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Вих. № 24/10 

від «21» жовтня 2015 р. 

Міністру охорони здоров'я України  

Квіташвілі О.  

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7  

 
 

Шановний пане Квіташвілі!  
  

 Громадська організація «Правозахисна організація «Права людини» (надалі – ГПО 

«Права людини») відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів України», Конвенції ООН про права інвалідів, Указу Президента України                   

№ 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», Рішення Київської міської 

ради № 625/1489 від 11 червня 2015 року, провела моніторинг (аудит) в місті Києві                    

по виявленню реального стану доступу для людей з інвалідністю до медичних закладів,            

а саме до Амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (далі – Амбулаторія), які 

надають первинну медичну допомогу. 

Моніторинг проводився у вересні 2015 року у 10 районах м. Києва. Загальна 

кількість об’єктів аудиту склала 112 одиниць. За результатами моніторингу зовнішньої 

архітектурної доступності 37% (41 Амбулаторія) визнано доступними, 25% (28 

Амбулаторій) частково доступними та 38% (43 Амбулаторії) недоступними  для людей з 

інвалідністю,       насамперед – для осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.  

Тобто, 43 (Амбулаторії) взагалі не відповідають державним будівельним нормам, а 

саме ДБН В.2.2-17/2006 – ДОСТУПНІСТЬ БУДИНКІВ І СПОРУД ДЛЯ 

МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ. Таким чином, створено штучні бар’єри для 

отримання необхідної медичної допомоги даній категорії пацієнтів.  

Враховуючи викладене та керуючись ст. 24 Конституції України, ст. 9 Конвенції 

ООН про права інвалідів, ст. 12, 26, 27 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів                        

в Україні», просимо Вас вжити наступні заходи: 

1. Провести перевірку по виявленню Амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини м. Києва, що надають первину медичну допомогу, які є недоступними для 

людей з інвалідністю. 

2. Видати відповідне доручення з вимогою усунути виявлені порушення                              

умов доступності для маломобільних груп населення до Амбулаторій в м. Києві, 

призначити відповідальну особу та встановити строк для усунення порушень. 

3. Про результати перевірки та вжитті заходи просимо письмово повідомити нас 

згідно чинного законодавства. 

 
 Додаток: Перелік недоступних Амбулаторій м. Києва. 

                           Перелік частково доступних Амбулаторій м. Києва 

 

 

Голова правління                                                                                     В.М. Дроботун 
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