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АУДИТУ ДОСТУПНОСТІ 

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): /1>. 62. 
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Телефон: 
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їй я і посада керівника установи, де проводився аудит: 

Ім'я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети: 

с 
Ім'я особи, представника від громадськості, яка заповнювала анкету: 
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Чи існує облаштована 
зупинка міського тран-
спорту біля медичного 
закладу? 

1 0 

Чи тротуари та пішохідні 
доріжки від зупинки до 
медичного закладу ма-
ють рівне, покриття, без 
бар'єрів і перешкод, ви-
боїн тощо? 

фж 

1.1 

Чи існують похилі (панду-
си) або пойиження бордю-
рів до нульвого рівня «0» в 
усіх міцсцях перетину ПІ-
ШОХІДНИХ: шляхів/тротуарів 
з проїжджою частиною 
(згідно до зразка)? 
Висота бортового ка-
меню в місцях перети-
ну тротуару з проїзною 
частиною не повинні пе-
ревищувати 0,25 м.. 

і , 

Покриття1 повинне бути 
рівним, без вибоїн, трі-
щин тощо, а товщина 
швів між плитами - не 
більше 0,015 м, : 

0,015 
/ 
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Чи є стоянки для ав-
тотранспорту на відстані 
не менше 50 м. При цьо-
му має бути не менше 
10% місць для а/т осіб з 
інвалідністю. -
Ці місця повинні бути по-
значені дорожніми зна-
ками: 
5 38 « Місце для стоянки» 
з табличкою 7.17 «особа 
з інвалідністю» 
Та дорожиьою розміткою 
1,3/ котра позначає місця 
стоянки гранепортнихза-
собів, які перевозять осіб 
з інвалідністю чи н і яких 
вони пере су ва ються;; са-
мосгГйно. 
Ширина пар кування з/м 
повинна бути не менше] 
3,5 М, 

Чи є е наявності.присто-
сований для М ГН вхід? У І 
будинку повинен бути як і 
мінімум один ВХІД, при-; 
стогований для маломо-1 
бїльних груп населення і 

При вході (ззовні) в буди-
нок існує сходинок 
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Чи усі сходи однакові за 
формою і розміром. Роз-
мір сходинок: 

Наявність маркування ре-
бер сходинок 

Зовнішні сходи і пандуси 
повинні мати поручні 
Завершальні частини по-
ручня повинні бути довші 
маршу або похилої части-
ни пандуса на 0,3 м. 
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Ч и сходи ду б/і ю ються 
пандусом? 

Чи витримані вимоги ДБН 
щодо пандуса? 

Пандус. У х и л пандуса не 
більше 8 % (1:12) 
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Ширина пандуса повинна 
бути 1,2 м, але не менше 
1,0 м 

Наявність поручнів з обох 
боків пандуса 

РЕЇ» 

Наявність звукового ма-
ячка типу «метроном» 
при вході в будинок 

'шШшттшв^^ЩшШШШШШШ 
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Чи є навіс над вхідною 
площадкою? :

 ; 

Вхідна площадка при вхо-
дах повинна мати: навіс, 
водовідвід, а -залежно 
від місцевих кліматичних 
умов - підігрів, що вста-
новлюється завданням 
на проектування. 

с Л е -

с & е 

Чи існують бар'єри в там-
бурі? 
Дренажні і водозбірні 
ґрати, які встановлюють у 
підлозі тамбурів або вхід-
них площадок, повинні 
бути врівень з поверхнею 
покриття підлоги. 
Ширина просвітів їх чару-
нок не повинна переви-
щувати 0,015 м. 

Дренажні водозбірні грати 

Ширина просвіта >0,015 м 
; : • 

Ш : 
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Ширина дверних і від-
критих прорізів у стіні, а 
також виходів із примі-
щень і з коридорів у схо-
дову клітку повинна бути 
не менше 0,9 м. 

і 

0,9 м 

Дверні прорізи не повин-
ні мати порогів і перепа-
дів висот підлоги. За не-
обхідності влаштування 
порогів їх висота або пе-
репад висот не повинні 
перевищувати 0,025 м. 

0 , 0 2 5 м 

На прозорих полотнинах 
дверей повинно бути 
яскраве контрастне мар-
кування заввишки не 
менше ОД м і завширшки 
не менше 0,2 м, 
розташоване на рівні не 
нижче 1,2 м і не вище 1,5 
м від поверхні пішохідно-
го шляху. 

Наявність туалетних при-
міщень для відвідувачів 

Санітарно-гігієнічне при-
міщення облаштоване 
для МГН 

Чи доступні туалетні при-
міщення для жінок та чо-
ловіків в кріслах колісних 

йЛг^-' 

Наявність санітарно-гігіє-
нічиого приміщення 
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Чи санітарно-гігієнічне 
приміщення облаштова-
не для мало мобільних 
груп населення 

м 0,9 м 

і чО 
і х 

1-Х. 

Універсальна: кабіна туа-
лету загального користу-
вання повинна мати роз-
міри а плані не менше, м: 
ширина - 1,65, глибина 
- 1,8. У кабіні поруч з уні-
тазом слід передбачати 
простір для розміщення 
крісла-коляски. 

і, Ш м 
ш 

— ( < 

V 
121 £ м^Шшшшж 

В універсальній кабіні: й 
інших санітарно-гігієніч-
них приміщеннях, при-
значених для користу-
вання всіма категоріями 
громадян, у тому, числі 
жінками тз чоловіками з 
інвалідністю, слід"перед-
бачати можливість вста-
новлення в разі . потреби 
поручнів, штанг, поворот-
них або відкидних сидінь. 
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Наявність окремого сані-
тарно-гігієнічного примі-
щення типу «унісекс» з 
можливістю користуван-
ня відвідувачами» зокре-
ма жінками/чоловіками 
з маленькими дітьми. 
Сантехнічне обладнан-
ня: унітаз, умивальник, 
допоміжні поручні, дзер-
кало, незалежне водопо-
стачання до унітазу: (на 
гнучкому шлангу), пеле-
нальний столик, У кабі-
ні поруч з унітазам слід 
передбачати простір для 
розміщення крісла-ко-
ляски, дитячого візка. 
Пристрій сигналізації про 
допомогу 

Кабіна ліфта, призначе-
! ного для користування 
! жінками та чоловіками на 

з і- ; кріслі-колясці» повинна 
мати внутрішні розміри 

1 не менше, м: ширина 1,1; 
| глибина-1,4. 

Ж/ 
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До уваги! 

Анкета не є сталим документом, це робочий інструмент для проведення 
ґендерного аудиту доступності, В залежності від цілей аудиту можна на-
приклад, додати окремий розділ «Медичне устаткування» і зосередити 
уваги на доступності для жінок з інвалідністю кушеток, мамогрзфа, ваги, для 
осіб, які користуються коляскою, ходунками; рентгенологічного обладнання 
з регульованою висотою; гінекологічного крісла;; портативних підлогових й 
постійних стельових підйомників; а також Наталок і носилок і т.д 
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Під час проведення ґендерного аудиту доступності ми також можемо зосе-
редити увагу на наданні окремих видів послуг. 
Наприклад, поліклініка, котра має кілька поверхів, на яких розташовані різ-
ні кабінети. Аудитори, після огляду прилеглої території, вхідної групи та їй... 
відзначають, чи є ліфт до інших поверхів, де знаходяться кабінети, наприклад 
гінеколога, рентген-кабінет, маніпуляційний і т.д. Яким чином жінки з інва-
лідністю можуть попасти до цих кабінетів (якщо нема ліфта)? 

Ви можете аналізувати політику закладу з питань доступності послуг для;жі-
нок та дівчат з інвалідністю. 

Наприклад, в питаннях до адміністрації закладу, ви можете вияснити: 

• хто відповідає за забезпечення доступності, підготовку інструкцій та 
моніторинг їх виконань, навчання персоналу; 

• як приймаються рішення про закупівлю доступного обладнання, і хто 
за це відповідає; 

• хто відповідає за підтримання доступного устаткування і доступних ог-
лядових кабінетів в хорошому стані, а також, хто відповідає за правиль-
не їх використання (графік використання); 

» хто відповідає за забезпечення персоналом допоміжних послуг (нав-
чання: і координація) особам з інвалідністю; 

• хто відповідає за підготовку інформації в альтернативних форматах і за-
безпечення перекладача жестової мови, якщо необхідно. 
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