Національний інститут стратегічних досліджень

|1

Аналітична записка
Серія ««Соціальна політика»», № 9, 2019
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Ефективний розвиток соціуму як цілісної соціальної системи базується,
насамперед, на соціально спрямованих заходах держави на благо людини, її
благополуччя. У значній мірі рівень розвитку суспільства визначається
ставленням до найменш захищених та найбільш вразливих його членів.
Питання соціальної інтеграції та захисту прав осіб з інвалідністю вважаються
актуальними в усьому цивілізованому світі.
У 2006 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права
інвалідів, де визначені основні принципи щодо забезпечення прав інвалідів у
різних сферах їх життєдіяльності. Понад 180 держав (в тому числі Україна),
які ратифікували конвенцію, зобов'язані вживати заходів щодо створення
умов для повного залучення інвалідів в усі аспекти життя, а також сприяти
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максимальній

реалізації

професійних

здібностей.

їхніх

фізичних,

Конвенція

розумових,

містить

статті

соціальних

про

та

забезпечення

індивідуальної мобільності інвалідів, свободу вираження їхніх поглядів і
переконань, доступ до інформації, недоторканність приватного життя, повагу,
освіту, здоров'я та реабілітацію. У рамках цієї Конвенції, зокрема, Україна
взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав
громадян цієї групи. Згідно із статтею 9 цього документу держава повинна
вживати належних заходів для надання їм безперешкодного доступу до
фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, оскільки участь людей
з інвалідністю в суспільно-значущих процесах неможлива без належного
доступу до необхідних соціальних об’єктів. У 2019 р. Генеральний секретар
ООН закликав країни до реалізації стратегії в рамках виконання завдань
соціальної інтеграції інвалідів на наступне десятиріччя.
Нормативно-правовим

актом,

який

визначає

основи

соціальної

захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими
громадянами можливості для участі в різних сферах життя суспільства, є
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні». Соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо
забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та
полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших
виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів,
встановленні опіки або забезпеченні стороннього догляду. Пільги інвалідам
призначаються на підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.
Законом України інвалідам гарантовано право на державну соціальну
допомогу, що визначається на основі законодавчо встановленого рівня
прожиткового мінімуму. На жаль, нині в Україні зберігається практика
використання для розрахунку окремих соціальних допомог показника «рівень
забезпечення прожиткового мінімуму», що встановлюється на основі
реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України та є
меншим за розмір базового державного соціального стандарту. При цьому
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слід зазначити, що прожитковий мінімум, що визначається з використанням
застарілої методології, не відповідає вимогам сучасності. Недостатній рівень
соціальної допомоги, що розраховується з прив’язкою до вказаного
показника, зумовлює погіршення становища соціально вразливих верств
населення нашої країни. Саме тому особи з обмеженими можливостями
продовжують залишатися найнезабезпеченішими категоріями населення в
Україні.
За офіційними даними Державної служби статистики України, станом
на 1 січня 2019 р. чисельність осіб з інвалідністю становила 2659,7 тис. або
6,3 % від загальної чисельності населення країни. Тільки з початку 2015 р.
кількість людей з інвалідністю зросла на 91,2 тис. осіб, в тому числі дітей – на
10,5 тис. осіб (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка загальної чисельності людей з інвалідністю в Україні
станом на початок 2001 – 2019 рр., тис. осіб
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Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України
Водночас, слід зазначити, що ці дані не відображають реальної ситуації.
Невідповідність статистики викликана відсутністю постійного якісного
моніторингу і недосконалістю системи збору даних зі боку державних
органів, а також труднощами та небажанням самих людей отримувати статус
«інвалід» через бюрократичну систему його оформлення та недобросовісність
у роботі медичних комісій.
Зокрема, в Україні не існує точної офіційної статистики щодо кількості
людей з порушеннями зору та слуху. За неофіційними даними, в Україні
проживають біля 300 тис. інвалідів з вадами зору, з яких близько 40 тис.
сліпих та більше 100 тис. людей з вадами слуху.
Через наявність проблем зі здоров’ям особи з інвалідністю потребують
вжиття з боку державних та громадських інституцій спеціальних заходів,
спрямованих на забезпечення їх повноцінної участі в житті соціуму на рівні з
іншими. Національним законодавством встановлено гарантії для осіб цієї
категорії, які стосуються усіх сфер життєдіяльності суспільства, у тому числі
охорони здоров’я, освіти, зайнятості, дозвілля, відпочинку, спорту тощо. Та
на сьогодні, попри вжиті заходи державної політики, спрямовані на підтримку
людей з особливими потребами, відповідно до обраного курсу європейських
цінностей, прийняття декларацій і норм, в нашому суспільстві ще існують
численні бар’єри, які не дозволяють особам з інвалідністю відчувати себе
нарівні з іншими. Ці проблеми зумовлені, насамперед, недосконалістю
нормативно-правового поля, несформованістю культури сприйняття людей з
обмеженими можливостями; обмеженістю сфери надання послуг; недостатнім
фінансуванням; несформованістю та низькою якістю інформаційної та
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комунікаційної сфер; недостатнім розумінням та усвідомленням проблем
людей з обмеженими можливостями; слабкою розвиненістю та низькою
дієвістю консультативних послуг та механізмів включення в суспільне життя.
Розв’язанню цих проблем останнім часом приділяється значна увага,
однак недостатня їх вирішеність окреслює основні завдання на найближчу
перспективу.
Так, для людей з вадами слуху та зору залишається актуальною
проблема

доступності

транспортної,

вуличної

та

соціальної

інфраструктури. Адже важливою умовою повноцінної інтеграції людей з
інвалідністю

до

суспільного

життя виступає

забезпечення

для

них

доступності всіх видів транспорту та транспортної інфраструктури. Поняття
«доступний транспорт» розглядається як доступність самих транспортних
засобів та їх облаштованість відповідно до діючих стандартів та потреб людей
з інвалідністю. До «вуличної і соціальної інфраструктури» належать місця
для паркування, входи до терміналів, ліфти і ескалатори, телефонні кабіни,
заклади торгівлі та харчування на території вокзалів, парки відпочинку,
заклади культури,

тротуари, пішохідні та підземні переходи.

Під час

будівництва нових, проведенні реконструкції та капітального ремонту
існуючих

об’єктів

транспортно-дорожньої,

вуличної

та

соціальної

інфраструктури повинні враховуватися нові вимоги будівельних норм і
стандартів

з

урахуванням

потреб

осіб

з

обмеженими

фізичними

можливостями.
Певні покращення щодо доступності для людей з інвалідністю
залізничного, автомобільного, пасажирського автомобільного транспорту,
обладнання тротуарів та підземних і пішохідних переходів, особливо у
великих містах, в останній час спостерігаються. Проте в цій площині існує ще
низка проблем, що потребують вирішення.
Актуальною залишається проблема інформаційної доступності. Стаття
19 Конвенції прав інвалідів зобов'язує державу-учасника сприяти у веденні
самостійного способу життя людям з інвалідністю. Не дивлячись на те, що
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Україна

ратифікувала

вищезазначену

Конвенцію,

спостерігається

систематичне порушення прав людей з інвалідністю на доступність
інформації, що порушує їхнє право на самостійний спосіб життя. Серед
головних порушень є відсутність дублювання шрифтом Брайля у громадських
місцях, засобах масової інформації візуальної інформації, звукової інформації
тощо.
Зокрема, в усіх об’єктах громадського призначення має бути візуальна
інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць
та послуг. Інформація має бути представлена відповідними піктограмами та
символами, що застосовуються у міжнародній практиці. Попереджувальну
інформацію про наближення до перешкод для людей з інвалідністю з вадами
зору слід забезпечувати зміною кольору і фактури поверхні поля.
Існують проблеми в царині розбудови та розвитку інклюзивного
освітнього середовища. У ст. 53 Конституції закріплене право кожного на
освіту. Гарантії права на освіту для усіх без виключення громадян України, у
тому числі людей з інвалідністю, закріплені також у таких базових
документах з питань освіти. Упродовж останніх років впроваджуються
важливі кроки щодо реалізації в державі інклюзивної освіти, де кожна дитина
з інвалідністю має змогу разом з іншими дітьми відвідувати дитячий садок,
школу, нарівні із іншими здобувати якісну середню та вищу освіту. У 2018 р.
набув чинності закон № 2541-VIII «Про внесення змін до деяких законів
України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх
послуг», який врегульовує низку питань щодо доступу дітей з особливими
потребами до освіти у дитсадках, школах, позашкільних закладах та закладах
професійної або професійно-технічної освіти. Поряд з цим, у сучасних умовах
здобуття

освіти

залишаються

перешкоди,

пов’язані

з

організацією

навчального процесу для молоді з обмеженими можливостями. На жаль,
особи з інвалідністю, починаючи з дитячого віку, часто не можуть через різні
причини повною мірою і нарівні з однолітками реалізувати гарантоване право
на освіту. Це є бар’єром на шляху їхньої інтеграції в соціальне середовище.
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Вступивши до навчального закладу, особи з вадами здоров’я стикаються з
проблемами адаптації до навчального процесу, безперешкодного відвідування
занять, самореалізації, взаємодії з викладачами і одногрупниками. У зв’язку з
недостатнім фінансуванням навчальні заклади не можуть забезпечити
навчання осіб з інвалідністю усіма необхідними умовами. Це стосується
фізичної доступності і матеріально-технічної бази, спеціальних програм
підготовки з урахуванням фізичного стану студентів, компетентності
професорсько-викладацького складу. Таким чином, питання навчання осіб з
інвалідністю потребує консолідації зусиль держави, громадськості і самих
навчальних закладів.
На жаль, значне число людей з обмеженими фізичними можливостями в
Україні зустрічаються з труднощами щодо реалізації свого права на працю,
оскільки

на

їхньому

шляху

постають

транспортні,

комунікаційні,

інформаційні, нормативні, організаційні та психологічні бар’єри.
Для працевлаштування людини з інвалідністю роботодавці повинні
створити належні умови праці, адаптувати відповідним чином вже існуючі
виробничі потужності та робочі місця. Це, природно, пов’язано з певними
витратами, яких вони і намагаються уникнути. Існуючий механізм реалізації
права людини із інвалідністю на працю не здатен залучити їх до реальної
праці та соціального життя, а роботодавців змусити працевлаштовувати
людей з інвалідністю. Натомість практично не задіяні заохочувальні
механізми щодо створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Також, слід
констатувати той факт, що в Україні на державному рівні не впроваджуються
активні заходи щодо розвитку, в тому числі і для людей з інвалідністю,
гнучких форм організації праці. Такі форми зайнятості не врегульовані у
чинному

вітчизняному

законодавстві.

А

контроль

за

реалізацією

встановлених на нормативно-правовому рівні механізмами залучення в
трудову сферу осіб з обмеженими можливостями не врегульовано.
Складна ситуація у сфері соціального захисту інвалідів в Україні у
значній мірі зумовлена проблемами недостатнього фінансування заходів,
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спрямованих на реалізацію прав людей з інвалідністю. Один із аспектів
дотримання прав людей з інвалідністю – це фінансування заходів,
спрямованих на реалізацію прав людей з інвалідністю на соціальне,
матеріальне, медичне, санаторно-курортне забезпечення. При цьому люди з
інвалідністю, як і всі соціально незахищені верстви населення в Україні,
перебувають на межі, а часто за межею бідності. Оскільки видатки на
соціальні потреби фінансуються за принципом фінансових можливостей
бюджету, то пенсії, виплати і пільги є скоріше моральною, а не матеріальною
підтримкою держави людей з інвалідністю.
За інформацією офіційного сайту Державної служби статистики
України, середній розмір пенсії за інвалідністю в Україні на 01.01.2019 році
становив 2118,6 грн. Фактичний розмір прожиткового мінімуму в цей період
у розрахунку на місяць на одну особу становив 3 385 грн (з урахуванням суми
обов’язкових платежів – 3 885 грн). Отже, можна стверджувати, що люди з
інвалідністю в Україні перебувають у вкрай важкому матеріальному
становищі.
Чинними законодавчими актами передбачена система соціального
забезпечення людей з інвалідністю. Так, зокрема, цим людям виплачуються
пенсії, а особам, які їх утримують, виплачується плата за їх догляд. Крім того,
людям з інвалідністю надаються різноманітні пільги, зокрема, при лікуванні,
для

придбання

медикаментів,

протезів

очей,

окулярів,

слухових

і

голосоутворювальних апаратів, сурдотехнічних засобів тощо.
З метою поліпшення становища людей з інвалідністю у 2012 р.
Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Державну цільову
програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів
на період до 2020 року». Проте, зважаючи на складну фінансову ситуацію,
державні цільові програми фінансуються далеко не в повному обсязі.
Рекомендації
1. Для покращення добробуту осіб з інвалідністю необхідним є
осучаснення методології розрахунку рівня прожиткового мінімуму,
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який є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого
визначаються розміри основних державних соціальних гарантій та
викорінити

практику

застосування

розрахункового

показника

«розмір забезпечення прожиткового мінімуму» при визначенні
розмірів соціальної допомоги. Внести зміни до законів України щодо
вилучення показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму"
як такого, що не відповідає Конституції України;
2. Залучення громадян з інвалідністю до сфери праці важливе як для
них самих, так і для держави, оскільки підвищується життєвий рівень
інвалідів, збільшується їх платоспроможність, а також можливість
самореалізації. Для підвищення рівня працевлаштування осіб з
інвалідністю доцільним вважається введення диференційованої
норми працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах з
урахуванням особливостей та сфер їх діяльності. Розробити
механізми

стимулювання

та

мотивації

роботодавців

до

працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Забезпечити контроль за виконанням чинного законодавства з метою
недопущення

дискримінації

осіб

з

інвалідністю

у

сфері

працевлаштування.
3. Забезпечити

виконання

(включаючи

відповідне

фінансове

забезпечення) Національного плану дій з реалізації Конвенції про
права інвалідів.
4. У контексті розвитку системи інклюзивної освіти необхідно
забезпечити сприятливі умови для формування інклюзивного
освітнього середовища та забезпечити доступ до якісної освіти осіб з
інвалідністю з урахуванням їхніх потреб. Зокрема, освітні заклади
мають бути забезпечені кваліфікованими і вмотивованими фахівцями
через запровадження спеціальної підготовки і перепідготовки
педагогічних кадрів з питань роботи з людьми з інвалідністю, їх
інклюзивного навчання, супроводу дітей з інвалідністю, створення
Аналітична записка. Серія «Соціальна політика»,
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безбар’єрного

середовища

навчальних

закладів;

виготовлення

підручників для дітей з вадами зору та слуху тощо. Через
перманентний брак коштів необхідно залучати недержавні структури
до забезпечення дітей з вадами зору доступними для них
підручниками, наочно-дидактичними матеріалами і спеціальними
посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку,
а також іншим приладдям.
5. З метою забезпечення ефективного доступу до медичних послуг
людей з інвалідністю прискорити прийняття Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування».
6. Розробити та забезпечити повну реалізацію ефективного механізму
забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації
та виробами медичного призначення, а також визначити порядок
грошової компенсації на самостійне забезпечення такими засобами.
Ефективний механізм має базуватися на засадах адресності,
доцільності, раціональності та ефективності.
7. Розробити та реалізувати комплекс заходів, спрямованих на повну
реалізацію права інвалідів на доступ до інформації відповідно до
стандартів Конвенції ООН про права інвалідів.
8. Вжити

конкретних

заходів щодо посилення

відповідальності

місцевих органів виконавчої влади та територіальних громад

за

забезпечення доступу

осіб з особливими потребами до об'єктів

громадського

цивільного

та

призначення, благоустрою,

транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту з
урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів
– до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту.
9. Зобов’язати центральні та місцеві органи влади забезпечити при
комунікації з людьми з інвалідністю способи та формати, що
сприяють доступу до інформації, здійснювати відповідну адаптацію
інформаційних

продуктів

та

інформування

щодо

отримання
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публічних послуг.
10. У рамках розширення доступу до інформації осіб з вадами зору і
слуху запровадити заходи щодо стимулювання розвитку ринку
аудіокниг, підтримки видань абеткою Брайля, підтримки адаптації
інформації з застосуванням методу «спрощеного читання» у
культурно-просвітніх установах. За участі організацій людей з
інвалідністю розробити норми щодо форм, критеріїв та часу
титрування та сурдоперекладу телевізійних програм (інформаційних
блоків, офіційної інформації, дитячих та юнацьких програм, правової
інформації та повідомлень охорони здоров’я) як на державних, так і
на комерційних каналах. Потребує вирішення питання надання
особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до
глобальної інформаційної мережі Інтернет на пільгових умовах.
11. Базуючись на досвіді країн Європи, вважаємо за доцільне
розглянути можливість створення Інституту вивчення проблем
людей з обмеженими можливостями та Інституту

розробки

допоміжних засобів для людей з обмеженими можливостями.
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