
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

 

Безбар’єрність середовища у м. Києві 
 

Визначено актуальні проблеми  створення безбар’єрного середовища в столиці. 

Проаналізовано зарубіжні практики  безбар’єрності у  Норвегії, Канаді, Німеччині та Швеції. 

Здійснено огляд сучасних нормативно-правових актів щодо створення безбар’єрного простору 

в Україні. Запропоновано практичні рекомендації для забезпечення створення безбар’єрного 

простору в м. Києві. 

Створення безперешкодного середовища для усіх груп населення України та рівні 

можливості для кожного є найважливішими пріоритетами для країни. Конституцією 

визначено – Україна є соціальною державою, найвищою цінністю якої є людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Зняття довколишніх бар'єрів – фізичних, 

інформаційних, операційних та поведінкових – дає змогу посилити функціональний потенціал 

кожної людини.  

Безбар'єрне середовище асоціюється у багатьох людей з пандусами, проте мова не тільки 

про них. Це не тільки усунення перешкод в пересуванні, а й наявність умов, необхідних для 

задоволення інформаційних, трудових, освітніх, культурних потреб у контексті забезпечення 

рівних можливостей для всіх.  

Найбільш вразливі до бар’єрів маломобільні групи населення. До них відносяться особи, 

які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної 

інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим 

порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками1. У 

більшості країн Європи до цієї категорії населення відносять також дітей дошкільного віку. 

Переживають багато незручностей у повсякденному житті інші категорії громадян. 

Згідно з даними першого загальнонаціонального дослідження на тему «Думки, погляди 

та ставлення українців щодо безбар'єрності в суспільстві», проведеного у 2020 році Київським 

міжнародним інститутом соціології, 77% респондентів назвали актуальним вирішення питань 

безбар’єрності в Україні і 56% оцінюють рівень інклюзії як низький або дуже низький2. На 

думку учасників опитування, найчастіше з бар’єрами стикаються безхатченки, люди з 

інвалідністю, колишні ув’язнені, люди старшого віку, люди з особливостями зовнішності або 

поведінки та ін. Така ситуація зумовлена низьким рівнем культури усвідомлення сутності і 

важливості створення безбар’єрного простору, а також забезпечення рівності в українському 

суспільстві. Отже слід визнати, що безбар’єрність як норма практично пов’язана з правами 

усіх без виключення громадян. 

До найбільш соціально незахищених категорій населення сьогодні належать особи з 

інвалідністю. Забезпечення прав та соціальних гарантій осіб з інвалідністю особливо 

актуальне, оскільки стосується не тільки цієї категорії громадян, а й всього суспільства. Це 

проблема комплексна: і європейського вибору, і впровадження цивілізованих суспільно-

соціальних стандартів.  

                                                           
1 Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 №3038–VI [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text. 
2 Думки і погляди українців щодо безбар’єрності у суспільстві. Результати соціологічного дослідження. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bf.in.ua/doslid/dumky-i-poglyady-ukrayintsiv-shhodo-bezbar-

yernosti-u-suspilstvi. 



Враховуючи демографічні, соціальні, екологічні та інші чинники, у тому числі військові 

події на сході держави, в столиці спостерігається тенденція до зростання чисельності осіб з 

інвалідністю. За офіційними даними Державної служби статистики України, станом на кінець 

2020 року чисельність осіб з інвалідністю у м. Києві становила 161,0 тис. осіб, або 5,5% від 

загальної чисельності населення міста. Тільки з початку 2001 року кількість людей з 

інвалідністю зросла на 26,3 тис. осіб, в тому числі дітей з інвалідністю – на 4,4 тис. осіб 

(табл. 1).  

 

Таблиця 1. Кількість осіб з інвалідністю в м. Києві станом на кінець року, тис. осіб* 

 

 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Усього 134,7 140,6 147,4 155,1 159,7 160,8 161,0 

у тому числі        

діти з інвалідністю 

до 18 років 7,4 5,7 8,5 10,0 11,1 11,4 11,8 
* Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України. 

 

Водночас, слід зазначити, що статистичні дані не відображають реальної ситуації, 

зокрема через труднощі та небажанням самих людей отримувати статус «особа з інвалідністю» 

через бюрократичну систему його оформлення та недобросовісність у роботі медичних 

комісій.  

Актуальність проблеми інвалідності збільшується у зв'язку із посиленням процесів 

старіння населення столиці. У період 2000–2020 років частка населення у віці 60 років і старше 

зросла з 15,9% до 21,8%. Чисельність людей з розладами і порушеннями стану здоров'я за 

таких обставин об'єктивно зростатиме.  

За статистичними даними у 2020 році кількість уперше визнаних осіб з інвалідністю у 

місті Києві становила 7064 особи, або 6,0% від загальної кількості по Україні. 

Саме тому, необхідною є розробка дієвих механізмів залучення осіб з інвалідністю до 

суспільного життя, створення умов для їх самореалізації, підвищення їх економічної 

незалежності, підтримки з боку держави і суспільства тощо. 

Основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні з усіма іншими 

громадянами гарантує Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні». Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо 

забезпечення прав і можливостей нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, 

державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні 

реабілітаційних заходів, встановленні опіки або забезпеченні стороннього догляду.  

Соціальний захист населення шляхом надання адресної матеріальної допомоги та 

соціальних послуг є одним із пріоритетних завдань м. Києва. З кожним роком збільшуються 

обсяги державної допомоги мешканцям столиці, які цієї допомоги потребують, зокрема, 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (рис.1). 



 

Рис. 1. Обсяг державної соціальної допомоги особам з інвалідністю  

з дитинства та дітям з інвалідністю 

 
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють 

умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення 

розумного пристосування та універсального дизайну. Заклади освіти за потреби утворюють 

інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група 

або клас утворюється в обов’язковому порядку. 

У 2020–2021 навчальному році у 212 закладах загальної середньої освіти м. Києва (далі 

– ЗЗСО) функціонують інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами. У 18 

ЗЗСО – спеціальні класи. 

Для кожного учня з особливими освітніми потребами командою психолого-

педагогічного супроводу за участю батьків дитини розроблена Індивідуальна програма 

розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів.  

 

Рис. 2. Інклюзивна освіта в ЗЗСО м. Києва 

 

У ЗЗСО, де утворені спеціальні та інклюзивні класи, поетапно облаштовується безпечне 

середовище для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей. Наразі облаштовано 110 ресурсних кімнат. Учні з особливими освітніми 

потребами мають змогу відпочити і розвиватися в спеціально обладнаному освітньому 

просторі, який розділений на зони: психологічного розвантаження, формування навичок 

самообслуговування, інших видів діяльності. 
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У всіх районах міста утворено та функціонують 10 інклюзивно-ресурсних центрів, які 

облаштовані кабінетами логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, практичних психологів, 

залою для занять з лікувальної фізкультури, сенсорними кімнатами тощо.  

У 2020 році у 86 закладах дошкільної освіти м. Києва функціонують групи інклюзивного 

навчання та у 107 – спеціальні групи. Інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя. 

 
 

Рис. 3. Інклюзивне навчання у закладах дошкільної освіти м. Києва 

 

У закладах позашкільної освіти столиці інклюзивне навчання організовано 

у 20 інклюзивних групах для 573 вихованців з особливими освітніми потребами. 

У м. Києві, починаючи з 2004 року, здійснювалась реалізація програм та планів заходів, 

спрямованих на формування безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення, 

зокрема: 

– Київська міська програма «Безбар'єрне середовище» (розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 14.10.2004 №1882);  

– План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2010–2015 

роки в м. Києві (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 02.02.2010 № 40); 

– План виконання завдань Державної цільової програми «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року (розпорядження голови 

Київської міської державної адміністрації від 12.02.2013). 

З метою створення в місті Києві механізмів толерантності, забезпечення рівних прав та 

рівних можливостей, підвищення рівня доступності всіх елементів міської інфраструктури для 

маломобільних груп населення рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 

було затверджено міську комплексну цільову програму «Київ без бар'єрів» на 2018–2021 

роки» (далі – Програма). Основні засади Програми – впровадження у столиці принципів 

універсального дизайну у формуванні міського простору, підвищення рівня доступності усіх 

елементів міської інфраструктури для маломобільних груп населення, розробка та 

впровадження міських стандартів адаптації об’єктів до потреб осіб із інвалідністю, 

поліпшення їх інформаційного, комунікативного і освітнього супроводу та права на працю. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачений для виконання заходів Програми, –

446835,5 тис. грн, у т. ч. у за роками: 2018 рік – 35520,7 тис. грн, 2019 рік – 180518,4 тис. грн, 

2020 рік – 164517,4 тис. грн, 2021 рік – 66279,0 тис. грн. Однак, лише у 2019 році були виділені 
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кошти на виконання заходів із забезпечення доступності на загальну суму 58144,901 тис. грн, 

що складає 32,2% від планового фінансового ресурсу заходів Програми. У 2018 та 2020 роках 

заходи Програми не фiнансувались.  

При виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) був створений Міський комітет доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури з метою здійснення моніторингу та координації роботи, пов’язаної зі 

створенням на території м. Києва особам з інвалідністю безперешкодного доступу до об’єктів 

соціальної інфраструктури і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, 

засобами зв’язку та інформації. В кожному районі міста також створені районні комітети 

доступності. Слід зауважити, у 2019 році робота комітетів доступності дещо активізувалась, 

однак у 2020 році вони фактично не діяли. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 23.02.2021 № 43/84 призначено 

Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб із інвалідністю, який забезпечує 

здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення 

додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, осіб, які належать до осіб з 

інвалідністю внаслідок війни.   

Незважаючи на прийнятті рішення в столиці, значна кількість проблем життєдіяльності 

людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення залишається невирішеною, 

зокрема:  

 несистемність політики щодо доступності міського середовища м. Києва; 

 неузгодженість нормативно-правого регулювання і низька якість реалізації норм; 

 відсутність публічного дискурсу стосовно доступності та безбар’єрності міського 

середовища;  

 недостатній рівень забезпечення актуальними статистичними даними щодо кількості 

людей, які щодня стикаються з тими чи іншими бар’єрами, та доступності об’єктів фізичного 

оточення та транспорту; 

 відсутня дієва система моніторингу і контролю у сфері доступності; 

 недостатній стан пристосованості транспортних засобів і транспортної 

інфраструктури до потреб маломобільних груп населення; 

 недостатній стан забезпечення (пристосування) будівель і споруд, об'єктів 

громадського простору та інфраструктури засобами адаптації до потреб маломобільних груп 

населення, використання засобів адаптації, що не відповідають вимогам; 

 відсутність єдиного інформаційного середовища щодо забезпечення доступності 

міста для маломобільних груп населення та надання послуг; 

 низький рівень адаптації сайтів та застосунків для людей з порушеннями зору, слуху, 

розумової діяльності; 

 низька культура усвідомлення сутності і важливості створення безбар’єрного 

простору;  

 недостатня доступність культурних продуктів, державних та комунальних сервісів, 

екстрених служб;  

 бар’єри у доступі до працевлаштування, під час працевлаштування та під час роботи 

тощо. 



На шляху інтеграції до європейського та світового співтовариства Україна ратифікувала 

низку міжнародних правових актів, які здійснили певний вплив на формування національної 

державної політики і практики щодо забезпечення рівних можливостей для всіх громадян, 

впровадження принципів доступності в різні сфери життєдіяльності осіб з інвалідністю. 

Законом України від 14.09.2006 № 137-У ратифіковано Європейську соціальну хартію 

(переглянуту) – базового міжнародно-правового акту Ради Європи з соціальних питань. 

Одним із основоположних прав і принципів Хартії є право осіб з інвалідністю на 

самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства (ст. 15), за яким сторони 

зобов’язуються, зокрема:  

1. вжити необхідних заходів для забезпечення особам з інвалідністю орієнтування, 

освіти та професійної підготовки, коли це можливо, у межах загальних програм або, коли це 

видається неможливим, у державних або приватних спеціалізованих закладах;  

2. сприяти їх доступу до роботи усіма засобами, які можуть заохочувати роботодавців 

приймати на роботу осіб з інвалідністю й утримувати їх у звичайному виробничому 

середовищі та пристосовувати умови праці до потреб осіб з інвалідністю, або, коли це 

видається неможливим у зв’язку з інвалідністю, шляхом облаштування або створення 

спеціальних робочих місць з урахуванням ступеня інвалідності. У деяких випадках такі заходи 

можуть вимагати використання спеціалізованих служб працевлаштування та надання 

допомоги;  

3. сприяти їхній всебічній соціальній інтеграції та участі у житті суспільства, зокрема, 

шляхом вжиття заходів, включаючи технічну допомогу, що спрямовані на усунення перешкод 

для спілкування і пересування і що надають доступ до транспорту, житла, культурної 

діяльності і відпочинку.  

Конвенція про права осіб з інвалідністю (далі – Конвенція) – основний міжнародний 

нормативно-правовий документ, в якому визначено принципи стосовно забезпечення прав 

людей з інвалідністю у різних сферах їх життєдіяльності та який має обов’язкову юридичну 

силу для держав-учасниць. Україна, як одна із понад 180 держав світу, які ратифікували 

Конвенцію, взяла на себе зобов’язання забезпечувати та заохочувати повну реалізацію усіх 

прав людини й основоположних свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої 

дискримінації за ознакою інвалідності.  

Але лише сама ратифікація Конвенції не в змозі забезпечити користування особами з 

інвалідністю правами людини. Державам потрібно мати ефективні стратегії та програми, що 

дають можливість забезпечити практичну реалізацію її положень. Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р затверджено Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, зобов’язано розробити і 

затвердити регіональні плани дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період 

до 2025 року.  

В Україні вже зроблені певні кроки задля підвищення рівня інклюзивності українського 

суспільства.  

З 1 квітня 2019 року набрали чинності нові державні будівельні норми щодо 

обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для маломобільних груп населення 

– ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення». У державних будівельних нормах міститься близько 100 якісних змін для безпеки 

і комфорту кожного, в першу чергу людей з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, 



слуху, розумової діяльності та інших маломобільних груп населення: людей похилого віку, 

батьків з маленькими дітьми, вагітних жінок. В нових нормах не тільки посилено 

обов’язковість влаштування елементів безбар’єрності, а й наведені всі технічні 

характеристики та конкретні наочні приклади такого впровадження, враховуючи існуючий 

зарубіжний досвід.  

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 

року3 (далі – Стратегія) – це перший в Україні комплексний документ, який передбачає 

створення безбар’єрного простору в усіх сферах життя та для всіх суспільних груп, зокрема 

людей з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, батьків маленьких дітей та дітей з 

інвалідністю. В ній йдеться не лише про доступність інфраструктури міст і громад, вона також 

включає заходи із залучення та підтримки для всіх українців, які відчувають бар’єри в освіті, 

працевлаштуванні, отриманні послуг. Документ закладає бачення майбутніх перетворень і 

усунення бар’єрів у працевлаштуванні та підприємництві, навчанні протягом життя, доступі 

до публічної інформації, цифровізації, адміністративних сервісах, отриманні медичних 

послуг.  

Стратегія передбачає створення безбар’єрного простору в Україні за шістьма основними 

напрямами: фізична; інформаційна; цифрова; суспільна та громадянська; освітня і економічна 

безбар’єрність. 

Цей стратегічний документ визначає нові стандарти доступності та інклюзії. Кабінет 

Міністрів схвалив план заходів на 2021–2022 роки з реалізації Національної стратегії зі 

створення безбар’єрного простору в Україні. 

З ухваленням Стратегії наша країна стає більш інклюзивною та налагоджує ще міцніший 

зв'язок з країнами Європейського Союзу, де принцип рівних прав та можливостей – в основі 

усіх державницьких рішень. ЄС розглядає безбар’єрність не лише як усунення перепон у 

фізичному просторі, а і як протидію дискримінації щодо будь-якої соціальної групи.  

Такі документи діють у більшості країн світу, зокрема: у Норвегії діє План щодо 

універсального дизайну та технологій; у Канаді ухвалено окремий Закон про рівність у 

працевлаштуванні (Employment Equity Act); у Німеччині схвалено стратегію «Освіта у 

цифровому світі»; у Швеції запроваджені заходи з державної підтримки зайнятості осіб з 

інвалідністю та роботодавців, які їх працевлаштовують.  

Європейський досвід свідчить, що головним принципом є стимулювання, мотивація 

роботодавця, налагодження партнерства між бізнесом, владою і громадськими організаціями. 

Усі підприємства, а не тільки засновані громадськими організаціями людей із інвалідністю, 

можуть одержати державну допомогу на створення робочих місць для осіб з інвалідністю.  

У 2020 році наша держава отримала офіційний статус учасниці міжнародної ініціативи 

рівних прав і можливостей для всіх «Партнерство Біарріц», започаткованого лідерами країн 

G7. Мета партнерства – консолідація зусиль у забезпеченні гендерної рівності, досягненні 

рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками. У 

рамках проекту «Партнерство Біарріц» Україна взяла на себе зобов’язання у п’яти сферах:  

 доступність публічного простору, сприятливого для сімей з дітьми та маломобільних 

                                                           
3 Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text. 



груп населення;  

 освіта дітей щодо рівності прав чоловіків і жінок;  

 запобігання насильству;  

 забезпечення рівності в оплаті праці чоловіків і жінок;  

 створення сприятливих умов для підвищенні ролі чоловіків у піклуванні про дітей. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1578-р затверджено план 

заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 

«Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 668 затверджено Порядок 

влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та 

частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування. 

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення моніторингу та оцінки 

ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю4. 

Впровадження моніторингу дозволить вчасно та об’єктивно оцінювати і контролювати 

ступінь безбар’єрності об’єктів, виявляти недоліки у процесі розбудови безперешкодного 

середовища, і в подальшому – усувати фізичні бар’єри для людей з інвалідністю, літніх людей, 

батьків з дитячими візочками та інших представників маломобільних груп, що дозволить 

комфортно та без перешкод отримувати послуги. Моніторинг здійснюватиметься 

уповноваженими підрозділами з питань містобудування та архітектури обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій, місцевими органами з питань містобудування 

та архітектури, управителями об’єктів. За результатами моніторингу Мінрегіон формуватиме 

рейтинг обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 

 

Для результативного забезпечення створення безбар’єрного простору в різних 

аспектах життя людини в м. Києві першочерговими кроками на теперішньому етапі 

мають стати: 

1. Забезпечення виконання (включаючи відповідне фінансове забезпечення) міської 

комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів» на 2018–2021 роки. Розроблення міської 

цільової програиу з вирішення питання безбар’єрного середовища на наступні роки. Важливо, 

щоб така програма була пріоритетною та фінансувалась у повному обсязі.  

2. Розробка Концепції зі створення безбар’єрності у місті Києві у відповідності до ідеї та 

напрямів Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 

2030 року. Реалізація механізмів, запропонованих в Концепції дасть змогу закріпити 

безбар’єрність наскрізним принципом державної політики як на національному, так і 

місцевому рівні та створити безбар’єрний простір в м. Києві. 

3. Розробка та  і затвердження плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з 

інвалідністю на період до 2025 року у м. Києві.  

4. Розробка механізму щодо посилення відповідальності місцевих органів виконавчої 

влади щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення до об'єктів громадського та 

                                                           
4 Порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для 

осіб з інвалідністю. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text. 



цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, 

здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту. 

5. Активізація роботи міського та районних комітетів доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури.  

6. Внеення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових 

програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 

№520/2589 (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №65/7638) 

щодо обов’язкового включення заходів із безбар’єрності до міських цільових програм.  

7. Проведення соціологічних опитувань, анкетування та інші інструменти, які 

дозволяють оцінити рівень задоволеності користувачів, що дасть змогу  отримати змістовні 

емпіричні дані та розробити й прийняти відповідні управлінські рішення для вирішення 

проблем і покращення наявної ситуації.  

8. Заохочення  розробки та впровадження інклюзивних інновацій, залучати соціально 

орієнтовані інвестиції з боку бізнесу та інших осіб.  

9. Забезпечення місцевими органами влади при комунікації з людьми з інвалідністю 

способи і формати, що сприяють доступу до інформації, здійснення відповідної адаптацї 

інформаційних продуктів та інформування щодо отримання публічних послуг. 

10. Залучення представників маломобільних груп населення до розробки й реалізації 

стратегій розвитку територіальної громади, цільових програм, інвестиційних проектів, 

проведення відповідних заходів (інклюзивних інноваційних рішень) в якості контролюючого 

фактору за отриманими результатами, цільовим використанням бюджетних та інших коштів, 

ефективності функціонування інфраструктури громадського транспорту тощо. Проведення 

консультацій з людьми з інвалідністю забезпечить реальну відповідність проекту актуальним, 

а не надуманим/удаваним потребам людей з інвалідністю.  

Вжиття системних заходів та запровадження єдиного підходу до створення 

безбар'єрного середовища у всіх елементах міського господарства, підвищення рівня етики 

обслуговування осіб з інвалідністю дозволять підвищити якість їх життя та виведуть м. Київ 

на європейський рівень забезпечення прав таких людей. Застосування оновлених стандартів і 

норм, нових технологій, пов'язаних із покращенням доступності, сприятимуть досягненню 

поставлених цілей. 

 


