
Виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю знаходиться на 

постійному контролі керівництва Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. В районі утворено Комітет забезпечення доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до обʾєктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури. Приділяється належна увага питанню 

забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в усіх сферах життєдіяльності 

та повного їх включення в соціум, створюється безперешкодний доступ для осіб 

з обмеженими фізичними можливостями до державних установ та інших обʾєктів 

соціальної інфраструктури. 

Вхід до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 

бульв. Праці,1/1 облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. При проведенні капітального ремонту в приміщенні 

райдержадміністрації переобладнано санвузли для інвалідів-візочників та 

влаштовано пандус на першому поверсі. 

В Управлінні праці та соціального захисту населення (далі - Управління), 

Територіальному центрі соціального обслуговування (вул. Курнатовського,7А) 

приділяється значна увага створенню сприятливих умов для перебування 

інвалідів, прийому документів від інвалідів для призначення державних 

соціальних допомог. 

Для зручності громадян, наближення соціальних послуг до населення району в 

Управлінні створено та діє 2 філії (вул. Ентузіастів, 43/1, та вул. Харківське шосе, 

7/1) з прийому документів для призначення 15 видів державних соціальних 

допомог та житлових субсидій. На першому поверсі Управління функціонує 

«єдина приймальна». 

Відділи Управління, робота яких пов’язана з обслуговуванням осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, розташовані на першому поверсі. 

Підлога вистелена плиткою без порогів, що дає змогу безперешкодного доступу 

інвалідів та інших маломобільних груп населення до кабінетів Управління. 

Розташовану на першому поверсі санітарну кімнату облаштовано з урахуванням 

потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Для позначення доступності для інвалідів по зору у приміщенні Управління та 

Територіального центру інформація на кабінетах продубльована рельєфно-

крапковим шрифтом (шрифтом Брайля). У Територіальному  центрі соціального 

обслуговування та всіх його підрозділах створене все для вільного доступу осіб 

з обмеженими фізичними можливостями. Центр та всі відділення обладнані 

пандусами та з’їздами. Підопічні Територіального центру, які мають групу 

інвалідності, мають право замовляти в Київському міському територіальному 

центрі безкоштовний спеціалізований автотранспорт. 

При Територіальному центрі функціонують відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей, хворих на ДЦП та відділення комплексної соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю (погодинне перебування). Щоденно відділення 



відвідують 31 дитина. Доставка дітей до відділення здійснюється на 

спеціальному пристосованому автомобілі обладнаному підйомником для 

інвалідних візків, згідно індивідуальних графіків відвідування відділень. В 

середині відділення є спеціально прикріплені поручні для зручного пересування 

по відділенню дітей з порушенням опорно-рухового апарату, а також 

приміщення обладнані  підлогою з підігрівом. 

В закладах охорони здоров’я Дніпровського району м. Києва для пацієнтів з 

обмеженими фізичними можливостями створено умови для безперешкодного 

життєвого середовища: входи в заклади облаштовано пандусами; в 

багатоповерхових закладах охорони  здоров’я функціонують ліфти. У разі їх 

зупинки з технічних причин на першому поверсі працює кабінет для 

обслуговування осіб з інвалідністю; організовано надання медичних послуг 

громадянам з вадами слуху та мови в супроводі перекладача – дактилолога та 

позачергове обслуговування осіб з вадами зору в супроводі медичного 

персоналу. 

На 2018 рік передбачається встановлення та приведення до стандартів пандусів 

в 5 закладах охорони здоров’я на житлових масивах «Русанівка», «Березняки», 

«Микільська-Слобідка». 

Згідно статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району міста Києва», беззаперечно підтримує процес створення в столиці 

відповідних умов. Адресною програмою з облаштування наземних пішохідних 

переходів пониженими бортами та пандусами у 2017 передбачено 25 таких місць. 

Станом на теперішній час виконано роботи на 10 вулицях. 

Згідно вимог діючого Закону України «Про врегулювання містобудівної 

діяльності» при будівництві об’єктів, вимоги щодо безперешкодного доступу 

осіб з обмеженими фізичними можливостями закладаються при проектуванні. 

Нагляд за дотриманням вимог проектних рішень при будівництві здійснюється 

автором проекту. 

З метою захисту людей з обмеженими фізичними можливостями,  забезпечення 

їх вільного доступу до об’єктів побутового обслуговування, ринків, закладів 

торгівлі та харчування, створення комфортних умов для перебування в цих 

закладах, працівники відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської 

райдержадміністрації, в межах наданих повноважень, під час проведення нарад 

та обстежень, проводять роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств 

щодо приведення вхідної групи приміщення у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Особлива увага звертається на необхідність зниження висоти бордюрів для 

під'їзду інвалідних колясок, встановлення пандусів, зручних сходів, додаткових 

поручнів, дзвінків, ліфтів для підйому на поверхи, відповідного покриття підлог 



у приміщеннях спеціальних місць для паркування автомобілів та інших 

транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з інвалідністю. 

На даний час в Дніпровському районі переважна більшість закладів торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування населення мають 

доступ для маломобільних верств населення та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Мережа навчальних закладів освіти Дніпровського району, в яких навчаються та 

виховуються діти з особливими освітніми потребами достатньо розгалужена. В 

районі функціонує: 

1 дошкільний навчальний заклад з інклюзивним навчанням; 

7 спеціальних дошкільних навчальних закладів, з них з порушеннями (зору – 2; 

опорно-рухового апарату – 1; затримкою психічного розвитку – 1; слуху – 1; 

мовлення – 2). 

9 дошкільних навчальних закладів комбінованого типу, з них: 1 - з порушеннями 

опорно-рухового апарату; 8 - з порушенням мовлення. 

7 загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням; 

2 спеціальні школи-інтернати:  

-      спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18 для дітей з порушенням 

слуху; 

-      спеціальна школа-інтернат № 26 для дітей з вадами у розумовому розвитку; 

-      мовленнєві класи в спеціальній школі-інтернат № 18. 

З метою забезпечення безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми 

потребами до навчальних закладів району встановлено пандуси в таких закладах 

освіти: середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 128, навчально-

виховному комплексі № 141 «ОРТ», спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 148 

імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури 

(приміщення початкової школи), середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 180, навчально-виховному комплексі № 183 «Фортуна», навчально-

виховному комплексі № 209 «Сузір’я», навчально-виховному комплексі 

«Домінанта», спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІ ступенів № 14 з поглибленим 

вивченням предметів художньо-естетичного циклу, спеціальній школі-інтернаті 

№ 26, дошкільному навчальному закладі № 591, дитячо-юнацькій спортивній 

школі № 10, позашкільному навчальному закладі «ЗМІНА». Крім того, у 

середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 128 встановлено ліфт для 

доступу до всіх поверхів навчального закладу. 



При підготовці планово-технічного завдання щодо реконструкції 

загальноосвітньої школи № 42 (вул. Хорольській, 19) були враховані вимоги 

щодо обладнання приміщень необхідними засобами для безперешкодного 

доступу осіб з обмеженими можливостями. 

Створена чітка взаємодія всіх ланок у підтримці дитини з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному просторі: 

управління освіти, психолого-медико-педагогічна консультація « дошкільні та 

загальноосвітні навчальні заклади « спеціальні навчальні заклади « психологічні 

служби системи освіти « батьки (особи, що їх замінюють) « громадські 

організації « ІРЦ (інклюзивні ресурсні центри). 

Управлінням освіти під час реконструкції, капітального ремонту будівель 

закладів освіти з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил 

створюються необхідні умови для забезпечення безперешкодного доступу осіб з 

особливими потребами до навчальних закладів освіти. 

Одночасно маємо також зазначити, що Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією надані обгрунтовані пропозиції в розробку 

комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів». В них враховані мета 

програми, виконання заходів по роках, джерела фінансування та необхідні 

обсяги. 

За інформацією Управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровської РДА 

 


