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Про моніторинг 

• Нормативна підстава (ДБН 
«Інклюзивність будівель і 
споруд В.2.2-40:2018)

• Виборчий кодекс України 
(ст.62 та Розділ «Прикінцеві 
та перехідні положення»)

• Пропозиції ЦВК щодо 
розроблення рекомендацій 
по доступності 

• Інструмент моніторингу – 15 
індикаторів



Ціль 
облаштування 
доступності

Кожна людина, незалежно від 
своїх фізичних можливостей, 

може самостійно (без сторонньої 
допомоги) прибути на дільницю 

та проголосувати, якщо хоче



Хто це –
маломобільні 
люди? 

• Люди, що відчувають труднощі при 
самостійному пересуванні, 
одержанні послуги, необхідної 
інформації або при орієнтуванні в 
просторі. До МГН тут віднесені особи 
з інвалідністю, люди з тимчасовим 
порушенням здоров'я, вагітні жінки, 
літні люди, люди з дитячими 
колясками.



Виборчі дільниці у Рівненській області 

Всього виборчих дільниць у 
Рівненській області – 1005 + 

1 (тимчасова спеціальна 
виборча дільниця СІЗО). З 
них малі – 437, середні –

254, великі – 214. 

За даними попередньо 
дослідження у 2019 році –
84 дільниці знаходилися 
вище першого поверху*  



Моніторинг 
у 

Рівненській 
області 

23 виборчі дільниці 

(17 в обов’язковій вибірці, яка ввійде до 
загальнонаціонального дослідження)

Географія:

• місто Рівне – 4 ВД

• с. Зоря, смт Млинів, містах Острог, Костопіль та 
Вараш – по одній

• Млинівський та Володимирецький райони –
по дві 

• у Гощанському, Демидівському, Дубенському, 
Дубровицькому, Зарічненському, 
Здолбунівському, Костопільському, 
Острозькому, Рокитнівському та 
Сарненському районах – по одній ВД 



Результати моніторингу

6 дільниць знаходяться на другому 
поверсі, проте до однієї можна 
піднятися на ліфті (місцева 
лікарня) 

Доступні – 2 виборчі 
дільниці (з додаткової 
вибірки)

Малодоступні – 14 (11 – з 
основної)

Недоступні – 7 (6 з основної)



Основні 
проблеми 

перешкоди на шляху до виборчої дільниці 
(вибоїни, відсутність тактильної плитки)

відсутність пандусів чи інших подібних 
пристосувань 

високі пороги всередині будівлі

відсутність маркування східців

поручнів біля них

відсутність та технічна непростосованість 
вбиралень 



На що 
скаржаться 

представники 
ОМС? 

• брак фінансування 

• старі, непридатні до капітальних 
переобладнань будівлі

• незнання чи відсутність 
зацікавленості у темі з боку як 
самих мешканців громад, так і 
тих, хто виконує владні функції



Як пропонують це вирішити? 

• додаткове навчання з теми інклюзії

• навчання мешканців громад самостійно шукати проєктні можливості та 
залучати кошти й ресурс для облаштування доступності

• співпраця з бізнесом

• більш тісна взаємодія різних категорій учасників громад 



Трішки фото



с. Лисин, Виборча дільниця 560170



м. Вараш, ВД 560891



Але… м. Вараш, ВД 560891 
(дільниця недоступна)



с. Довговоля, ВД 560074



с.Любиковичі, ВД 560828



Вбиральня, ЗОШ №3, смт Млинів, Виборча дільниця 560520



с.Межиріч, 
ВД 560582

Дільниця отримала 24 бали
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