
30

Передумови
Суспільство має максимально адаптувати свої 

стандарти до особливих потреб людей з обмеже-
ними можливостями, з тим, щоб вони могли жити 
незалежним життям. Для всебічного та системно-
го підходу до забезпечення рівних можливостей 
та реалізації конституційних прав цієї категорії 
громадян, створення сприятливих соціально-еко-
номічних, медичних, психологічних, організацій-
них умов для їх інтеграції у суспільне життя Одесь-
ка міська рада та її виконавчий комітет схвалили 
та реалізують ряд програм, які були розроблені за 
рекомендаціями Консультативної ради при Де-
партаменті праці та соціальної політики. 

Станом на 2013 рік в Одесі проживають по-
над 60 тисяч дорослих інвалідів та більше 2 тисяч 
дітей-інвалідів.

Консультативну раду, яка є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом, утворено для 
забезпечення координації взаємодії громадських 
організацій інвалідів з виконавчими органами 
Одеської міської ради у вирішенні питань щодо 
гарантування рівних прав і можливостей для 
людей з особливими потребами. Головна мета – 
надати таким людям умови, рівні з усіма іншими 

громадянами, для ведення повноцінного спосо-
бу життя відповідно індивідуальних здібностей та 
інтересів. Одними з основних завдань Ради є за-
безпечення врахування громадської думки у про-
цесі підготовки, прийняття та реалізації рішень 
міської влади, забезпечення зворотного зв’язку з 
громадськістю, сприяння впровадженню іннова-
ційної діяльності для вирішення проблем інвалі-
дів. До складу цієї Ради входять представники 19 
громадських організацій інвалідів міста та облас-
ті. За її пропозиціями та рекомендаціями в Одесі 
розроблено низку соціальних програм, які фінан-
суються з міського бюджету. 

Практика та результати
Для забезпечення комфортного соціально-

го клімату та досягнення позитивних зрушень 
щодо рівня якості життя людей з особливими 
потребами Одеська міська рада прийняла про-
граму «Рівність» на 2012-2015 роки з обсягом 
видатків на загальну суму 6483,6 тис. грн. У 
2012 році на фінансування Програми було ви-
ділено 2017,1 тис. грн.

Важливим напрямом програми є влашту-
вання пандусів та зручних сходів з поручнями 
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для забезпечення до-
ступності для інвалідів. 
Протягом минулого 
року такі роботи було 
проведено у шести на-
вчальних закладах та у 
15 житлових будинках 
(за зверненнями меш-
канців), на що було ви-
трачено 598,4 тис грн. 

Безпечному руху ін-
валідів зору через про-
їжджу частину вулиць 
сприяють встановлені 
у світлофорах акустичні 
прилади. 

На трьох міських 
громадських пляжах 
(«Гідропарк «Лузанів-
ка», «Дельфін», «7 тра-
верс» у районі 11 ст. 
Великого Фонтану) 

створено умови для повноцінної реабілітації 
та оздоровлення інвалідів у літній період. Об-
ладнання пристосовано для їх потреб, а також 
забезпечено їх перевезення від місця прожи-
вання до місця відпочинку. Кошти на рекон-
струкцію пляжів були виділені з місцевого бю-
джету за програмою «Рівність».

Враховуючи, що територія міста витягнута 
вздовж моря, спеціальні пляжі для людей з осо-

бливими потребами розташовано поблизу най-
більш населених районів: Київського (з півден-
ного боку), Суворовського (з північного боку) та 
Приморського (в центрі). На цих пляжах перед-
бачені всі зручності для людей, можливості яких 
в пересуванні обмежені, а всі послуги для них 
безкоштовні.

Пляжі обладнані душовими кабінами, роздя-
гальнями та туалетами, частина тапчанів зна-
ходиться під навісом. Безпосередньо до самого 
пляжу можна легко під’їхати по спеціально об-
ладнаному для інвалідів пандусу. Також є пан-
дус, який веде у море. 

Але, щоб потрапити на пляжі Одеси, у тому 
числі на інвалідні, необхідно подолати значну 
відстань (окрім пляжу в Суворовському районі), 
крутий спуск (підйом). 
Інваліди, насамперед 
ті, які пересуваються 
на візках, практично 
не в змозі самостійно 
добратись на ці пляжі. 
Хоча рух транспорту 
у прибережній зоні 
обмежено, інвалідам 
дозволено на власних 
авто під’їхати до спе-
ціальних пляжів. Але 
для більшості людей з 
обмеженими можли-
востями дістатися до 
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моря не так просто. Але спільними зусиллями 
міської влади, громадських організацій інва-
лідів та підприємств-перевізників влітку 2012 
року ця проблема була вирішена. 

Громадські організації підготували пропо-
зиції, в яких було визначено час відправлення, 
кількість людей, та пляж, куди їх треба підвезти. 
За цією інформацією департамент транспорту 
розробив шість маршрутів та графік руху авто-
бусів. Враховуючи соціальне значення таких 
перевезень, міські перевізники вийшли з ініці-
ативою здійснювати їх безкоштовно на благо-
дійній основі. Отже, протягом літнього сезону 
2012 року інваліди могли безкоштовно дістати-
ся до спеціалізованих пляжів на автобусах. Ця 
практика продовжується і в 2013 році. 

Багато людей з інвалідністю потребують 
активного відпочинку як способу реабілітації. 
Одним з таких способів є дайвінг – прекрас-
ний метод медико-соціальної та психологічної 
реабілітації інвалідів з фізично обмеженими 

можливостями і особливо для людей, що пере-
суваються у інвалідних візках. У 2012 році в 
районі траверсу № 16 було проведено роботи 
зі створення інфраструктури для розташуван-
ня дайвінг-клубу для осіб з особливими потре-
бами, відкриття якого планується у поточному 
році. А взимку для занять плаванням і реабілі-
тації люди з особливими потребами отримують 
абонементи у плавальний басейн оздоровчо – 
спортивного комплексу «Академія спорту».

Сучасна система соціального захисту інва-
лідів в Одесі охоплює не лише державну соці-
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альну допомогу та пенсійне забезпечення, сис-
тему пільг і компенсацій та соціально-побутове 
обслуговування, але й включає реабілітацію, 
оздоровлення, освіту та зайнятість людей з об-
меженими можливостями.

 
Інформація для контактів
Департамент праці та соціальної політики
Одеської міської ради
вул. Льва Толстого,7
м. Одеса, 65023
тел. 48-726 80 38, 722 74 87
ел.пошта: invalid.dpsp@omr.odessa.ua

Департамент транспорту, зв’язку 
та організації дорожнього руху
Одеської міської ради
Думська пл., 1
м. Одеса, 65004
тел./факс 48-757 90 59
ел. пошта: deptks@gmail.com


