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Ґендерний аудит доступності був проведений у парт-
нерстві з Донецькою обласною державною адміністра-
цією, Краматорською міською радою, Всеукраїнським 
громадським об’єднанням «Національна Асамблея 
людей з інвалідністю України» та Донецькою обласною 
організацією людей з інвалідністю протягом жовт-
ня-листопада 2017 року. Ця ініціатива була підтримана 
в рамках спільного проекту ПРООН-ООН Жінки «Віднов-
лення управління та сприяння примиренню в постраж-
далих від кризи громадах України», який фінансується 
Європейським Союзом. 

Ґендерний аудит доступності був проведений за фінан-
сової підтримки Європейського Союзу. Позиції та окре-
мі думки авторів, викладені у цій публікації, не відобра-
жають погляди Європейського Союзу. 

Структура ООН Жінки – це орган Орга-
нізації Об’єднаних Націй, котрий займа-
ється питаннями ґендерної рівності і 
розширення прав та можливостей жінок. 
Структура ООН Жінки, що відстоює інте-
реси жінок та дівчат у всьому світі, була 
створена для прискорення прогресу у за-
доволенні їхніх потреб у всьому світі.

Структура ООН Жінки надає держа-
вам-членам Організації Об’єднаних На-
цій допомогу у встановленні глобальних 
стандартів досягнення ґендерної рівно-
сті і спільно з урядами і громадянським 
суспільством займається розробкою за-
конів, стратегій, програм і послуг, необ-
хідних для втілення цих стандартів. Вона 
виступає за рівну участь жінок у всіх сфе-
рах життя, приділяючи основну увагу п’я-
ти пріоритетним областям: підвищенню 
жіночого лідерства та участі; подоланню 
насильства щодо жінок; залученню жі-
нок у всі аспекти діяльності щодо забез-
печення миру та безпеки; розширенню 
економічних прав та можливостей жінок; 
та приділенню першочергової уваги пи-
танням ґендерної рівності при розробці 
національних планів розвитку і складан-
ні відповідних бюджетів. Структура ООН 
Жінки також координує діяльність Ор-
ганізації Об’єднаних Націй з досягнення 
ґендерної рівності.



Сьогодні понад мільярд осіб у світі має ту чи 
іншу форму інвалідності. Ці люди мають слаб-
ше здоров'я, менше освітніх досягнень, менше 
економічних можливостей та підвищений рі-
вень бідності. Ці проблеми більше спричинені 
перешкодами, з якими вони стикаються у по-
всякденному житті, аніж їхньою інвалідністю. 
Інвалідність є питанням не лише громадського 
здоров'я, але й також питанням прав людини та 
розвитку. 

Жінки та дівчата з інвалідністю стикаються з 
перешкодами на шляху до досягнення повно-
цінної рівності, а також зазнають множинної 
дискримінації за ознаками ґендеру та інвалід-
ності, що збільшує їх уразливість. Жінки з інва-
лідністю не мають доступу до медичних послуг 
та послуг сексуального та репродуктивного 
здоров'я, зазнають насильства та ґендерно 
упередженого розподілу ресурсів у домогоспо-
дарствах.1 Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок та про права 
людей з інвалідністю, ратифіковані Україною 
відповідно у 1981 та 2010 роках, розглядають 
проблему інтерсекціональності ґендеру й ін-
валідності2 та закликали уряд України вжити 
«конкретних заходів з ліквідації таких множин-
них форм дискримінації щодо жінок та їх су-
купного негативного впливу»,3 та забезпечити, 
щоб жінки та дівчата з інвалідністю мали рівні 

права та можливості в усіх сферах життя. Дер-
жавам-учасницям може бути необхідно вжити 
конкретних тимчасових спеціальних заходів 
для подолання множинних форм дискримінації 
щодо жінок та їх сукупний негативний вплив.

Нікого не залишити осторонь — є центральним 
зобов’язанням Програми сталого розвитку 
до 2030 року. Це означає, що Держави-члени 
ООН, які поставили собі за мету досягнення 
17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, 
зобов'язані вирішувати проблеми нерівності та 
дискримінації. Також вони мають здійснювати 
заходи щодо покращення стану найбідніших 
та найбільш виключених зі суспільства жінок, 
зокрема тих, хто стикається з маргіналізаці-
єю, множинною та перехресною дискриміна-
цією. Програма сталого розвитку до 2030 року 
закликає до приділення особливої уваги ґен-
дерній рівності та покращенню стану жінок та 
дівчат. 17 Цілей сталого розвитку також вклю-
чають положення щодо людей з інвалідністю. 
Конкретні положення щодо жінок і чоловіків, 
дівчат та хлопців з інвалідністю є у цілях щодо 
освіти, працевлаштування, скорочення нерів-
ності, інклюзивних міст, засобів реалізації та 
збору даних. Україна локалізувала ЦСР, затвер-
дила Національний базовий звіт (2017) та вста-
новила завдання для досягнення всіх цілей ста-
лого розвитку до 2030 року.

У чому полягає проблема?
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1  ООН Жінки, Стислий виклад проблеми «Врахування у ЦСР потреб жінок та дівчат із інвалідністю», доступний за посиланням  http://www.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/6/issue-brief-making-the-sdgs-count-for-women-and-girls-with-disabilities 
2  Організація Об’єднаних Націй, 1979, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), серія договорів, том 1249: 
13, Загальна рекомендація №25, доступна за посиланням: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm; Генеральна 
Асамблея ООН, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, 2006, A/RES/61/106, Загальна рекомендація №18, доступна за посиланням: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-
with-disabilities-2.html
3  Загальна рекомендація CEDAW № 25 пункт 12 



В Україні понад 2,6 мільйони осіб мають інвалід-
ність. Приблизна кількість людей з інвалідністю 
у східних регіонах, постраждалих від конфлікту, 
становить 372 000 осіб4, 178 265 із них живуть 
у Донецькій області5. Їх чисельність зростає 
внаслідок внутрішнього переміщення6. Біль-
шість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які 
через конфлікт у східній частині України поки-
нули свої домівки, досі проживають у цьому 
регіоні. Приблизно 0,8 мільйона ВПО постійно 
мешкає на підконтрольних уряду територіях7. 

Оскільки Краматорськ став новим обласним 
центром, у ньому розміщено більшість регіо-
нальних закладів охорони здоров'я, надання 
соціальних та адміністративних послуг. Вну-
трішньо переміщені жінки та чоловіки з інва-
лідністю, які проживають у Донецькій області, 
залежать від медичної та соціальної допомоги 
й адміністративних послуг, що надаються в Кра-
маторську. 

Обмеженою залишається наявність дійсних, 
надійних та відповідних даних про інвалід-
ність із розбивкою за статтю, що є важливим 
для формування місцевої політики та надання 

Чому Ґендерний аудит доступності?

4  Європейська асоціація постачальників послуг для осіб з інвалідністю, 2014, “Український конфлікт: пріоритетною повинна бути підтримка 
людей з інвалідністю», доступне за посиланням: www.easpd.eu/en/content/ukrainian-conflict-priority-support-should-be-given-people-disabilities-0
5  Державна служба статистики України, 2016
6  Там само.
7  Гуманітарна група країни, 2018, «Огляд гуманітарних потреб в Україні»; 
   доступний за посиланням: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_needs_overview_2018_en_20171130.pdf 

послуг, які спираються на факти. Відсутність 
ґендерного аналізу інвалідності, розуміння пе-
решкод, з якими стикаються жінки в доступі 
до державних послуг, та недостатня взаємодія 
з правозахисниками з питань ґендеру та інва-
лідності обмежує заходи, що здійснюються ор-
ганами влади для вирішення проблем жінок з 
інвалідністю у місцевих планах та бюджетах.

Приблизна кількість людей з 
інвалідністю у східних регіонах, 
постраждалих від конфлікту становить

із них живуть у 
Донецькій області

372 OOO

178 265

Рупмані Чхетрі, міжнародна волонтерка ООН, ділиться своїм 
досвідом пережитої множинної дискримінації щодо неї, як жінки 
з інвалідністю. Форум на тему «Не залишити нікого осторонь: 
права жінок з інвалідністю», місто Краматорськ.
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До складу перевірених аудитом будівель увійшли державні заклади, що надають 
послуги, які є пріоритетними для жінок з інвалідністю або жінок, які мають дітей з 
інвалідністю, у місті Краматорськ: 

Дитяче територіальне 
медичне об’єднання

Акушерсько-гінекологічний 
корпус КМУ «Міська 

лікарня № 1»

Жіноча консультація КМУ 
«Міська лікарня № 3»

КЗ « Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 2», 

амбулаторія

Амбулаторія № 7 КЗ 
«Центр первинної 
медико-санітарної 

допомоги № 1»

Дитячий садок № 71 Управління праці та 
соціального захисту 

Територіальний 
центр соціального 

обслуговування

В рамках діяльності щодо усунення цих недолі-
ків, структура ООН Жінки спільно з Національ-
ною Асамблеєю людей з інвалідністю України, 
Донецькою обласною державною адміністра-
цією та Краматорською міською радою про-
вели у 2017 році Ґендерний аудит доступності.

Ґендерний Аудит доступності визначив архітек-
турні, інфраструктурні, інформаційні та комуні-
каційні перешкоди, які обмежують доступ жінок 

із інвалідністю до державних послуг та призво-
дять до прямої та непрямої дискримінації,  соці-
альної ізоляції, відчуження та виключення.

Ґендерний Аудит доступності визначає до-
ступність як здатність отримувати доступ до 
державних послуг та рівну користь від них, що 
робить можливим здійснення прав людини та 
досягнення рівності всіх жінок та дівчат із ме-
тою нікого не залишити осторонь.

Ірина Твердохліб, Марина Бабець, Леся Валяєва та Анна Гребенюк 
діляться історіями зі свого життя про бар’єри, з якими вони 
стикаються кожного дня, в якості жінок з інвалідністю та матерів 
з інвалідністю.  Форум на тему «Не залишити нікого осторонь: 
права жінок з інвалідністю», місто Краматорськ.
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Результати Ґендерного аудиту підтвердили, що всі вісім 
будівель не відповідають міжнародним стандартам 
або нормам національного законодавства щодо вимог 
доступності8.  Визначеними перешкодами є: 

Основні результати
Ґендерного аудиту доступності 

Громадське транспортне сполучення не є повністю безпечним та доступним 
для жінок та чоловіків з інвалідністю для самостійного проїзду та доступу 
до медичних, соціальних та освітніх закладів. Зупинки громадського 
транспорту та пішохідні переходи недоступні та не повністю відповідають 
державним будівельним нормам. Біля більшості перевірених будівель місця 
паркування автомобілів недоступні або не мають спеціального позначення 
для транспортних засобів жінок та чоловіків з інвалідністю; 

Шість із восьми перевірених будівель не мають пандусів на вході. Наявні 
пандуси встановлені неправильно, і жінки з інвалідністю, які пересуваються 
в інвалідному кріслі, не можуть використовувати їх без сторонньої 
допомоги; 

У більшості закладів немає поручнів на сходах. Сходи не позначені 
спеціальними знаками для жінок та чоловіків із порушеннями зору. Зали 
недостатньо освітлені; 

Лише у двох із восьми перевірених будівель є ліфти.  Проте навіть вони 
недоступні для жінок і чоловіків із фізичною інвалідністю, які пересуваються 
в інвалідному кріслі, та перешкоджають їм доступ до медичних, освітніх та 
соціальних послуг, що надаються на верхніх поверхах будівель. Наприклад, 
якщо соціальні заходи в дитячому садку № 71 проводяться на другому 
поверсі, й у будівлі немає ліфта, матері з інвалідністю (зокрема, в інвалідному 
кріслі) стикаються з фізичною перешкодою у відвідуванні батьківських 
зборів у дитячому садку; 

У жодній із перевірених будівель немає доступних туалетів для жінок з 
інвалідністю. Стосовно Амбулаторії № 7 КЗ «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» туалет знаходиться за межами будівлі та був 
недоступний через його поганий стан;  

8 Державні будівельні норми «Будинки та споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» ДБНВ.2.2-17:2006, прийняті 
Постановою № 362 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 2 листопада 2006 р.

The identified barriers are:
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Медичні заклади не мають спеціального обладнання для огляду жінок 
із фізичною інвалідністю, такого як рентген, мамограф, ліжка/крісло для 
гінекологічного огляду; для жінок з інвалідністю недоступні акушерські та 
онкологічні консультаційні послуги. Лише Акушерсько-гінекологічний корпус 
КМУ «Міська лікарня № 1» має деякі умови, пристосовані для потреб жінок з 
інвалідністю — спеціальне гінекологічне крісло, пандус на вході та оглядова 
кімната, розташована на першому поверсі; 

Медичні заклади не надають помічників для жінок з інвалідністю, якщо 
вони відвідують заклад із дітьми;

Медичний персонал жодного з перевірених закладів не підготовлений 
щодо забезпечення недискримінаційного рівного ставлення до жінок з 
інвалідністю або надання спеціальної допомоги під час обстежень або 
лікування;

Працівники дитячих садків не мають підготовки з інклюзивної освіти та 
досвіду або знань щодо забезпечення доступного середовища для дівчаток 
та хлопчиків з інвалідністю9; 

Жоден із перевірених закладів не забезпечує рівний доступ до інформа-
ції для жінок та чоловіків із порушеннями зору і не використовує доступні 
формати, такі як система Брайля або текст великими літерами. Жоден із 
закладів не забезпечує жінок та чоловіків із порушеннями слуху сурдопе-
рекладачами. 

Весь опитаний персонал закладів охорони здоров'я, соціального захисту та 
освіти продемонстрував високу мотивацію та зацікавленість у підвищенні 
своєї обізнаності щодо питань надання послуг жінкам з інвалідністю, до-
ступності, недискримінації та інклюзивної освіти. Готовність працівників 
опанувати нові навички та знання створює прекрасну можливість просувати 
надання інклюзивних та недискримінаційних послуг для жінок з інвалідністю.

У підсумку Ґендерний Аудит доступності встановив та задокументував наступне:

Значні фізичні 
перешкоди в усіх восьми 
перевірених закладах, де 
надаються послуги, які є 

пріоритетними для жінок з 
інвалідністю.

Обмежена або відсутня 
обізнаність щодо потреб 

жінок з інвалідністю серед 
місцевих постачальників 
послуг,  національного 

законодавства та 
стандартів.

Відсутність доступної 
інформації та каналів 

комунікації для жінок з 
інвалідністю.

Обмежений або відсут-
ній доступ для жінок з 

фізичною інвалідністю та 
сенсорними порушеннями 

до громадського тран-
спорту, будівель, послуг та 

інформації, що обмежує 
здійснення їх фундамен-

тальних прав людини 
та рівні можливості, і 

посилює їх відчуження та 
вразливість.

9 У 2017 році Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з 
особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

7Н І КО ГО  Н Е  ЗА Л И Ш И Т И 
О С ТО Р О Н Ь

Ґендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області 
Стислий виклад результатів



Яким чином використовуються 
результати Ґендерного аудиту 
доступності?

До річного планування та бюджетування 
на 2018 рік місцеві органи влади Крама-
торська та жінки й чоловіки з інвалідністю 
обговорили результати аудиту. Вони спіль-
но визначили практичні заходи та кроки, 
які необхідно здійснити у 2018 році шля-
хом реалізації плану, програм та бюджету 
міста Краматорськ, які будуть вирішувати 
визначені особливі потреби та пріоритети 
жінок та дівчат з інвалідністю у місті Кра-
маторськ та у Донецькій області. 

Результати ґендерного 
аудиту надали інформацію 
для розробки програм та 
бюджету на 2018 рік міста 
Краматорськ.

Жінки та чоловіки з інвалідністю з гордістю презентують 
результати Ґендерного аудиту доступності в місті 
Краматорську представникам/цям місцевої влади та восьми 
донорських організацій (в тому числі Європейського Союзу, за 
фінансової підтримки якого відбулась ця робота).
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Ґендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області 
Стислий виклад результатів



1. Придбати доступні автобуси. Організувати громадські автобусні 
зупинки «за вимогою» біля закладів охорони здоров'я, соціального 
захисту та освіти;

2. Забезпечити наявність спеціального обладнання для оглядів, зо-
крема гінекологічного, для жінок з інвалідністю у п'яти перевірених 
медичних закладах;  

3. Провести навчання: для державних службовців — щодо недискри-
мінації, доступності та інклюзивної політики; для медичного персо-
налу — з питань інвалідності, прав жінок та чоловіків з інвалідністю, 
допомоги та підтримки жінок з інвалідністю; та для працівників і 
керівництва навчальних закладів — з інклюзивної освіти;

4. Розробити, виготовити та розповсюдити в міській раді, медичних, 
соціальних та освітніх закладах доступні інформаційні матеріали 
для жінок та чоловіків із порушеннями зору. Забезпечити доступ-
ність веб-сайтів Краматорської міської ради, закладів охорони 
здоров'я, соціального захисту та освіти;

5. Забезпечити наявність сурдоперекладача в закладах охорони здо-
ров'я, соціального захисту та освіти;

6. Передбачити в місцевому бюджеті асигнування на здійснення захо-
дів щодо доступності, таких як: забезпечення фізичної доступності, 
спеціалізованого обладнання та послуг, інформаційних та комуніка-
ційних послуг в медичній, соціальній та освітній сферах. Забезпечи-
ти моніторинг виконання представниками Комітету забезпечення 
доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Краматорськ.

7. Включити результати та рекомендації Ґендерного аудиту доступно-
сті до місцевих програм та бюджету на 2018 рік і покласти на відпо-
відні підрозділи міської ради відповідальність за своєчасне вико-
нання заходів. Надати громадянському суспільству, зокрема жінкам 
та чоловікам з інвалідністю, інформацію про прийняті програми та 
бюджети. 

Двадцять чотири жінки та десять чоловіків  
з інвалідністю розробили адвокаційну стратегію  
з метою виконання рекомендацій Ґендерного  
аудиту доступності: 
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Стислий виклад результатів



Чому важливий
Ґендерний аудит доступності?
Ми сподіваємося, що результати Ґендерного ау-
диту та соціальна мобілізація різних верств укра-
їнського суспільства навколо проблеми інтерсек-
ціональності ґендеру та інвалідності сприятимуть 
посиленню національних систем та процесів 
підзвітності. Принцип підзвітності є важливим, 
оскільки він передбачає підвищення ефективнос-
ті установ та механізмів у відстеженні прогресу, 
досягнутого у розширенні прав і можливостей тих, 
хто залишився або може залишитися осторонь. 

Ми також сподіваємося, що наша робота з форму-
вання обізнаності про права людини серед жінок 
та чоловіків із різних груп, окрім осіб з інвалідні-
стю, сприятиме зміцненню запиту на підзвітність. 
Ми інвестуємо в зміцнення спроможності жінок 
та чоловіків з інвалідністю формувати фактичні 
дані, проводячи оцінку та аналіз їхніх потреб, щоб 
вони могли ефективно вимагати здійснення сво-
їх прав у процесі реформи децентралізації. Їхнє 
партнерство з Краматорською міською радою та 
Донецькою обласною державною адміністрацією 
у здійсненні аудиту та місцевого планування було 
дуже перспективним. Ми сподіваємося, що інші 
громади надихатимуться їхнім прикладом.

Часто жінки з інвалідністю є непомітними і для 
тих, хто відстоює права осіб з інвалідністю, і тих, 
хто просуває ґендерну рівність та покращення 
стану жінок. Структура ООН Жінки пишається 

тим, що жінки з інвалідністю міста Краматорськ, 
Донецької області та Національна Асамблея лю-
дей з інвалідністю України відіграли ключову роль 
у проведенні Ґендерного аудиту доступності. Роз-
ширення прав та можливостей — це стратегія та 
підхід, який ми застосовуємо в нашій роботі, і ми 
бачимо, що він працює!

Ми були також раді співпраці з багатьма віддани-
ми своїй справі правозахисниками/цями з питань 
ґендерної рівності, інвалідності та прав людини, 
жінками-лідерками Донецької обласної державної 
адміністрації, депутатками Краматорської міської 
ради, службовцями Краматорської міської ради та 
багатьма жінками та чоловіками, які намагаються 
зробити Україну країною рівних прав та можливо-
стей для всіх і нікого не залишити осторонь.

Структура ООН Жінки в Україні вважає за честь 
співпрацювати з відданими своїй справі та натх-
ненними жінками та чоловіками з інвалідністю, які 
вважають, що зміни можливі.

Ми висловлюємо щиру подяку нашим партнерам 
із Донецької обласної державної адміністрації, 
Краматорської міської ради, Національної Асам-
блеї людей з інвалідністю України та Донецької 
обласної організації людей з інвалідністю. Без їх-
нього істотного внеску та співпраці провести Ґен-
дерний аудит доступності було б неможливо.    

10

Підчас тренінгу жінки та чоловіки з інвалідністю розробляють 
адвокаційну стратегію з метою втілення рекомендацій 
Ґендерного аудиту доступності в місті Краматорськ.
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Аудит був проведений наступною 
командою експертів:  

Лариса Байда,  
Національна Асамблея людей з інвалідністю України

Ярослав Грибальський,  
Національна Асамблея людей з інвалідністю України

Надія Поломарчук,  
Донецька обласна організація людей з інвалідністю

Юрій Гайдук,  
Донецька обласна організація людей з інвалідністю

Тетяна Бобровська,  
Донецька обласна організація людей з інвалідністю

Олена Мороз,  
Донецька обласна організація людей з інвалідністю

Ігор Скляренко,  
Донецька обласна організація людей з інвалідністю

Ангеліна Скачко,  
Донецька обласна організація людей з інвалідністю 

Партнери з регіональних 
та місцевих органів влади:  

Оксана Головко, директор Департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької 
обласної державної адміністрації 

Лілія Кісліцина, депутатка Краматорської міської ради, Голова 
ГО «КУЖ «Жінки України» 

Світлана Фоміна, депутатка Краматорської міської ради та 
директорка Донбаського центру професійної реабілітації 
людей з інвалідністю

Світлана Ніконенко, заступник міського голови міста 
Краматорськ

Сергій Боєвський, заступник міського голови міста 
Краматорськ та голова Комітету забезпечення доступності 
людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Краматорськ 

Євген Рябченко, начальник управління архітектури та 
містобудування Краматорської міської ради, заступник голови 
Комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Краматорськ.

Фото:
Обкладинка: ООН Жінки/Володимир Шуваєв

Сторінка 3: ООН Жінки/Володимир Шуваєв

Сторінка 5: ООН Жінки/Володимир Шуваєв

Сторінка 8: ПРООН в Україні/Артем Гетьман

Сторінка 10: Донбаський центр професійної реабілітації людей 
з інвалідністю/Ангеліна Скачко
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ООН Жінки в Україні

Вул. Еспланадна, 20, Київ, 01023, Україна

Тел.: +38 (044) 253 59 80

www.unwomen.org

www.facebook.com/unwomenukraine

www.twitter.com/unwomenukraine


