
супроводжуючим ауд�о записом до кожної з них.
Борц� з порушеннями слуху готуються до змагань з
тренерами, як� жестовою мовою допомагають
нечуючим.

У музеї П�нзеля скульптури зроблен� на 3D
принтер�, що дозволяє вивчити їх на дотик, є ауд�о
г�ди, тактильн� дор�жки, в�деоописи.



Висновки та пропозиц�ї
Узагальнено  закордонний досвід впровадження
процесів безбар’єрності.
Виокремлено вітчизняні передові практики
розбудови безбар’єрного простору.
Проаналізовано законодавчу базу України щодо
розвитку безбар’єрності.
Розроблено рекомендації щодо оптимізації
діяльності органів публічної влади щодо
впровадження  політики безбар'єрності.

Залучати представників маломобільних груп населення до
прийняття рішень щодо допомоги людям з інвалідністю.
Збільшувати відсоток працівників з числа маломобільних
груп населення в організаціях та підприємствах.
Дотримуватися принципу безбар’єрності під час повоєнної
відбудови країни.
Акцентувати увагу на будівництві нових споруд за
новітніми технологіями та комфортними умовами для
маломобільних груп населення.
Поширювати більше інформації про такі групи населення,
методи та способи допомоги їм.
Проводити більше ознайомчих курсів, тренінгів, лекцій з
питань безбар'єрного простору. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


