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Інформаційний канал 
«СТОПКОР»

У центрі «Інваспорт» 
непрозоро засвоїли 267 
млн. грн. з бюджету - 
висновки ревізії

Аудитом встановлено, що кошти у загальному обсязі 
267629,2 тис. грн. спрямовані «Інваспорту» на забезпечення 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,
використовувалися в умовах недостатнього контролю.

22.01.2021
Сайт Департаменту 
соціального захисту 
Чернігівської ОДА

Урядом удосконалено 
порядок використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
здійснення реабілітації 
дітей з інвалідністю

20 січня Урядом прийнято постанову «Про внесення змін 
до Порядку використання коштів, передбачених у 
держбюджеті для здійснення реабілітації дітей з 
інвалідністю», що забезпечить доступність послуг для сімей, 
в яких є дитина з важкою формою інвалідності, яка потребує 
реабілітаційних послуг. 3 метою реалізації програми області 
на 2021 рік виділено 4,8 млн. грн.
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«Світлана Федорова має 
доньку, а я став майже за 
сина»

Розповідь особи з інвалідністю 1 групи В. Семеренка про 
зустріч з головою ГО осіб з інвалідністю «Шанс» Світланою 
Федоровою, яка стала знаковою у його житті.

04. 02.2021 Сайт Чеііпе. Сош.иа Як живе сіверський 
власник «Тарасомобіля»

Розповідь про зустріч та розмову з особою з інвалідністю 
Тарасом Тарасенком (хворіє на ДЦП) поетом, музикантом, 
героєм попередніх публікацій про його життя, роботу та 
плани на майбутнє.

25. 02. 2021 Сайт Чернигова 
0462. ІЗ А

Інвалідність - не вирок. 
Чернігівські легкоатлети 
вибороли золоті медалі 
на чемпіонатах України

Минулого тижня проходили два чемпіонати України. 
Вихованці Чернігівської обласної ДЮСШ Андрій Руденко та 
Юрій Вірич здобули золоті медалі у штовханні ядра.

25. 02. 2021 Сайт «Час дій» Реальна допомога людям 
з інвалідністю: в Україні 
розробляють стратегію 
безбар'єрного простору

Перелік ключових викликів у сфері безбар'єрності 
сформували учасники експертних груп, які розробляють 
Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в 
Україні. Йдеться про представників громадських організацій, 
благодійних фондів, органів влади та науковців з різних 
куточків країни.

02.03.2021 Сайт Козелецької 
ОТГ

У Центрі комплексної 
реабілітації дітей з
інвалідністю новий
тренажер

Такий подарунок зробила Ірина Кулик, уроженка 
Козельця, яка нині проживає за кордоном. Це компактний 
механічний тренажер для розробки колінного і 
гомілковостопного суглобів. За його допомогою відбувається 
відновлення рухової і нервової активності, а також для 
нормалізації кровообігу в нижніх кінцівках.

05. 03. 2021 Сайт «Високий Вал» Чернігівський студент на 
візку став призером 
чемпіонату України

Чернігівець Даніїл Гірчук відзначився на чемпіонаті 
України зі спортивних танців на візках серед осіб з 
ураженнями опорно-рухомого апарату (комбі фристайл) 
вигравши зі своєю партнеркою бронзові нагороди.

12.03.2021 Офіційний веб- 
портал Чернігівської 
обласної ради

Олена Дмитренко
відвідала й ознайомилася 
з діяльністю Центру 
МСФРІ з порушенням 
фізичного розвитку
«Інтеграція» та КП
«Надія»

Голова Чернігівської обласної ради О. Дмитренко вперше 
відвідала зазначений Центр, оглянула приміщення, 
тренажери, та поспілкувалася з його очільником Д. 
Соболевим. Голова високо оцінила ентузіазм та зусилля 
членів Центру та особисто Д. Соболева.

15.03.2021 Сайт Мупігеп.Сош 
Головний портал

У Ніжині ініціюють 
створення корисного

ГО «Краплина дощу» спільно з керівництвом будинку-



Ніжина простору для особливих 
дітей

інтернату ініціює створення групи денного перебування 
дітей, та групи транзитного перебування дітей на базі 
будинку інтернату, який має гарну реабілітаційну базу для 
розвитку діток.

23.03.2021 Оогос1.сп.иа 
Портал Чернигова

Чернігів перевірили на 
доступність для
маломобільних груп
населення

«Ревізори» від команди Доступно.ИА протягом 2 днів 
будуть перевіряти Чернігів на доступність для маломобільних 
груп населення. Участь приймають також особи з 
інвалідністю, члени ГО «Інтеграція», батьки дітей з 
інвалідністю, а також журналісти. Остаточні результати 
інспектування будуть оприлюднені пізніше.

30.03.2021 Сайт Мупігеп/ Сош
Головний портал 
Ніжина

УТОС візьмуть на баланс 
Ніжинської громади

На сесії Ніжинської міської ради прийняли важливе 
рішення для Ніжинського осередку УТОСу, Приміщення 
гуртожиток, де мешкають люди з порушенням зору, які стали 
непотрібними центральному керівництву УТОСу буде 
передане на баланс Ніжинської громади. Мешканці 
святкують маленьку перемогу.

*Примітка:
В додатку до звіту матеріали надаються до відділу взаємодії з громадськими об»єднаннями осіб з інвалідністю на е-шаіі: ууцоі@І8р.£ОУ.иа
- в сканованому вигляді у разі друкованого видання;
- посилання на інформаційні джерела, у разі якщо інформа^я розміщена в інтернет мережах.

Директор Ірина ЛОСЬ

Зоя РОМАНЬКО 
(046) 77-28-51
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У центрі «Інваспорт» непрозоро засвоїли 267 млн грн з бюджету, - висновки ревізії *
04.01.202109:48Великий спорт - великі гроші: у 2021-му з державного бюджету на фінансування вітчизняних спортивних досягнень мають витратити рекордні 7 мільярдів гривень, 3 них майже половину закладено на розвиток паралімпійського та дефлімпійського напрямів. Хто і як розпоряджатиметься цими мільярдами? Та до чого тут Український центр «Інваспорт»? Дивіться у масштабному розслідуванні «СтопКору».
Система закладів фізкультури і спорту осіб із інвалідністю функціонує на 
державному рівні та прямо підпорядковується Міністерству молоді і спорту.

При цьому, за визнанням ексміністра молоді та спорту України Дмитра Булатова, 
вплив держави, чи то з боку Міністерства, чи то з боку Кабміну або Верховної 
Ради, на цю організацію є мінімальним.

/
«На «Інваспорт» фінансування йде окремим рядочком. І фінансування йде 
напряму на «Інваспорт». Я, коли був міністром і мав пряме відношення, то не 
мав такого права, а аудиторські служби, які перевіряють гроші, їх 
використання, мають таке право», - зазначив пан Булатов.

ДМИТРО БУЛАТОВ ексміністр молоді та спорту України, лютий-грудень 2014
Дмитро Булатов про "Інваспорт" Фото: СтопКор
До нашої редакції потрапив один з таких аудиторських звітів - майже пів сотні 
аркушів ревізії від Рахункової палати. Цей документ стосується ефективного 
використання бюджетних коштів Мінмолоді та спорту у 2017-18 роках. І, зокрема, 
центру «Інваспорт». Процитуємо лише деякі з висновків фінансових експертів:

І ЯКЩО ВИ ЗНАЄТЕЦЮ СФЕРУ, ТО 

ТАМ ВПЛИВ ДЕРЖАВИ, ЧИ З.БОК) 
МІНІСТЕРСТВА молоді їс^^ 

ЧИ З БОКУ КАБМІНУ, РАДИЯИ 

БУДЬ КОГО Є МІНІМАЛЬНИЙ. НА 

ІНВАСПОРТ ФІНАНСУВАННЯ ЙДЕ 

ОКРЕМИМ РЯДОЧКОМ.'



«Наказом Міністерства молоді та спорту «Інваспорту» делеговано право 
самостійно визначати обсяг витрат на проведення заходів за кошти 
бюджетної програми. Зазначене призвело до порушення принципу 
публічності та прозорості використання бюджетних коштів».

«Кошти у загальному обсязі 267 629,2 тис. грн, спрямовані «Інваспорту» на 
забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, 

використовувалися в умовах недостатнього контролю».

«Аудитом встановлено, що заплановано та спрямовано бюджетних коштів на 
преміювання праці штатної збірної команди та працівників апарату Укрцентру 
«Інваспорт» у розмірі щонайменше ЗО відсотків фонду оплати праці (майже 45 

тис. грн), що є неекономним використанням коштів загального фонду 
державного бюджету».

к, комітетом/спорту;, інвалідів украіий^до єдиного календарного ллану^фізкульіурно-оздоровчйх та спортивних заходів на ?017-20 ІЗ рок^®^; ,4 зазначених штанів Українським центром з фізичної культури і спорту ! 1- . інвалідністю «Інваспорт» включалися заходи, які не передбачали виділенняг " - , ~ коштів на їх проведення. Як наслідок; унеможливлено здійснення у повному -- обсязі аналізу виконання Українським. центром з фЬичної культурй і спорту ч х осіб з інвалідністю «Інваспорт» заходів, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік.й- *, Національному комітету спорту .інвалідів України та Українському Й центру з фізичної культури і спорту осіб ^ІіївялідйістюЯ  ̂^абеййЖняІфїзІфЖ^рііо-оздбровчих та спортивних заходів протягом їїН ’ / 2017-9 місяців 2018 фоків, використовувалися цими органами в умовах
г

Висновки ревізії від Рахункової палати Фото: скріншот
І це - лише невелика частина виявлених порушень з боку «Інваспорту». Як 
з’ясували аудитори, деякі фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи для осіб з 
інвалідністю проводили лише на папері.

При цьому центру делегували право самостійно визначати обсяг витрат на 
проведення заходів за кошти бюджетної програми. Як наслідок, було порушено 
принцип публічності та прозорості бюджетної системи, а понад 267 млн грн 
витратили непрозоро.



Урядом удосконалено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю

На засіданні Уряду 20 січня 2021 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення реабілітації дітей з інвалідністю», якою визначено механізм використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті за програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю».

Викладення в новій редакції Порядку використання коштів, передбачениху державному бюджеті 
для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, передбачає:

- врегулювання механізму подання заяв з необхідними документами для отримання 
реабілітаційних послуг через центри надання адміністративних послуг;

-уточнення переліку документів, необхідних для отримання реабілітаційних послуг дітьми з 
інвалідністю;

- першочергове забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, які не отримали 
таких послуг в попередньому бюджетному році через відсутність бюджетних коштів;

- збільшення питомої ваги витрат на надання реабілітаційних послуг до 60% граничної вартості 
таких послуг для однієї дитини;

-доповнення Порядку новими положеннями щодо оприлюднення місцевими органами на свої 
офіційних веб-сайтах інформації про кількість зареєстрованих заяв та стан проходження 
черговості;

- можливість включення у граничну вартість реабілітаційних послуг вартості перевезення дитини з 
інвалідністю, яка потребує сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника. 
Таке перевезення забезпечується реабілітаційною установою в межах адміністративно- 
територіальної одиниці, де вона розташована: від транспортних вузлів (залізничний вокзал, 
автостанція) до реабілітаційної установи та у зворотному напрямку;

Впровадження цих положень забезпечить доступність послуг для сімей, в яких є дитина з важкою 
формою інвалідності, яка потребує реабілітаційних послуг, та дасть змогу підвищити якість 
надання цих послуг у межах граничної вартості.

З метою реалізації бюджетної програми 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» області на 
2021 рік виділено 4,8 млн. гривень.

Назад



«Світлана
доньку, а я став 
майже за сина»
Коли я з'явився на світ, не маючи обох 
рук, мене із пологового будинку напра- 

~вили у будинок немовляти, потім - у 
дитячий будинок для сиріт, А коли по
вернувся в підлітковому віці до Черні
гова, у свою біологічну сім'ю, на жаль, я 
там також почувався самотнім. І тоді 
доля подарувала мені зустріч із люди
ною надзвичайної чуйності й доброти - 

Світланою Федоровою.

ІЕНДАР ПОСІВУ Й ПОСАДКИ НА РОЗСАДУ ІВ ҐРУНТ • ГОРОДНИКАМ, ДАЧНИКАМ, ФЕРМЕРАМ
— >2

РІЗНЕ *іб

/- . . ГОСТІ НОМЕРА ЕВ«Світлана Федорова
має доньку, а я став для неї майже за сина»

► Поч. на 1-ій стор.
Я прийшов у громадську організацію «Шанс» і 

відразу став для Світлани Віталіївни своїм. Вона 
близько перейнялася моїми проблемами - допо
могла поселитися в геріатричний пансіонат, що 
потребувало оформлення багатьох документів. 
Всі ці клопоти лягли на плечі моєї добродійниці.

Навіть домоглася зустрітися з Леонідом Куч
мою, який допоміг здійснити мою заповітну мрію 
“ придбати комп ютер. Та що вже казати про різні 
життєві обставини, які вимагали втручання з бо
ку небайдужої людини.

Уже понад десять років, разом із членами 
«Шансу», я беру участь у багатьох цікавих за
ходах громадської організації. З учасниками те
атральної студії «Шансу» ми навіть кілька разів 
виступали в Польщі. Моє життя змінилося на

краще,; без перебільшення; завдяки Світлані Ві
таліївні. А тим більше, що вона допомогла ме
ні, як вихованцю інтернату, отримати соціальне 
житло - окрему кімнату в житловому будинку, де 
я мешкаю вже два роки. І завдяки її зверненню 
через інтернет до небайдужих людей, мені допо
могли облаштувати кімнату: придбати меблі, по
бутову техніку та все, що потрібне для комфорт
ного проживання.

Світлана _Федорова має доньку Оксану, а я 
став для неї майже за сина. Повірте, це велике 
щастя, яким я дорожу. Отож, коли дізнався,’ що 
вона стала депутаткою Чернігівської районної 
ради, зрадів. Виборці не пошкодують, бо Світла
на Віталіївна - щира людина з великим серцем і 
неймовірною добротою.

Віктор СЕМЕРЕНКО, 
особа з інвалідністю І групи.

Прорвемось! НАЗЛ™<
Сидить дід біля котла, дрова підкидає, Мовляв, розуму в тебе нема
Є і газовий такий, та він його нр яммиас • • ро-зуму в теое нема,

... Дуже раді всі були, як газ підключай £ Гр0“І" Г0Й газ,™ в««ала?а-
---------- .... . ,, ..............................................«Ти на мене не кричи, а иди рубай дрова,

№7-8(9985-9986).

25 січня відсвя* 
ювілей активний и 

Гри горі 
з с. Григорівка Бах 

У свій поважні 
діє сучасними зас< 
пам'ять і чудове пс 

Шановний ювілі 
зацького здоров'я 
турботою найрідн 
змогу відсвяткуват 
сторіччя! Всіх благ,

ЗО січня святкуі 
Іван Петр 

ветеран праці, кав 
і медалей, хороші 
сім'янин.

У молоді роки п 
тім жив у Харкові, і 
ханізаторське училі 
село, де працював у 
Заочно навчався й 
цію, набув фаху 

госптехніки. Буї



Як живе сіверський власник «Тарасомобіля», якого півтора року тому показували мало не на 
всіх телеканалах 04.02.2021 14:59 Суспільство 189 0 Влітку 2019 року українські телеканали 
мало не наперебій показували сюжети і новини про жителя Любеча Тараса Тарасенка. 
Вірніше,, про його автівку, яку для хворого на ДЦП сина винайшов і власноруч сконструював 
батько Петро Тарасенко. Не відставали від телевізійників колеги-газетярі та інтернет-сайти. 
Тож про пана Тараса дізналися в усіх куточках України. Щоправда, відтоді, як чоловік побув 
зіркою публікацій і сюжетів, минуло півтора роки. Тож ЧЕІіпе вирішив з’ясувати, як пережив 
«зіркові» моменти Тарас і як змінилося його життя, коли він став відомим на всю країну. 
Згадуючи події 2019 року, чоловік зізнався, що така увага з боку журналістів, звісно, приємна. 
Але через деякий час вона почала втомлювати. «Дійсно, майже всі ЗМІ щось про мене 
написали. Увагу до себе певний час відчував серйозну. Навіть був момент, коли приїжджав на 
роботу, пів дня працював, а далі розумів, що наступні пів дня треба приймати якусь знімальну 
групу чи журналіста. Навіть у якийсь місяць це вже стало рутинною справою. Окрім уваги до 
власної персони, що, звісно, приємно, єдиний плюс, що домовлялися з усіма знімальними 
групами та журналістами про те, що зніматимуть не лише цю автівку, розповідаючи історію про 
мене, а й висвітлюватимуть мою роботу. Це допомагало мені у моїй звітності, потрібній для 
роботи», - розповів пан Тарас. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Тарасомобіль»: подробиці про 
електромобіль, який змайстрував батько для сина Нагадуємо, що професія у чоловіка творча. 
А з вересня 2020 року він - директор Любецького будинку культури. «Зараз працюємо в 
звичному режимі. До речі, з початком епідемії ми одними з перших в області перейшли на 
випуск аудіовізуальної продукції. Вже це трішки набридло, безумовно. Цілий рік знімати відео 
замість живих концертів не дуже цікаво. Але нічого не вдієш, таке нині життя. Під час 
карантину працював по-різному. Був час, що у відпустку відправляли. Трішки за власний 
рахунок, трішки ні. Зараз, до речі, теж у відпустці, але з власної волі. Я, як і всі учасники 
художньої самодіяльності, з якими працюю, дуже хочу на сцену. Хочемо створювати 
культурний продукт певної якості у взаємодії з глядачами. Чим ми і займалися до карантину. 
Нині готуємося до виступу на Дні пам’яті героїв Дебальцевого, це буде 20 лютого в 
Чернігівському філармонійному центрі. Взагалі багато особистого часу в роботу вкладаю і 
особисті кошти також, бо в наш непростий час інакше ніяк. Головне - любити свою роботу», - 
зазначив Тарас Тарасенко. До речі, на нинішній рік він покладає великі сподівання. «Маємо 
надію, що цьогоріч вдасться у будинку культури зробити ремонт, аби перетворити його на 
центр культурних послуг, у якому буде все: бібліотека, гуртки, мистецька філія тощо. Дай Бог, 
щоб усе вдалося», - вірить директор Любецького будинку культури. Поцікавилися і життям 
пана Тараса поза межами роботи та його планами на відпустку. «Робота забирає дуже багато 
часу. Але зараз у відпустці, то, якщо вдасться, хочу з’їздити на кілька днів до Львова. Торік 
возив туди наших творчих дітей, дуже сподобалося. А взагалі було багато творчих планів - 
кликали виступати в Батумі, до Грузії, до Львова, Бердянська й інших міст. Десь до 10 
конкурсів мало б відбутися, але пандемія сплутала усі плани. Але ж нічого не вдієш, це життя. 
Однак, думаю, ми ще виступимо і все здолаємо, аби Господь здоров’я давав», - відповів 
чоловік. До речі, вже згаданий «Тарасомобіль» на ходу. На ньому пан Тарас, як і раніше, 
їздить на роботу й куди треба. «Машинка бігає, хоча взимку їй трошки складно. Заводиться 
нормально, а ось їде, буває, не дуже. Акумулятор на морозі втрачає свою здатність довго 
тримати заряд. Але нічого, їжджу, навіть за -15. Оскільки машина доволі важкенька, то по снігу 
вона пробирається. Спеціально в кучугури снігу не заїжджав, до роботи доїжджаю без 
особливих проблем», - повідомив Тарас Тарасенко. Отримуйте оперативні новини 
Чернігівщини - підписуйтеся на наш Теїедгаш-канал - їіїїр8:/Л.те/СЬеІ_іпеТу Ірина Осташко 
Джерело: Ьйр5://сйе1іпе.сот.иа/пеуу5/8осіеіу/уак-2іііуе-8іуег8кіі-у1а5пік-іага5отоьі1уа-уакодо- 
ріуіога-гоки-1оти-рока2иуаІі-таіо-пе-па-У8ІІі-ІеІекапаІаІі-245515
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оу ЯЛ.
Інвалідність - не вирок: чернігівські легкоатлети вибороли золоті медалі на чемпіонатах України

11:37,25 февраля

Спорт

Дмитро Пономаренко

Минулого тижня в Україні проходили два чемпіонати України, в яких взяли участь вихованці 
Чернігівської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю. Нашим спортсменам вдалось здобути золоті 
нагороди в легкій атлетиці.

Про це повідомляє Департамент з питань сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА.

Андрій Руденко виборов золоту нагороду в штовханні ядра чемпіонату України з легкоатлетичних 
метань, що проходив у місті Бахмут, Донецької області.

В свою чергу Юрій Вірич здобув золоту медаль у штовханні ядра на чемпіонаті України з легкої 
атлетики у приміщенні, що пройшов у Сумах.



Чернігів перевірили на-доступність для маломобільних груп населення
а/

Добавить новость
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«Ревізори» від команди Доступно.ІІА протягом двох днів будуть перевіряти Чернігів на 
доступність для маломобільних груп населення. Сьогодні, 23 березня організатори, два 
чоловіки, що пересуваються на візочках та волонтери з Києва та Чернігова - батьки дітей з 
інвалідністю а також журналісти гуртом перевіряли комунальні установи та громадські заклади 
на предмет того, чи пристосовані вони для відвідування людей з обмеженими можливостями 
пересування. Це вже другий приїзд команди Доступно.ІІА, минулий відбувся у червні 2020-го 
року.
Зустріч намітили на 12.00 біля дверей Чернігівської міськради. На початку перевірки 
координаторка з Києва Віта Жигаліна пояснила, що їх ціль зафіксувати максимальну кількість 
доступних місць для відвідування маломобільними групами населення, та нанести їх на малу у 
спеціальному додатку, аби ними могли скористатися люди з інвалідністю та мами з колясками.
- Умовно, кажучи, людина з інвалідністю, яка живе в Чернігові може ввести в цьому додатку 
потрібні параметри та дізнатися, де із закладів (кафе, банк і т.д.) є туалет для людей з інвалідністю 
і що ним можна скористатися. Ми вважаємо, що доступність для таких людей - є в тому числі 
конкурентною перевагою для бізнесу.

- Вже встигли перевірити 26 міст, в рамках цьогорічного проекту - Чернігів - стане шостим містом. 
Попередньо було перевірено 28 міст.

- В нас є спеціальна анкета, в неї ми будемо вносити дані про параметри споруд (ширину дверного 
проходу, наявність пандусу та кут його нахилу) та дорожніх проїздів, переходів, які відповідають 
комфортним умовам пересуванню людей з обмеженими можливостями.

На зустріч прибуває 37-річний Роман Безлюдний та 45-річний Сергій Шурута, які є членам 
обласної громадської організації «Інтеграція».
Роман розповідає, що в 2003-му році попав в аварію біля готелю «Україна», коли їхав до Чернігова 
з похорон. Його візок називається «Артем 220» і на ньому, наприклад, неможливо скористатися 
гусеничним підйомником, який є в наявності в міськраді Чернігова. Тож Роман навіть і не 
намагається взяти участь в експерименті, оскільки з його досвіду, якщо йому потрібно зайти до 
мерії - він кличе двох охоронців, які підіймають наверх спершу його візок, який важить більше 100 ■ 
кг., а потім самого чоловіка, чия вага трохи більше 60 кілограмів.

Чоловік поскаржився на підземний перехід біля готелю «Україна», який було відремонтовано в 
2018-му році:

- Не працює кнопка виклику з листопада по березень включно. Спуститися туди вниз нереально 
одній людині на візку без підтримки, особливо тим категоріям людей, що є інвалідами через 
травму шиї чи спинальники. А плитка там яка - це просто жах!

Також він розповідає, що проектувальники доріг та закладів у місті чи не розуміють чи роблять 
вигляд, що це дуже складно зробити правильний кут нахилу пандуса чи з'їзду, аби це було зручно 
колясочникам.

- Я на своєму «Артемі» пересуваюсь по місту цілий рік, навіть на рибалку їжджу, знаю місця в 
Чернігові, де навіть колясочнику до води спуститися безпечно.



На відміну від Романа у Сергія візок механічний з велоприводом моделі «Іскра», на якому він 
пересувається останні 6 років. Якщо відстібнути частину конструкції, то її можна доправити 
східцями за допомогою підйомника разом с пасажиром, які ведуть до холу міськради. Ця 
процедура підйому та спуску - зайняла у охоронців міськради близько 10 хвилин. Могло б бути й 
швидше, але через те, що користуються підйомником не частіше декілька разів на рік, то не 
відразу розуміють, які кнопки за що відповідають. В цілому чоловіки на вході поставилися до своєї 
задачі досить відповідально й енергійно і видно, що при потребі, вони б, втому числі, могли 
затягнути нагору візок і без допомогу підйомника.
Підйомник і(3 2004 італійського виробника італійського виробництва, як пояснили охоронці 
міськради
Сергій Шурута розповідає що живе в селі Слобода чернігівського району, що в 20 км. від Чернігова. 
Звідти по трасі добирається до обласного центру за 45 хвилин. Одного разу в 2015-му році його на 
дорозі збила жінка, на щастя постраждала тільки коляска. Коли приїздить до Чернігова 
користується чи не єдиною доступною в місті для колясочників перукарнею, яка розташована на 
територіїзалізничного вокзалу. Окрім «Іскри» має в арсеналі електроскутер. По хазяйству 
допомагає соціальний працівник. В Чернігові орієнтується досить добре, бо часто тут буває. Сергій 
Шурута не ходить самостійно 25 років через хворобу. Каже, що про допомогу незнайомих людей 
майже ніколи не просить, сам справляється.

Після міськради команда Доступно.ША проінспектувала аптеку-музей, що знаходиться в 
приміщенні колишнього готелю «Десна» (проспект Миру, 20), ширина двірного отвору тут склала 
75 см., коляска Сергія Шурути пройшла без проблем, також досить просторо було в залі для 
відвідувачів аптеки.

Біля кафе «бгееп соїїее-5Ьор» Сергій Шурута сумно зітхнув, адже пандус дещо не відповідав 
параметрам, які б дозволяли заїхати всередину на колясці. Проте гарний рівень доступності 
виявився в магазині «Біля площі» - там велоколяска Сергія пройшла без проблем, можна було і 
вільно пересуватися, хоч і по невеликому, але комфортному торговому залу.
Остаточні результати інспектування будуть оприлюднені пізніше, про що ми повідомимо наших 
читачів в окремій публікації.

богосі.сп.иа 



Реальна допомога людям з інвалідністю": в Україні розробляють стратегію безбар'єрного . 
простору
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зЬаге Поділитися:

Перелік ключових викликів у сфері безбар'єрності сформували цього тижня учасники 
експертних груп, які розробляють Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в 
Україні. Йдеться про представників громадських організацій, благодійних фондів, органів влади 
та науковців з різних куточків країни.

Детальніше про це розповідає Час-Дій,

Підготовка документу реалізується у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на 
виконання Указу Президента "Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні".

Роботу над Стратегією координує міжвідомча робоча група Кабінету Міністрів України, яку очолює 
Міністр розвитку громад та територій.

Згідно з всеукраїнським опитуванням, яке провели у 2020 році Київський міжнародний інститут 
соціологіїта ГО "Безбар'єрність", 77% українців вважають актуальним розв'язання питання 
безбар'єрності. Понад 60% опитаних особисто зустрічалися з бар'єрами у своєму житті.

Як показало соціологічне опитування, з обмеженнями у житті сьогодні зустрічаються не лише 
люди з інвалідністю. Серед вразливих груп - молоді люди, родини з дітьми, літні люди.

Наприклад, майже половина опитаних вважають, що люди віком старше 55 років найчастіше 
стикаються з бар'єром при працевлаштуванні. Майже 40% респондентів вважають бар'єром 
бюрократію при оформленні різних довідок та ін.

З обмеженнями також стикаються жителі села, які не мають можливості користуватися 
інтернетом, онлайн послугами, здобувати дистанційну освіту. Адже майже 35% господарств в 
нашій державі взагалі не комп’ютеризовані.



Саме тому фокусуватися майбутня стратегія буде одразу на шести вимірах безбар'єрності — не 
тільки у'фізичному просторі, айв соціальній, освітній, економічній, громадянській та цифровій 
площині.

Досвід розвинених країн доводить, що подібні стратегії дієво впливають на розв'язання проблеми 
бар'єрів. Наприклад, показовою є практика Естонії, де існує окрема Стратегія навчання впродовж 
життя-2020. Йдеться про створення можливостей для навчання на всіх рівнях, а також підтримання 
індивідуального розвитку кожного учня та вдосконалення навичок творчості й підприємництва.

Кожен може долучитися до розробки документу

Наступного тижня зустрічі робочих груп з розробки Стратегії триватимуть — обговорення будуть 
присвячені напрацюванню стратегічних ініціатив за кожним з напрямів, а також визначенню 
цільових показників, яких можна досягти завдяки реалізації стратегії. Процес розробки документу 
є відкритим. Кожен має змогу долучитися, свої пропозиції, ідеї, напрацювання щодо стратегічного 
розвитку безбар'єрного простору в Україні можна залишити за посиланням.

Зазначимо, експертний консорціум, який сформували Центр економічного відновлення, ІСАР 
Єднання та ГО "Безбар'єрність", надає аналітичну та технічну підтримку міжвідомчій робочій групі 
при Кабінеті міністрів для розробки Нацстратегії безбар'єрності. Ця робота здійснюється за 
сприяння програми ПРООН "Права людини для України".

Джерело: пресслужба РОДА



У Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю новий тренажер __

Опубліковано: 02 березня 2021

Нещодавно для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Козелецької селищної ради 
подарували тренажер для ніг та рук. Такий подарунок зробила Ірина Кулик, уродженка Козельця, 
яка нині проживає за кордоном.

Це компактний механічний тренажер для розробки колінного і гомілковостопного суглобів. За 
його допомогою відбувається відновлення рухової і нервової активності, а також для нормалізації 
кровообігу в нижніх кінцівках.

-Я дуже щаслива, що змогла нарешті допомогти і що діткам буде змога покращувати їх стан 
ще й таким чином, за допомогою тренажера. Це так прекрасно, що в особливих дітей є така 
сильна, добродушна та особлива підтримка!!! Наснаги та натхнення батькам, персоналу та 
діткам!- прокоментувала Ірина Кулик.

Адміністрація, батьки, вихованці Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та 
керівництво Козелецької селищної ради висловлює щиру подяку за надану допомогу.

Дуже приємно, що в наш нелегкий час є люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. 
Роблять це безкорисливо та від щирого серця.

Є мудрий вислів, що добра людина - це щаслива людина, а доброта обов'язково повертається до 
того, хто її віддає.

Дякуємо Вам, за чудовий подарунок для дітей!

За інформацією Центру комплексної реабілітації 

дітей з інвалідністю Козелецької селищної ради



ЧЕРНІГІВСЬКИЙ СТУДЕНТ НА ВІЗКУ СТАВ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ '

12:45237

Чернігівець Даніїл Гірчук відзначився на Чемпіонаті України зі спортивних танців на візках 
серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату (Комбі фристайл).

Про це йдеться на сторінці «Чернігівської політехніки» у Фейсбук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НЕ ФОРМАТ: В 11-МУ КОЛЕГІУМІ ПРИБРАЛИ ЗІ СЦЕНАРІЮ ВИПУСКНОГО ТАНЕЦЬ 
ХЛОПЧИНИ В ІНВАЛІДНОМУ ВІЗКУ ВІДЕР

Даніїл є студентом вишу і навчається у групі ПІ-201.

Разом зі своєю партнеркою Даніїл Гірчук виграв бронзові медалі Чемпіонату України.

Нагадаємо, півтори роки тому історія сДаніїлом сколихнула місто. Тоді, в червні 2019 року, 
хлопчик хотів виступати на випускному балі у 11-му колегіумі, де вчиться його партнерка з танців. 
Але директорка закладу назвала номер за участю хлопця на візку «не форматом та таким, що 
зіпсує атмосферу свята». Втім хлопець виступив, але вже в іншій школі.



Олена Дмитренко відвідала й ознайомилась з діяльністю Центру медико-соціальноїта фізичної 
реабілітації інвалідів з порушеннями фізичного розвитку «Інтеграція» та КП «Надія»

• П'ятниця, 12 березня 2021,15:26
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Сьогодні голова обласної ради Олена Дмитренко вперше відвідала Центр медико-соціальноїта 
фізичної реабілітації інвалідів з порушеннями фізичного розвитку «Інтеграція» та поспілкувалася з 
його очільником Дмитром Соболевим. Ось уже восьмий рік ця організація опікується долями 
людей, які мають проблеми із опорно-руховою системою та потребують фізичноїтерапіїта 
морально-психологічної підтримки.

Знайомство з діяльністю закладу очільниця представницького органу Чернігівщини розпочала з 
огляду приміщень центру. Як зазначив Дмитро Соболєв, будівлю по вулиці Станіславського, 40 він 
з однодумцями отримав в оренду в аварійному стані. Завдяки зусиллям членів громадської 
організації, їх рідних, волонтерів, меценатів та небайдужих людей, серед яких і депутати обласної 
ради минулого скликання, вдалося провести ремонтні роботи, відновити тепло- та 
електропостачання, замінити вікна.

Наразі для реабілітації людей з інвалідністю в центрі є спеціальні тренажери, масажний кабінет, 
кімнати для занять лікувальною фізкультурою та відпочинку.

За словами Дмитра Соболева, крім труднощів із фінансуванням складною для колективу 
залишається ситуація із забезпеченням реабілітологами. Частково вирішити проблему 
допомагають медичні працівники, які допомагають центру на волонтерських засадах, а також 
студенти-практиканти, однак потрібні фахівці, які б працювали на постійній основі.

Окрім фізичного відновлення в центрі активно займаються творчою діяльністю. У 2018 році 
рішенням 12 сесії обласної ради 7 скликання з метою створення умов для активної інтеграції 
людей з інвалідністю до відкритого ринку праці, сприяння їх професійній орієнтаціїта навчанню, 
забезпечення рівності їхніх прав та можливостей впровадження інвестиційних проектів було 
створено комунальне підприємство «Надія» Чернігівської обласної ради, яке очолив Дмитро 
Соболєв.

Відповідно до статутних завдань основними видами діяльності цього КП є столярне та теслярське 
виробництво, виготовлення дерев'яних різьблених рамок під фотографіїта рам для художніх 
картин, а також різноманітних виробів із деревини, які застосовуються при оформленні житлових 
та офісних приміщень, виготовлення різноманітних художніх виробів з пап'є-маше, а також 
виробів із використанням техніки оздоблення декупаж, виробництво декоративних та плетених 
виробів з верби, очерету тощо.



Минулого року тут почали виготовляти декоративно-скульптурні композиції в техніці пап'є-маше, 
що відображають постаті козаків, їхнє життя та бойову звитягу. А 22 жовтня у Чернігівському 
обласному художньому музеї імені Григорія Ґалаґана відбулася презентація виставкитворчих робіт 
«Душа і тіло - разом до перемоги!».

Тож Олена Дмитренко принагідно оглянула приміщення майстерні, де займаються виготовленням 
статуеток і композицій із паперу та дерева.

Дмитро Соболєв розповів також про спортивні досягнення членів громадської організації. Як 
зазначалося, протягом року члени громадської організації влаштовують самі та відвідують в інших 
містах України та зарубіжжя низку змагань та турнірів. Зокрема, під егідою «Інтеграції» вже 
відбулось три відкриті Міжнародні спартакіади «Сильні духом» для людей з порушеннями 
опорно-рухового апарату. Минулого року участь у змаганнях взяли команди з Чернігова, Ковеля, 
Мозиру (Республіка Білорусь), Сум, Шостки, Павлограда та Житомира.

Олена Дмитренко високо оцінила ентузіазм та неймовірні зусилля особисто Дмитра Соболева і 
колективу Центру медико-соціальноїта фізичної реабілітації інвалідів з порушеннями фізичного 
розвитку «Інтеграція» загалом щодо відстоювання інтересів людей з особливими потребами 
Чернігівщини та надання їм належної підтримки.

Окрім фізичної реабілітації надзвичайно важливим є психологічний аспект, коли люди не 
залишаються сам на сам зі своїми проблемами, а спілкуються між собою, на власні очі бачать 
позитивні результати від терапії і це є стимулом не здаватися, - зауважила Олена Дмитренко.

Люди з інвалідністю щодня стикаються з багатьма проблемами та труднощами. Тому, за словами 
голови обласної ради, надзвичайно важливо підтримувати ініціативи, покликані допомогти людям 
із інвалідністю не впадати у відчай, а знайти сили та мотивацію жити і рухатись вперед попри всі 
негаразди та виклики долі.

Відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю

виконавчого апарату Чернігівської обласної ради



У Ніжині ініціюють створення корисного простору для особливих дітей
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"Гарна новина для дітей з особливими потребами та їх батьків. ГО «Краплинки дощу» спільно 
з керівництвом будинку-інтернату ініціює створення групи денного перебування дітей, та групи 
транзитного перебування дітей на базі будинку -інтернату, який має гарну матеріальну, 
методичну та реабілітаційну базу для розвитку діток", - повідомила Людмила Гозій.

У цьому Ви можете переконатися переглянувши відео за посиланням, вказаним нижче.

Денна група перебування дасть можливість батькам особливих дітей Ніжина користуватися усіма 
перевагами спеціалізованого закладу при цьому водити дитину як у дитячий садок.

Группа транзитного перебування дітей дасть можливість батькам діток з особливими потребами 
залишати діток на необхідний термін під кваліфікованим наглядом на час, необхідний для 
відлучення в інше місто або вирішення інших проблем. При цьому батьки можуть бути впевнені 
що діти будуть належним чином доглянуті.

Батьки особливих діток, котрі хочуть підтримати ініціативу, можуть звернутися за телефоном 
0968692909 і розписатися в листі-зверненні до міської влади Ніжина.

Кількістю підписів ми зможемо показати міській владі Ніжина, наскільки важливим є створення 
таких груп на базі Державних спеціалізованих закладів. Тому, не будьте байдужими, творимо 
майбутнє наших дітей власними руками!



УТОС візьмуть на баланс Ніжинської громади
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Сьогодні на засідання чергової 8 сесії прийняли важливе рішення для Ніжинського осередку УТОСу. 
Гуртожиток, де мешкають люди з порушенням зору, буде передано на баланс Ніжинської 
громади. Про це повідомила на своїй сторінці громадська активістка Вікторія Цмінь.

Нагадаємо, що боротьба за покращення умов життя людей, що опинилися не потрібними 
центральному керівництву УТОСу триває з минулого року. Саме тоді Вікторія Цмінь балотувалася у 
депутати Ніжинської міської ради, але не пройшла за кількістю голосів. Це не зупинило її прагнення 
покращити життя людей, сумну історію яких вона дізналася під час ведення передвиборчої 
кампанії, повідомляє тупігНуп.сот

Вибори закінчились, але вона продовжила волонтерську діяльність. Збирала кошти для УТОСівців та 
їх сімей, проводила благодійні акції з Тетяною Вербою з продажем прищіпок, ініціювала 
закуплення обігрівачів, адже опалення в гуртожитку було відсутнє.

Наразі вона та мешканці гуртожитку УТОСу святкують маленьку перемогу. Гуртожиток, 
нарешті, взято на баланс ніжинської громади.

Теги: УТОС, Ніжинський осередок уТОСу. ніжинці, Ніжин, Вікторія Цмінь, благодійність

Додати в: | і

Новини по темі

Сьогодні, 14:19

Сьогодні, 13:34 Ніжина запропонувала свою кі

Ня Чернігівщині й-оімиа дії

Сьогодні, 13:14

ірз://уллдл/.гпупі2Нуп.сот/пе\л/5/ті5іо-і-гедіоп/18891-иіоз-УІ2гпиі-па-ЬаІап5-пігКіп8коуі-дготасіі.ЬітІ 1/2


