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Стаття присвячена питанням доступності гро-
мадських об’єктів м. Кремінна Луганської області 
для маломобільних груп населення, які, відповідно 
до біопсихосоціальної моделі функціонування і 
обмеження життєдіяльності, мають пріоритетний 
характер і відносяться до найбільш актуальних 
медико-соціальних проблем, що вимагають ком-
плексного підходу до їх вирішення.  

Під час дослідження, відповідно до загальноп-
рийнятих вимог оцінювали доступність громадсь-
ких об’єктів для маломобільних груп населення. 
Інформацію про доступність, яка містила адресу 
об’єкту, тип власності, тип об’єкту, рівень та опис 
доступності, за допомогою сервісу Google Maps, 
наносили на карту м. Кремінна Луганської області.  

За результатами аудиту встановлено, що кіль-
кість безбар’єрних об’єктів у м. Кремінна становить 
16 (22,22%). Найвищий рівень доступності мали 
заклади соціального захисту населення (100%), 
об’єкти транспорту (100%) і заклади охорони здо-
ров’я (40%). Найнижчий рівень доступності мали 
заклади освіти (0%), культури та відпочинку (0%), 
адміністрації та керування (13,3%), торгівлі (20%), 
громадського харчування (20%), побутового обслу-
говування та комунального господарства (20%). 
Серед громадських об’єктів з низьким рівнем дос-
тупності 41 (73,2%) не мали пандусу, 15 (26,8%) – 
мали пандус, який не відповідав встановленим 
стандартам (занадто високий кут нахилу, відсут-
ність поручнів, недостатня ширина, незручне роз-
ташування пандусу тощо), що унеможливлювало 
його використання.  

Матеріали дослідження пройшли апробацію під 
час розробки та впровадження індивідуальних про-
грам реабілітації осіб, які відносяться до маломо-
більних груп населення, а також у консультаційній 
роботі фахівців КУ «Кремінський центр соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю». У подальшому 
планується продовжити моніторинг доступності 
громадських об’єктів Луганської області для мало-
мобільних груп населення. 

Ключові слова: інвалідність, маломобільні 
групи населення, доступність, універсальний ди-
зайн, громадські об’єкти.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано у рамках 
комплексної наукової теми «Оцінка потреб в реабі-
літаційних послугах населенню Луганської облас-
ті», № державної реєстрації 0118U000837. 

Вступ. Питання пов’язані з формування безба-
р’єрного середовища для маломобільних груп насе-
лення сьогодні мають пріоритетний характер і вима-
гають комплексного підходу до їх вирішення [1-4]. 

Сьогодні в Україні на заміну традиційної біоме-
дичної моделі, що розглядала інвалідність як пору-
шення структури і функції, активно впроваджується 
біопсихосоціальна модель, відповідно до якої інва-
лідність «є результатом взаємодії, яка відбуваєть-
ся між людьми, які мають порушення здоров’я, і 
відносницькими та середовищними бар’єрами і яка 
заважає їхній повній та ефективній участі в житті 
суспільства нарівні з іншими» [5]. У такому розумін-
ні, причинами інвалідності є не власне захворю-
вання, як такі, а фізичні, організаційні та відносни-
цькі бар’єри навколо людини, що призводять до 
обмеження її активності та участі [5]. 

Доступність закріплюється як один із восьми 
загальних принципів Конвенції про права осіб з 
інвалідністю. Так, для забезпечення особам з інва-
лідністю «можливості вести незалежний спосіб 
життя та повною мірою брати участь у всіх аспек-
тах життя, держави-учасниці вживатимуть належ-
них заходів для забезпечення особам з інвалідніс-
тю доступу нарівні з іншими до фізичного оточен-
ня, транспорту, інформації та зв’язку … » [5].  

Доступність є важливим фактором подолання 
безпорадності й ізольованості людей з інвалідніс-
тю. Вона відіграє ключову роль у створенні інклю-
зивного суспільства, підвищує шанси знайти робо-
ту, здобути освіту, користуватися громадськими 
послугами, приймати участь в соціальних, культур-
них і оздоровчих заходах, бути активними членами 
суспільства [6, 7]. У цьому сенсі доступність сере-
довища повинна розглядатися як обов’язкова скла-
дова реабілітаційного процесу [8, 9]. 

Таким чином, питання створення умов, що за-
безпечують безпечне та безбар’єрне існування 
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осіб з інвалідністю, відносяться до найбільш актуа-
льних медико-соціальних проблем сьогодення. 

Мета дослідження – оцінка доступності гро-
мадських об’єктів м. Кремінна Луганської області 
для маломобільних груп населення.  

Матеріал та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження були громадські об’єкти м. Кремінна 
Кремінського району Луганської області. У період 
грудень 2018 р. – січень 2019 р. було обстежено 72 
громадських об’єкта центральної частини м. Кремін-
на Луганської області, з яких заклади торгівлі –  
20 (27,78%), адміністрація та органи керування – 
15 (20,83%), заклади охорони здоров’я – 
10 (13,89%), заклади побутового обслуговування та 
комунального господарства – 10 (13,89%), заклади 
громадського харчування – 5 (6,94%), заклади куль-
тури та відпочинку – 4 (5,56%), заклади освіти –  
4 (5,56%), фізкультурно-оздоровчі і спортивні об’єк-
ти – 2 (2,78%), заклади соціального захисту насе-
лення – 1 (1,39%), об’єкти транспорту – 1 (1,39%).  

Дослідження виконувалося у два етапи: пер-
ший етап – аудит доступності; другій етап – карту-
вання громадських об’єктів м. Кремінна.  

На першому етапі відповідно до загальноп-
рийнятих вимог (наявність пандусу, його відповід-
ність встановленим нормативним вимогам, висота 
бордюрів, ширина дверних прорізів тощо) оцінюва-
ли доступність громадських об’єктів м. Кремінна 
Луганської області для маломобільних груп насе-
лення [2, 6, 10, 11]. Загальним критерієм доступно-
сті встановлена можливість самостійного потрап-
ляння особи, яка відноситься до маломобільних 
груп населення, у середину будівлі. За вказаним 
критерієм громадські об’єкти розподілялися на 
«об’єкти з високим рівнем доступності» та «об’єкти 
з низьким рівнем доступності».  

На другому етапі дослідження інформацію про 
доступність громадських об’єктів для маломобіль-
них груп населення, яка містила адресу об’єкту, 
тип власності, тип об’єкту, рівень та опис доступно-
сті, за допомогою сервісу Google Maps, наносили 
на карту м. Кремінна Луганської області.  

Результати дослідження. У процесі дослі-
дження встановлено, що у м. Кремінна Луганської 
області високий рівень доступності мали  
16 (22,22%) громадських об’єктів, з яких закладів 
охорони здоров’я – 25,0%, фізкультурно-оздоровчих 
і спортивних об’єктів – 6,25%, закладів торгівлі – 
25,0%, закладів громадського харчування – 6,25%, 
закладів побутового обслуговування та комунально-
го господарства – 12,5%, закладів соціального захи-
сту населення – 6,25%, об’єктів транспорту – 6,25%, 
закладів та органів керування – 12,5%, закладів 
культури та відпочинку – 0%, закладів освіти – 0% 
(рис. 1). 

Низький рівень доступності мали 56 (77,78%) 
громадських об’єктів, з яких закладів освіти – 
7,14%, закладів охорони здоров’я – 10,71%, фіз-
культурно-оздоровчих і спортивних об’єктів – 
1,79%, закладів культури та відпочинку – 7,14%, 
закладів торгівлі – 28,58%, закладів громадського 
харчування – 7,14%, закладів побутового обслуго-
вування та комунального господарства – 14,29%, 
закладів та органів керування – 23,21%, закладів 
соціального захисту населення – 0% та об’єктів 
транспорту – 0% (рис. 1).  

Серед громадських об’єктів з низьким рівнем 
доступності 41 (73,2%) не мали пандусу, 
15 (26,8%) – мали пандус, який не відповідав вста-
новленим стандартам (занадто високий кут нахилу, 
відсутність поручнів, недостатня ширина, незручне 
розташування пандусу тощо), що унеможливлюва-
ло його використання.  

Обговорення отриманих результатів. Отже, 
за результатами аудиту встановлено, що кількість 
безбар’єрних об’єктів у м. Кремінна становить 
22,22%. Найвищий рівень доступності мали закла-
ди соціального захисту населення (100%), об’єкти 
транспорту (100%) і заклади охорони здоров’я 
(40%). Найнижчий рівень доступності мали заклади 
освіти (0%), культури та відпочинку (0%), адмініст-
рації та керування (13,3%), торгівлі (20%), громад-
ського харчування (20%), побутового обслугову-
вання та комунального господарства (20%).  

Матеріали дослідження пройшли апробацію під 
час розробки та впровадження індивідуальних про-
грам реабілітації осіб, які відносяться до маломо-
більних груп населення, а також у консультаційній 
роботі фахівців КУ «Кремінський центр соціальної 
реабілітації дітей з інвалідністю».  

Рис. 1. Розподіл громадських об’єктів м. Кремінна Лу-
ганської області за типом і рівнем доступності 

Примітки: 1 – заклади торгівлі; 2 – адміністрація та 
органи керування; 3 – заклади охорони здоров’я; 4 – 
заклади побутового обслуговування та комунального 
господарства; 5 – заклади громадського харчування; 6 – 
заклади культури та відпочинку; 7 – заклади освіти; 8 – 
фізкультурно-оздоровчі і спортивні об’єкти; 9 – заклади 
соціального захисту населення; 10 – об’єкти транспорту. 
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Висновки 
1. Встановлено, що загальний рівень доступності 

громадських об’єктів м. Кремінна Луганської об-
ласті для маломобільних груп населення дорів-
нює 22,22%. 

2. Серед громадських об’єктів м. Кремінна Лугансь-
кої області найвищий рівень доступності мали 
заклади соціального захисту населення, об’єкти 
транспорту і заклади охорони здоров’я, найниж-
чий рівень доступності – заклади освіти, культу-
ри та відпочинку, адміністрації та керування. 

3. За результатами проведеного дослідження ство-
рено карту доступності 72 громадських об’єктів 
центральної частини м. Кремінна Луганської об-
ласті для маломобільних груп населення.  
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальшому планується продовжити моніторинг дос-
тупності громадських об’єктів Луганської області 
для маломобільних груп населення.  
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УДК 364.2:615.8-7  
ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
г. КРЕМЕННАЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
Виноградов О. А., Гужва Е. И., Володина В. С.  
Резюме. Статья посвящена вопросам доступности объектов общественного назначения 

г. Кременная Луганской области для маломобильных групп населения, которые, в связи с активным вне-
дрением биопсихосоциальной модели функционирования и ограничения жизнедеятельности, имеют при-
оритетный характер и относятся к наиболее актуальным медицинским и социальным проблемам, тре-
бующих комплексного подхода к их решению.  

В ходе исследования, в соответствии с общепринятыми требованиями оценивали доступность объ-
ектов общественного назначения для маломобильных групп населения. Информацию о доступности, 
которая содержала адрес объекта, тип собственности, тип объекта, уровень и описание доступности, с 
помощью сервиса Google Maps, наносили на карту г. Кременная Луганской области. 

По результатам аудита установлено, что количество безбарьерных объектов в г. Кременная состав-
ляет 16 (22,22%). Самый высокий уровень доступности имели учреждения социальной защиты населе-
ния (100%), объекты транспорта (100%) и учреждения здравоохранения (40%). Низкий уровень доступно-
сти имели учебные заведения (0%), культуры и отдыха (0%), администрации и управления (13,3%), тор-
говли (20%), общественного питания (20%), бытового обслуживания и коммунального хозяйства (20%). 
Среди общественных объектов с низким уровнем доступности 41 (73,2%) не имели пандусу, 15 (26,8%) – 
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имели пандус, который не соответствовал установленным стандартам (слишком высокий угол наклона, 
отсутствие поручней, недостаточная ширина, неудобное расположение пандусу и др.), что делало невоз-
можным его использование.  

Материалы исследования прошли апробацию во время разработки и внедрения индивидуальных 
программ реабилитации лиц, относящихся к маломобильным группам населения, а также в консультаци-
онной работе специалистов КУ «Кременской центр социальной реабилитации детей с инвалидностью». 
В дальнейшем планируется продолжить мониторинг доступности объектов общественного назначения 
Луганской области для маломобильных групп населения.  

Ключевые слова: инвалидность, маломобильные группы населения, доступность, универсальный 
дизайн, объекты общественного назначения.  
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Accessibility of Public Facilities in Kreminna for People with Low-Mobility  
Vinogradov O. O., Guzhva O. I., Volodina V. S.  
Abstract. The article deals with the issues of accessibility of public facilities in Kreminna town, Luhansk 

oblast, for people with low-mobility who, according to the biopsychosocial model of functioning and limitation of 
life activity, refer to the most pressing medical and social problems that require a complex approach for solution.  

Material and methods. The study evaluated the accessibility of public facilities for low-mobility groups in 
accordance with generally accepted requirements (availability of ramp, compliance with regulatory require-
ments, height of borders, width of doorways, etc.). The information about availability, which included the prop-
erty address, property type, level and the description, was mapped to the map of Kreminna, Luhansk oblast, 
using Google Maps service. In terms of accessibility, public facilities were classified as «high accessibility» and 
«low accessibility». In total, we surveyed 72 public sites of the central part of Kreminna, Luhansk oblast from 
December 2018 to January 2019.  

Results and discussion. The audit found that the number of barrier-free facilities in Kreminna was 16 
(22.22%). The highest level of accessibility was available to social protection institutions (100%), transport facili-
ties (100%) and healthcare institutions (40%). The lowest levels of accessibility were found in educational insti-
tutions (0%), culture and recreation (0%), administration and management (13.3%), trade (20%), catering 
(20%), consumer services and public utilities (20%). Among public facilities with low accessibility 41 objects 
(73.2%) did not have a ramp, 15 (26.8%) had a ramp that did not meet the set standards (too high angle of incli-
nation, lack of handrails, insufficient width, inconvenient location ramp, etc.), which made it impossible to use.  

Conclusion. Using the research results, we created a map of accessibility of 72 public places of the central 
part of the city of Kreminna, Luhansk oblast, for low-mobility groups of population. The research material was 
tested during the development and implementation of individual rehabilitation programs for persons belonging to 
low-mobility groups, as well as in the consultative work of specialists of the Kreminna Center for Social Rehabili-
tation of Children with Disabilities.  

In the future, it is planned to continue monitoring the accessibility of public facilities in Luhansk oblast for low-
mobility groups.  

Keywords: disability, low-mobility groups, accessibility, universal design, public places.  
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