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Це

був надважливий рік. Рік великих
випробувань перед Україною, рік злетів і рік
падінь. Ми стали свідками відкриття українцями
себе самих, коли виявилося, що стати волонтером
тепер може кожен і мільйони людей почали
відкривати ці якості у себе. Безоплатно допомогти
‒ бо є речі, котрі ти просто не можеш обійти
стороною. Чи стала «наша хата» тепер подалі від
краю? Важко сказати. Але те, що вона вже
відірвалась від землі в такому рухові ‒ це точно.

Голова Правління –
Дроботун Віталій
Михайлович
Має дві вищі освіти:
 Київська державна
академія водного
транспорту ім.
гетьмана П.
КонашевичаСагайдачного,
спеціальність «Облік
і аудиту»
 Академія адвокатури
України,
спеціальність
«Правознавство»
Член Громадської ради
при Київській обласній
державній адміністрації.

Для «Правозахисної організації «Права
людини» цей рік теж був дуже насиченим. Ми
реалізували чи долучилися до реалізації трьох
великих проектів, спрямованих на подолання
бар’єрного середовища в Україні. Це: проект
ПРООН «Безбар'єрність і рівність в Київській
області» та «Стоп корупція!» за підтримки Фонду
сприяння демократії Посольство США. Крім того,
втілили в життя проект «Допомога вимушеним
переселенцям – інвалідам зі Сходу України» за
фінансової підтримки Програми розвитку ООН в
Україні. Ми надавали юридичні консультації та
правову допомогу внутрішньо переміщеним
особам, в тому числі людям з інвалідністю в
Одеській області.
Прикро, що на сьогоднішній день люди з
інвалідністю не отримують достатньої підтримки
з боку держави. Це, перш за все, кричуща
недоступність маломобільних груп населення до
транспорту та громадських закладів міста. Ми
прагнемо змінити як речі такого ґатунку, так і
загалом розуміння суспільством прав та потреб
людей з обмеженими можливостями.
Малими кроками до великої мети: рівності
людей та поваги до прав і свобод.

Віталій Дроботун
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Що таке ГПО «Права людини»?
ГО «Правозахисна організація «Права людини» заснована у
листопаді 2011 року. Ми спеціалізуємося на захисті прав і свобод
людини.
Наші пріоритетні напрямки діяльності:
 захист прав людей з інвалідністю;
 захист прав соціально незахищених громадян (малозабезпечених
осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, людей
похилого віку, біженців, внутрішньо переміщених осіб в ході анексії
Криму і військового конфлікту на Донбасі, ветеранів війни, в тому
числі учасників АТО);
 боротьба з корупцією у галузі державних закупівель на місцевому,
регіональному та державному рівні;
 проекти, спрямовані на поліпшення якості послуг, що надаються
органами місцевого самоврядування та органами державної влади
населенню.
Інші напрямки роботи:
 розвиток України як правової держави;
 встановлення верховенства закону в суспільстві;
 нагляд за забезпеченням прав і свобод громадян;
 досягнення рівності в Україні;
 здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної
влади.
Одним з головних завдань ГПО «Права людини» є підвищення
самосвідомості людей з інвалідністю в сфері захисту їхніх прав. Ми
намагаємось популяризувати в суспільстві і безпосередньо в середовищі
людей з обмеженими фізичними можливостями основні положення
Конвенції про права людей з інвалідністю.
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Наша команда
Голова Правління
Дроботун Віталій Михайлович
Народився 28 вересня 1983 р. у місті Києві
Освіта – вища економічна і вища юридична
Член Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації

Заступник Голови Правління
Пчолкін Віталій Володимирович
Народився 20 липня 1988 р. у смт. Баришівка (Київська обл.)
Освіта – вища економічна. Спеціаліст з IT та WEB – технологій
Експерт з архітектурної доступності та універсального дизайну
Організатор Таборів активної реабілітації в рамках діяльності ВГО
“Група активної реабілітації”
Провідний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення
Національної Асамблеї інвалідів України

Заступник Голови Правління
Бенковський Євгеній Валерійович
Народився 16 лютого 1991р. у місті Черкаси
Освіта – вища технічна. Спеціаліст з IT та WEB – технологій
Сфера діяльності – розробка та впровадження проектів

Журналіст, редактор
Патра Світлана Миколаївна
Народилася 24 жовтня 1981 року на Миколаївщині
З 1986 року проживає у Баришівському р-ні на Київщині
Освіта – вища, журналіст. Закінчила Університет “Україна”,
спеціальність “Видавнича справа та редагування”
Працівник Імідж-центру Університету “Україна”

Прес-секретар
Малинка Володимир Євгенійович
Народився 4 вересня 1992 р. у Києві
Освіта – вища. Закiнчив Інститут журналістики КНУ ім. Тараса
Шевченка, спеціальність – журналістика Друга вища – за напрямком
політології
Експерт соціальних комунікацій

5

Експерт в сфері державних закупівель
Григор’єва Наталiя Вiкторiвна
Народилася 24 червня 1987 р. у місті Радомишль (Житомирська
область)
Освіта – вища юридична. Закiнчила Академію адвокатури України
Фахiвець відділу прийому інформації веб-порталу
редакцii IБ «Вiсник державних закупiвель»

Керівник проектів та програм
Зубарський Сергій Васильович
Народився 25 квітня 1980 року
Освіта – вища, Закінчив історичний факультет
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

Психолог
Борисенко Тетяна Володимирівна
Народилася 3 квітня 1992 р. у Броварах (Київська область)
Освіта – вища фінансова, друга вища за напрямом практична
психологія та соціальна робота

Юрист
Самсонюк Іван Анатолійович
Народився 28 квітня 1992 р. у Києві
Освіта – вища юридична. Аспірант університету
Економіки та Права «КРОК»

Юрист
Клочанка Лариса Іванівна
Народилася 27 січня 1980 р.
Освіта – вища педагогічна та юридична
Закiнчила Академію адвокатури України

Помічник юриста
Набок Олександр Миколайович
Народився 20 жовтня 1994 р. у Києві
Навчається у «Національному авіаційному
спеціальністю Правознавство
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університеті»

за

Наші партнери

Програма розвитку ООН

Агентство США з міжнародного розвитку

КП «Київський
метрополітен»

Центр безоплатної правової
допомоги

Київська обласна
державна адміністрація

Громадська організація
«Правда»

ТОВ «NextGIS»

ГО «Для спільної справи»

Київське інвестиційне
агенство

Комітет виборців України

Група активної
реабілітації
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Реалізовані проекти у 2014-му
І.

Безбар'єрність
та рівність в
Київській
області
З березня по серпень 2014 року в ході реалізації проекту «Безбар'єрність і рівність в
Київській області» ГПО «Права людини» було проведено моніторинг зовнішньої
архітектурної доступності для людей з інвалідністю (в першу чергу для людей, які
пересуваються на інвалідному візку) та інших маломобільних груп (МГН) об’єктів
державної і соціальної інфраструктури у всіх 25 районах Київської області та 11 містах
обласного значення. Кількість сільських адміністративних центрів, де проведено
моніторинг, складає 35% від загальної кількості по Київській області. Загальна кількість
об’єктів аудиту склала 2046 одиниць.
Законодавча та нормативна бази, що регламентують вимоги створення
безперешкодного доступу громадської та соціальної інфраструктури для людей з
інвалідністю та МГН.
 Конвенція ООН про права інвалідів
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»
 Закон України «Про соціальні послуги»
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 Закон України «Про будівельні норми»
 Закон України «Про архітектурну діяльність»
 Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної
діяльності»
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 ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для
маломобільних груп населення»
Завдання проекту
Завданням проекту було виявлення реального стану без бар’єрного середовища для
людей з інвалідністю та МГН в Київській області та на підставі статистичних
результатів дослідження проведення експертного аналізу існуючої проблеми з
виявленням системних порушень у формуванні доступності об'єктів громадської та
соціальної інфраструктури.
Об’єкти моніторингу
1. Органи влади – державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суд,
правоохоронні органи, податкова інспекція, пенсійні фонди, територіальні центри
зайнятості, реєстраційні служби.
2. Заклади охорони здоров’я – лікарні, поліклініки, медичні амбулаторії, фельдшерськоакушерські пункти, аптеки.
3. Заклади освіти – загальноосвітні школи, музичні школи, мистецькі школи.
4. Заклади комерційної інфраструктури - магазини, поштові відділення, банки, тощо
4. Заклади культури – будинки культури, бібліотеки, кінотеатри.
5. Сільський адміністративний центр – сільрада, школа, медичний заклад.
Доступність – заходи по забезпеченню людей з інвалідністю доступу нарівні з іншими
до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема інформаційнокомунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і послуг, відкритих або
таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах (Конвенція про
права інвалідів)

МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ
Моніторинг (аудит) умов доступності об’єктів зовнішньої інфраструктури проводився
у формі заміру та фото фіксації з визначення умов доступності по кожному об'єкту.
Об’єкт аудиту обстежувався на наступні ознаками доступності:
1. Прилегла територія
 ширина тротуару чи проходу до об’єкта;
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 наявність сходів та бордюрів на тротуарі, висота бордюрів;
 фізичний стан тротуару, наявність вибоїн, щілин, решіток ;
 наявність пандусу/понижень бордюру в місцях перетину пішохідної та
проїжджої частин;
2. Місце для паркування автотранспорту
 Наявність місць паркування автотранспорту розташованих як найближче до
входу;
 Наявність виділеного місця стоянки, яке є достатнім для проїзду інвалідним
візком;
 Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний пониженням бордюру
(пандусом);
 Наявний знак-піктограма «Стоянка інваліда» ;
3. Входи/ виходи, двері
 споруда/приміщення має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці;
 наявність альтернативного доступу через службовий або додатковий вхід;
 при недоступності з головного входу наявність інформації (піктограми) про
альтернативний вхід;
 вхід з тротуару, з порога чи зі сходинок;
 наявність пандусу, перил;
 ширина проходу вхідних дверей;
 висота порогу вхідних дверей;
4. Сходи
 Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття;
 Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на
початку і в кінці сходів;
 Конструкція сходів безпечна;
 Наявність поруччя по обидва боки сходових маршів;
5. Пандуси
 Кут ухилу пандуса;
 Наявність поруччя у пандуса;
 Наявність на початку та в кінці кожного підйому пандуса горизонтальних
площадок;
 Ширина пандуса;
 Характер покриття пандуса;
 Характер заїзду з пандуса до входу;
6. Наявність інформаційних табло, діаграм.
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7. Наявність кнопки виклику персоналу.
За підсумками аудиту об’єкт визначався як:
ДОСТУПНИЙ - такий, що відповідає нормам ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.
Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» для вільного
доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
ЧАСТКОВО ДОСТУПНИЙ - такий, що має не значні порушення норм ДБН В.2.217:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення», проте загалом об’єкт є доступним людям з інвалідністю, насамперед
людям, які пересуваються на інвалідному візку.
НЕ ДОСТУПНИЙ - такий що має грубі порушення норм ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки
і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», які
унеможливлюють доступ до об’єкту, насамперед людям, які пересуваються на
інвалідному візку.
Статистичні данні отриманні за підсумками моніторингу не є абсолютними, похибка
складає в межах 10%.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
Загальна статистика зовнішньої архітектурної доступності. Таблиця №1

район/місто

Баришівський р-н.

кількість
об’єктів
аудиту
88

27

частково
доступних
об’єктів %
16

не
доступних
об’єктів %
58

доступних
об’єктів %

Білоцерківський р-н.

44

0

14

86

Богуславський р-н.

66

8

26

67

Бориспільський р-н.

66

17

26

57

Бородянський р-н.

54

10

15

75

Броварський р-н.

89

15

4

81

Васильківський р-н.

40

0

10

90

Вишгородський р-н.

63

6

16

78

11

Володарський р-н.

66

11

14

75

Згурівський р-н.

61

9

14

78

Іванківський р-н.

82

5

15

80

Кагарлицький р-н.

53

2

4

94

Києво-Святошинський

75

7

19

74

Макарівський р-н.

61

7

11

82

Миронівський р-н.

78

10

28

62

Обухівський р-н.

49

10

15

75

Переяслав-Хмельницький

76

18

21

61

Поліський р-н.

28

0

14

86

Рокитнянський

61

8

23

69

Сквирський р-н.

85

4

13

83

Ставищенський р-н.

64

5

10

85

Таращанський р-н.

68

4

16

80

Тетіївський р-н.

63

0

5

95

Фастівський р-н.

37

3

14

83

Яготинський р-н.

89

11

25

63

м. Біла Церква

54

25

21

55

м. Березань

35

26

14

60

м. Бориспіль

76

47

13

39

м. Бровари

68

35

16

49

м. Буча

14

0

29

71

м. Васильків

28

7

11

82

м. Ірпінь

26

23

19

58

м. Обухів

35

14

20

66

м. Переяслав-

58

16

31

53

м. Ржищів

11

9

64

27

м. Фастів

35

29

17

54

р-н.

Хмельницький

12

Київська область

2046

12%

16%

72%

Доступність громадської інфраструктури сіл (сільрада, школа, медичний заклад).
Таблиця №2
район/місто

кількість кількість
об’єктів доступних
аудиту
об’єктів

кількість
частково
доступних
об’єктів
2

кількість
не
доступних
об’єктів
24

Баришівський р-н.

28

2

Білоцерківський р-н.

24

0

2

22

Богуславський р-н.

24

0

2

22

Бориспільський р-н.

34

4

9

19

Бородянський р-н.

24

0

3

21

Броварський р-н.

48

5

2

41

Васильківський р-н.

28

1

2

25

Вишгородський р-н.

24

1

3

21

Володарський р-н.

24

0

2

22

Згурівський р-н.

24

2

3

19

Іванківський р-н.

22

1

1

20

Кагарлицький р-н.

22

1

1

21

Києво-Святошинський

24

3

5

16

Макарівський р-н.

23

1

1

21

Миронівський р-н.

23

3

5

15

Обухівський р-н.

24

0

2

22

Переяслав-Хмельниц. р-н.

44

9

11

24

Поліський р-н.

9

0

2

7

Рокитнянський

20

2

4

14

Сквирський р-н.

24

0

1

23

Ставищенський р-н.

24

1

3

20

Таращанський р-н.

23

1

4

18

13

Тетіївський р-н.

24

0

1

23

Фастівський р-н.

24

0

5

19

Яготинський р-н.

30

1

2

27

642

38

78

526

РАЗОМ

Статистика доступності по категоріям. Таблиця №3
категорія об’єктів

Органи влади

кількість
об’єктів
аудиту
648

доступних
об’єктів %
13

частково
доступних
%
18

не
доступних
об’єктів %
69

Органи соціального
захисту
Правоохоронні органи

78

23

39

38

117

7

7

86

Заклади освіти

289

9

13

78

Заклади культури

171

9

13

78

Медичні заклади

382

9

17

74

Аптеки

141

20

25

55

Поштові відділення

193

7

12

80

Банки/банкомати

124

16

13

71

Доступність громадської інфраструктури сіл по категоріям. Таблиця №4
категорія об’єктів

Сільські ради

кількість
об’єктів
аудиту
214

доступних
об’єктів
18

частково
доступних
об’єктів
22

не
доступних
об’єктів
174

Медичні заклади

214

10

34

170

Школи

208

10

28

170

14

Поштові відділення

151

7

15

129

РАЗОМ

787

45

99

649

Доступність громадської інфраструктури сіл по категоріям у %.
Таблиця №5
категорія об’єктів

Сільські ради

кількість
об’єктів
аудиту
214

доступних
об’єктів
9%

частково
доступних
об’єктів
10%

не
доступних
об’єктів
81%

Медичні заклади

214

6%

15%

79%

Школи

208

5%

14%

81%

Поштові відділення

151

6%

10%

84%

РАЗОМ

787

6%

12%

82%

ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ
1. Прилегла територія, місця для паркування транспорту
Спільною для більшості об’єктів проблемою є наявність ям, вибоїн на пішохідних
доріжках, тротуарі на прилеглій території. Для сільської місцевості характерною
ознакою (особливо для медичних закладів) є часто відсутність пішохідних доріжок з
твердим покриттям до об’єкту. Іноді при вході на територію існує високий поріг, в
сільській місцевості часто зустрічається при вході на територію турнікети, що стає на
заваді вільного доступу для людей з порушенням опорно-рухового апарату, втратою
зору. Часто не витримується ширина доріжки. Фактично відсутня система засобів
орієнтації для людей з ураженням зору – тактильні та контрастні (кольорові)
направляючі та попереджувальні лінії.
Майже повна відсутність виділених місць для паркування людей з інвалідністю на
стоянках, лише на одиницях об’єктів аудиту наявні знаки-піктограми «Стоянка
автомобіля» та розмітка на асфальті, при тому, що не завжди витримується нормативна
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ширина (3,5 м) виділеного місця для паркування. Не завжди виїзд на тротуар з
автомобільної стоянки обладнаний пониженням бордюру чи пандусом.
2. Входи/виходи, двері, сходи.
Як правило, відсутній альтернативний вхід при недоступності головного входу для
людей з порушенням опорно-рухового апарату в споруду, іноді коли такий вхід був
наявним, то існувала інша проблема - відсутня інформація (піктограма) про
альтернативний вхід. Під час аудиту альтернативний вхід міг теж бути визнаним як не
доступний, як правило через великий кут пандуса.
Об’єкт міг бути визнаним не доступним через наявність високого порогу при вході чи
недостатньої ширини дверей для безперешкодного доступу осіб які пересуваються на
інвалідному візку. Частим порушенням є відсутність поруччя по обидва боки сходів.
Відсутня для людей з ураженням зору система тактильної, візуальної (кольорові смуги)
та звукової інформації.
3. Пандуси
Основною проблемою є не дотримання державних будівельних норм щодо куту нахилу
пандуса (див. таблиця № 6) та ширини. Відсутність поруччя, або порушення норм його
нормативної довжини. В сільській місцевості, поширеною є проблема під’їзду до
пандуса, а саме відсутності доріжки з твердим покриттям.
Статистика доступності пандусів. Таблиця №6
категорія об’єктів

пандуса
нормативний

пандуса
побудований з
порушення
норм, проте
загалом
доступний

пандуса
побудований з
грубими
порушення
норм, не
доступний

Органи влади

8

45

161

Органи соціального захисту

21

19

13

Правоохоронні органи

6

3

32

Заклади освіти

27

13

97

Сільські ради

14

10

58

Заклади культури

11

8

39

Медичні заклади

31

23

72

Аптеки

29

13

48

16

Поштові відділення

14

4

35

Банки/банкомати

16

11

27

ВИСНОВНКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами моніторингу зовнішньої архітектурної доступності 72% об’єктів
аудиту визнано не доступними або значно ускладненим для людей з інвалідністю.
Таким чином, забезпечення доступу людей з інвалідністю до об’єктів громадського та
цивільного призначення з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та
інтересів фактично є обмеженим. Особливо це стосується осіб з ураженнями опорнорухового апарату, та втратою зору.
Під час аудиту проявилася проблема фактичної повної відсутності системи засобів
орієнтації для людей з ураженням зору. Жодного разу не було виявлено тактильних
направляючих чи попереджувальних ліній. І лише на кількох об’єктах були наявні
контрастні (кольорові) направляючі та попереджувальні лінії.
Варто зауважити, на проблемі створення номінальних умов доступності. Облаштування
пандусів з великим кутом ухилу, вузьких, слизьких чи у формі двох металевих швелерів
(рейок), виділення місця на автомобільній стоянці, яке унеможливлює можливість
проїзду інвалідним візком, тощо. Створення часткової доступності об’єкта, яка
фактично його не робить доступним.
Формальне створення доступності, для галочки, хибне уявлення що будівництвом
пандусу можна зробити будинок доступним, при тому що 485 обстежених пандусів є
недоступними, а часто небезпечними, все це призводить до імітації доступності. Досить
часто, особливо на місцевому рівні, проявляється нерозуміння представниками від
влади, що створення доступності необхідно вирішувати комплексно та у відповідності
до нормативно-правової бази.
Незважаючи, на переважно одноповерхову забудову 82% об’єктів громадської
інфраструктури в сільських адміністративних центрах є не доступними. Так майже 99%
сільських медичних закладів, та 90% сільських рад є одноповерховими будівлями проте
відповідно 79% і 81% цих об’єктів визнано не доступними.
Зважаючи на вище зазначене вбачається необхідність:
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 Підвищити рівень поінформованості безпосередньо представників органів влади
та місцевого самоврядування про особливі потреби людей з інвалідністю,
формування поваги до їх прав, особистості та гідності.
 Підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби людей з
інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.
 На місцевому рівні роз’яснити відповідальним особам за створення архітектурної
доступності для людей з інвалідністю та МГН про необхідність створення
комплексної доступності у відповідності до нормативно-правової бази.
 Пошук та підготовка людей з інвалідністю в місцях їх проживання, як
користувачів послуг, з подальшим включенням до Комітетів забезпечення
доступності задля контролю їх функціонування.
 Провести аудит архітектурної та інформаційної доступності об’єктів громадської
та цивільної інфраструктури Київської області.
 Підвищити доступність інфраструктури для людей з ураженням зору.
 Розробити та затвердити програму доступності сільської місцевості Київської
області.
 Залучити інститути громадянського суспільства до вирішення питання створення
доступності у відповідності до Конвенції ООН про права інвалідів.
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ІІ.
Стоп
корупція!
Реалізація проекту відбувалась у партнерстві з Громадською організацією
«Європейська асоціація з прав інвалідів»

ЗАПЛАНОВАНО - РЕАЛІЗОВАНО
Запланований захід
1. Проведення моніторингу аптек на
виконання умов ліцензування Одеська
область
2. Проведення моніторингу аптек на
виконання умов ліцензування в місті
Миколаїв
3 Проведення моніторингу аптек на
виконання умов ліцензування місті Києві
4. Занесення результатів моніторингу сайт
"Socio", на якому є можливість виставити
фотографії порушень
5. Складання звіту по результатам
проведених моніторингів
6. Проведення громадської
антикорупційної експертизи Наказу МОЗ
№723
7. Звернення до Прокуратури трьох міст
за фактом виявлених порушень видачі
ліцензій
8. Листування з територіальними
підрозділами Державної служби України з
лікарських засобів за виявленими
порушеннями
9.Створення соціального відео та його
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Реалізований захід
1.Проведено моніторинг 800 аптек та
аптечних пунктів в Одеській області.
2. Проведено моніторинг 236 аптек та
аптечних пунктів в місті Миколаєві.
3 Проведено моніторинг 1008 аптек та
аптечних пунктів в місті
4.Занесенно 1763 аптеки на сайт "Socio".
5. Звіт складено
6.Антикорупційна експертиза проведена
7. За 673 фактами виявлених порушень
було направлено заяви до прокуратури
8. За 789 фактами виявлених порушень
було направлено заяви до
територіальних підрозділів Державної
служби України з лікарських засобів
Відео створено та поширено. Проведені

поширення, виступив телевізійних
соціальних програмах
10.Проведення круглого столу в місті
Одеса за підсумками моніторингу
виконання аптечними закладами
ліцензійних умов
11. Проведення круглого столу в місті
Миколаїв за підсумками моніторингу
виконання аптечними закладами
ліцензійних умов
12. Проведення круглого столу в місті
Київ за підсумками моніторингу
виконання аптечними закладами
ліцензійних умов
13. Проведення круглого столу з
обговорення проекту змін нормативних
актів
14. Проведення прес-конференції за
підсумками проекту

виступи в телевізійних програмах
Круглий стіл проведено.

Круглий стіл проведено.

Круглий стіл проведено.

Круглий стіл проведено.
Прес-конференцію проведено

ОПИС ПРОЕКТУ
1. Проведено моніторинг 800 аптек та аптечних пунктів в Одеській області протягом
серпня-вересня 2014року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від
31.10.2011, а саме «створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими
фізичними можливостями до аптек». Виявлено 413 аптечних закладів, які не є
доступними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
2. Проведено моніторинг 236 аптек та аптечних пунктів в місті Миколаїв протягом
серпня 2014 року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від
31.10.2011, а саме «створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими
фізичними можливостями до аптек». Виявлено 104 аптечних закладів, які не є
доступними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
3. Проведено моніторинг 1008 аптек та аптечних пунктів в місті Київ протягом вересня
– жовтня 2014 року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та
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роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від
31.10.2011, а саме «створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими
фізичними можливостями до аптек». Виявлено 413 аптечних закладів, які не є
доступними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
4. Загалом занесенні 1763 аптеки на сайт "Socio" ( http://socinfo.net.ua/ )
5. За підсумками моніторингу аптечних закладів в м. Києва , м. Миколаєва та Одеській
області складено звіт. Загалом виявлено 918 аптечних закладів де не створено умови
доступності або створенні лише номінально, з порушенням норм, що не робить їх
доступними.
6. Проведено громадську антикорупційну експертизу Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від 31.10.2011,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.12.2011 за № 1420/20518. З метою визначити
прогалини, які дозволяють свавільно інтерпретувати норми пункту 3.5.7. Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової
та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, особливо щодо «створення доступності
для людей з обмеженими фізичними можливостями, таким чином сприяючи
корупційним діям при видачі ліцензій. Що підтверджується звітом за підсумками
моніторингу, коли половина аптечних закладів не створила умови доступності, проте
отримали ліцензії на торгівлю. За підсумками експертизи складено експертний
висновок.
7. Жовтень 2014 – лютий 2015 років було направлено заяви до прокуратур м. Києва, м.
Миколаєва, м. Одеси та Одеської області за 673 фактами виявлених порушень, для
вжиття заходів щодо перевірки щодо видачі ліцензій аптечним закладам, які де факто
не виконали ліцензійні умови. Проте в зв’язку зі зміною законодавства Про прокуратуру
вона втратила функції нагляду, і частину звернень перенаправила до територіальних
підрозділів Державної служби України з лікарських засобів.
8. Жовтень 2014 – березень 2015 років за 789 фактами виявлених порушень були
направлені листи до територіальних підрозділів Державної служби України з
лікарських засобів, в м. Києві, Миколаївській та Одеській областях, щодо порушень
ліцензійних умов окремими аптеками. З метою їх перевірки та зобов’язання усунення
порушень.
9. Створено соціальне відео та його поширено на телеканалі «Соціальна країна», ТВ
канал «ГРАД», ОГТРК у м. Миколаїв , ТРК «Март»,ТК «Николаев» інтернет ресурсі
«YouTube», сайтах партнерів Організації, відбулися виступи представників Організації
на телеканалі «ICTV» (http://prava-lyudyny.org/news/org/464-fakty-ictv-pro-proekt-stopkoruptsiia.html)
, телеканалі «Соціальна країна»
(http://www.socio.org.ua/ru/o21

dostupnosti-aptek-dlya-invalidov-v-teleefire-rasskazal-rukovoditel-proekta-stop-korrupciyavital-0)
,
(https://www.youtube.com/watch?list=PLpgi4Q1xvmVeCGSTb_T2azYJVuEQuYVPw&v=
2HXMZQuDVT4 ) , https://www.youtube.com/watch?v=t6pj3yIxflo
10. Проведення круглого столу в місті Миколаїв за підсумками моніторингу виконання
аптечними закладами ліцензійних умов. (http://nikolaev-city.net/13710/v-nikolaeve-aptekisdelayut-dostupnymi-dlya-malomobilnyh-lyudey
)
,http://region.diklz.gov.ua/control/myk/uk/publish/article/698423;jsessionid=3340F4626965
E96C40A67ECB827E1E31 , http://nikvesti.com/news/public/67001
11. Проведено круглий стіл в місті Одеса за підсумками моніторингу виконання
аптечними закладами ліцензійних умов. http://socio.org.ua/ru/vgo-evropeyskayaassociaciya-prav-invalidov-aktivno-prinimaet-uchastie-v-processah-sozdaniya
12. Проведено круглий стіл в місті Київ за підсумками моніторингу виконання
аптечними закладами ліцензійних умов. (http://prava-lyudyny.org/news/org/478-kruhlyistil-z-predstavnykam-ihs.html)
13.Підготовлено та поширено проект змін до наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011, які
унеможливлюють корупційну складову при видачі ліцензій аптекам. Проведено
круглий стіл в місті Київ з обговорення проекту змін нормативних актів. (http://pravalyudyny.org/news/org/482-bezbar-ierne-seredovyshche-dlia-osib-z-invalidnistiu-v-ukrainiiak-vyrishyty-tsiu-problemu.html). Проект змін направлено до Кабінету міністрів,
Міністерства охорони здоров’я, Державної лікарської служби України.
14. Проведено
прес-конференцію за підсумками проекту в Інформаційному
агентстві "Інтерфакс-Україна"
(http://prava-lyudyny.org/news/org/481-nanedobrosovisnykh-vlasnykiv-aptek-chekaiut-sudovi-pozovy.html),
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/gromadski_organizatsiii_suditimutsya_z_aptekami_ne_
oblashtovanimi_dlya_dostupu_invalidiv_2041341)
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ІІІ. Допомога
вимушеним
переселенцям
– інвалідам зі
Сходу України
Реалізація проекту відбувалась у партнерстві з Громадською організацією
«Європейська асоціація з прав інвалідів»

ОПИС ПРОЕКТУ
Етап №1

Створення Координаційного центру з питань переселенців-інвалідів
із зони АТО, за участю громадських і державних структур.

1. Моніторинг проблем загальних і індивідуальних (у сім'ї) потреб переселенців
соціально вразливої категорії, в п’яти закладах Одеської області. Виявлення обсягу
необхідної психологічної, юридичної та гуманітарної допомоги (анкети додаються).
Анкетування всіх сімей, що проживають в місцях компактного проживання.
2. Виявлення та об'єднання зусиль усіх громадських організацій України,та зокрема
Одеської області, що працюють з переселенцями інвалідами, а також організацій
інвалідів, які не включились у процес допомоги, з метою посилення потенціалу
організованої допомоги.
3. Залучення до роботи Координаційного центру наступних державних структур:
Департаменту праці та соціального захисту Одеської області, Департаменту охорони
здоров'я Одеської області, Департаменту по зв'язках з громадськістю.
4. Залучення до роботи Координаційного центру наступних міжнародних структур:
Представника Всеукраїнського Червоного хреста; Представника Міжнародного
Червоного хреста в Одеській області, Представника ООН в Одеській області.
5. Проведення першого засідання Координаційного центру, з усіма учасниками з
наступних питань:
- Затвердження плану роботи,
- Розподіл практичної роботи.
- За результатами моніторингу, створення графіка і термінів роботи виїзних груп
психологів, юристів та соціальних працівників в п’яти закладах Одеської області, в яких
поселені вимушені переселенці-інваліди.
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- Організація допомоги та контроль за облаштуванням дітей з числа сімей вимушених
переселенців в школи для їх подальшого навчання, інвалідів та їх сімей, що проживають
в п’яти закладах контрольованих нашою організацією.
- Проведення інформаційної компанії з висвітлення проблем тимчасових переселенців
інвалідів з метою залучення благодійних організацій, а також представників бізнесу до
участі в їх вирішенні. Проведення прес-конференцій. Участь у соціальних програмах на
регіональних ТВ каналах.
- Формування єдиного центру допомоги за участю громадських, державних та
міжнародних структур. Визначення обсягу та практичного плану надання всебічної
допомоги вимушеним переселенцям-інвалідам, які проживають в Одеській області.
- Організація навчального процесу для дітей з сімей вимушених переселенців опікуваних
нашою організацією.

Етап №2

Практична робота з надання всебічної допомоги вимушеним
переселенцям інвалідам та членам їх сімей.

1. Виїзна робота групи психологів та юриста за встановленим графіком в п’ять закладів
Одеської області.
2. За підсумками роботи виїзної групи, надання необхідної психологічної, юридичної,
гуманітарної, медичної та організаційної допомоги людям, які її потребують.
3. Практична робота з людьми з інвалідністю, а також з членами їх сімей, з надання їм
необхідної допомоги в адаптації до нових умов тимчасового проживання в місцях їх
компактного поселення.
Результати здійснення етапу;
- Вирівнювання психологічного стану сімей;
- Надання юридичної допомоги з отримання соціальної допомоги та пенсій, допомога і
відносинах з роботодавцями, з банками, відносинах з державними соціальними
службами та інша.
- Систематизація і підняття ефективності в наданні необхідної гуманітарної допомоги.
- Організація процесів лікування, оздоровлення та реабілітації за результатами
виявленим в ході роботи фахівців, інвалідів хто цього гостро потребує

Етап №3

Самоорганізація Громадських організацій в місцях проживання,
проведення навчальних семінарів і практичних тренінгів з життєво
важливим проблемам змушених переселенців.

1. Проведення дводенного організаційно практичного семінару для лідерів та
представників організацій інвалідів Луганської і Донецької області. На даному етапі в
місцях компактного проживання, є представництва більш 30 громадських організацій.
Назва: Семінар «Створення організаційної мережі ГО для допомоги людям з
інвалідністю під час АТО» для керівників Громадських організацій інвалідів
Луганської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.
Мета: налагодити самоорганізацію і створити в кожному санаторії мобільні центри для
надання допомоги. Налагодити координацію центрів самоорганізації з Координаційною
штабом.
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2. Проведення одноденного навчального семінару для керівників структурних
підрозділів державних органів влади Одеської області, а також керівників організацій
інвалідів, задіяних в процесах надання допомоги вимушеним переселенцям-інвалідам
проживаючим в Одеській області.
Мета: підняття рівня правової обізнаності в питаннях захисту прав людей з інвалідністю.
Ознайомлення з Конвенцією ООН про права інвалідів, а також пошук практичних кроків
реалізації 11 статті Конвенції «Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації».

Назви:
Тренінг №1. «Психологічна та соціально-правова допомога людям з інвалідністю та їх
родинам, мешканцям Луганської та Донецької областей, які постраждало під час АТО».
Тренінг №2 «Правова і психологічна підготовка інвалідів та членів їх родин до
повернення додому, після завершення АТО».
Загальна кількість учасників тренінгу: до 500 осіб.
Місця проведення: санаторії: «Куяльник» м. Одеса, «Сетенаня», «Автодорожник», смт.
Сергіївка, «Приморське» с. Курортное, «Добрий самарянин» с. Маяки, Одеська область.
Результати здійснення етапу:
- Підняття ефективності надання допомоги державних та громадських структур, шляхом
підвищення обізнаності їх керівників та представників в питаннях надання допомоги
інвалідам.
- Організація роботи в місцях поселення вимушених переселенців інвалідів, шляхом
створення мобільних центрів координації та допомоги з представників громадських
організацій інвалідів Луганської і Донецької областей.
- Підвищення обізнаності членів сімей вимушених переселенців в процесах їх адаптації
та їх соціальної захищеності з метою надання допомоги у їх подальшому плануванні
життя своїх родин, з урахуванням ситуації в якій вони опинилися.
- Підвищення обізнаності членів сімей вимушених переселенців в процесах повернення
додому, а також їх прав та соціальних гарантій держави, на які вони можуть
розраховувати при поверненні в рідні будинки.

Етап №4

Постійна опіка над більш ніж 1500 (2000) людьми з інвалідністю та
членів їх сімей в Одеській області.

- Вирішення проблем пов'язаних з оперативним лікуванням, оздоровленням та
медікоментозним забезпеченням.
- Вирішення проблем з переводом і відновленням пенсій та соціальних виплат.
- Вирішення проблем пов'язаних з навчанням дітей, включаючи дітей-інвалідів.
- Вирішення проблем із забезпеченням необхідної гуманітарної допомоги.
- Моніторинг умов проживання в закладах тимчасового поселення. Дотримання та захист
прав поселенців перед директорами і власниками санаторіїв (у разі необхідності).
- Протидія органам влади в процесах примусового виселення та відправці додому
переселенців (при необхідності).
- Протидія процесам дискримінації з будь-якого боку, в місцях компактного проживання
тимчасових переселенців інвалідів.
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- Надання всіх необхідних юридичних консультацій, а при необхідності організація
юридичної допомоги.
- Надання сприяння в процесах міграції сімей в інші території України (за бажанням).
- Надання сприяння в процесі повернення додому (за бажанням).
- Захист прав і свобод людей з інвалідністю та членів їх сімей в період вимушеного
проживання на території Одеської області.
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Надання безоплатної правової
допомоги
У 2014 році правова допомога юристами організації
надавалася шляхом:
- Особистого прийому громадян у спеціальних
центрах в м. Києві;
- Консультування громадян
телефоном у
відповідних центрах та завдяки «гарячій лінії»;
- Надання консультацій через інформаційний
портал http://prava-lyudyny.org/
Всього в 2014 році було зафіксовано 2607 звернень
громадян до організації за безоплатною правовою допомогою
В ході її надання юристи ГПО «Права людини»
підготували громадянам 354 документів. Серед них:
- 167 позовних заяв до судів;
- 119 запитів на інформацію до органів влади і
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ та організацій;
- 39 скарги на рішення, дії\бездіяльність
посадових
осіб
органів
влади
та
самоврядування;
- 29 заяв в окремому провадженні та інших
документів.
Крім того, юристами ГПО «Права людини» розпочато
проект з надання безкоштовних юридичних
консультацій членам УТОГ, за адресою м. Київ, вул.
Курська, 6. Зустрічі проводились 2 рази на місяць.

ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН ЗА
ПРАВОВИМИ
КОНСУЛЬТАЦІЯМИ
ТА ДОПОМОГОЮ
Поштою, через Інтернет
Телефоном
Особисто

18%
37%
45%

Основними категоріями населення, яким надавалась юридична допомога були:
малозабезпечені громадяни, інваліди війни і збройних сил України, ветерани та інваліди
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, члени українського товариства сліпих
(УТОС), члени українського товариства допомоги та сприяння інвалідам з порушенням
опорно-рухового апарату, тощо.
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Фінанси за 2014-й
ГРАНТОДАВЦІ
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ООН В УКРАЇНІ
МІНІСТЕРСТВО
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
ДАНІЇ
НАДХОДЖЕННЯ
56,50%

43,50%

Грантові надходження
Добровільні пожертви
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ДЕТАЛЬНІШЕ:
Надійшло:
Добровільні пожертви:
Грантові надходження:

81 299,65
45 899, 65
35 400, 00

ВИТРАТИ

Програмна діяльність

Адміністративні витрати
56,40%

43,60%

ДЕТАЛЬНІШЕ:
Витрачено
З\п
Податки
Оренда
Зв’язок
Поточні
Меблі
Послуги банку
Ор.абон.скриньки
Програмна діяльність

81 196,71
23 416,76
12 144,82
7 700,00
506,78
894,95
249,00
763,56
124,44
35 396,40
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ЗМІ про нас
Проект «Стоп корупція»
1. “Факти” на телеканалі ICTV про проект “Стоп корупція!” та
недоступність аптек – http://prava-lyudyny.org/fakty-ictv-proproekt-stop-koruptsiia/
2. Інформаційне агенство “Укрінформ” –
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2041208
3. Європейська Асоціація з прав інвалідів –
http://www.socio.org.ua/uk/grant-fondu-spriyannya-demokratiyi-priposolstva-ssha-stop-korupciya
4. VideoUkraine.com – http://videoukraine.net/video-284912pidsumkova-pres-konferentsiya-po-proektu-stop-koruptsiya.html
5. Видання “Фармацевт практик” – http://fp.com.ua/news/gromadskiorganizatsiyi-vimagayut-vid-aptek-oblashtuvannya-dlya-dostupuinvalidiv/
6. ВОІ “Союз організацій інвалідів” – http://soiu.com.ua/news-278
7. Ресурсний центр “ГУРТ” –
http://gurt.org.ua/news/informator/25515/
8. Телеканал “Соціальна країна” –
https://www.youtube.com/watch?v=h_3mk-FKZT4
9. Інтернет-проект INVAK.info – http://invak.info/intervyu/5260kruglij-stil-v-ramkakh-proektu-stop-koruptsiya-foto.html
10.

Аптека.ua – http://www.apteka.ua/article/329665
30

11.
Інтернет-видання “Безбар’єрна Україна” –
http://netbaryerov.org.ua/kyiv/1675-gromadski-organizatsijisuditimutsya-z-aptekami-ne-oblashtovanimi-dlya-dostupu-invalidiv
12.
Інтернет-видання “Громадський простір” –
http://civic.ua/news/view.html?q=2418238

Проект «Безбар’єрність та
рівність в Київській
області»
1. Європейська Асоціація з прав інвалідів – 1)
http://www.socio.org.ua/ru/grant-po-proektu-bezbariernist-i-rivnist-vkiyivskiy-oblasti-za-pidtrimki-proon-ta-ministerstva; 2)
http://www.socio.org.ua/uk/rozpochavsya-monitoring-arhitekturnoyidostupnosti-dlya-invalidiv-usih-administrativnih-rayoniv
2. Ресурсний центр “ГУРТ” –
http://gurt.org.ua/news/informator/22933/
3. Інтернет-проект INVAK.info – 1) http://invak.info/zakony-iprava/5248-gromadski-organizatsiji-suditimutsya-z-aptekami-neoblashtovanimi-dlya-dostupu-invalidiv.html; 2)
http://invak.info/bezbarernost/5105-lyudyam-z-invalidnistyu-dostupniapteki.html; 3) http://invak.info/bezbarernost/4584-stanarkhitekturnoji-dostupnosti-u-kijivskij-oblasti-2014-foto.html
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Зв'язок з нами
Сайт ГПО «Права
людини»:
http://prava-lyudyny.org/
Сайт «Метро для всіх»:
http://metro4all.org/ru/
Зателефонувати:
+38 (044) 361-39-35
Написати e-mail:
info@prava-lyudyny.org
Для ЗМІ:
+38 (093) 985-71-63
malynka@pravalyudyny.org
СТАТИ
ВОЛОНТЕРОМ:
http://pravalyudyny.org/help-us/
Ми у соціальних
мережах:
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