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До міжфракційного депутатського об'єднання "За Чернігівмзвернулися 
група батьків, які об'єдналися задля того, щоб сприяти створенню простору в 
Чернігові, дружньому до батьків та дітей. Така ініціатива була створена, 
оскільки, на жаль, простір міста не пристосований до потреб маломобільних 
груп населення. Саме тому були розроблені пропозиції, щодо проблемних 
питань, які турбують батьків. За останні роки місто змінюється швидкими 
темпами, тому просять врахувати при осучасненні міста потреби 
маломобільних груп населення і звернути увагу на пропозиції.

1. Кімната матері і дитини.
- розробка стратегії заохочення підприємців до облаштування таких місць 

в торгових центрах і кафе. Наприклад, оголошення конкурсів з нагородами, 
номінації "Заклад дружній до сімей", роз'яснення того факту, що дружність 
закладу до сімей збільшує кількість клієнтів.

- облаштування спеціальних зон в місті для таких потреб в публічних 
вбиральнях, (наприклад вбиральні за рестораном "Сенатор", на Валу, в 
міському парку культури і відпочинку, на вокзалах).

***Кімната матері і дитини передбачає собою облаштування простору де 
можливо погодувати дитину, змінити, утилізувати підгузок, помити руки.

2. Транспорт.
- розробка стратегії впровадження сучасного публічного транспорту з 

врахуванням потреб батьків з колясками (низька посадка, двері, які широко 
відчиняються). А також розробка маршрутів і графіків руху такого 
транспорту (наприклад, раз на 30 хвилин) з метою надання можливості



потрапляння зазначеній категорії населення в різні частини міста.
3. Пандуси.

- Розробка стратегії заохочення власників магазинів, аптек та інших 
публічних місць до облаштування приміщень практичними пандусами (з 
врахуванням відкривання /закривання дверей, які б не блокували підйом 
/спуск коляски по пандусу, які прописані в ДБН ).

4. Доступність відвідування магазинів та державних установ з коляскою.
- Існує така проблема, оскільки в деякі установи з коляскою забороняють 

доступ (на вході висять оголошення). Крім того в деякі магазини неможливо 
потрапити, оскільки вузькі проходи, не відповідає нормам.

5. Тротуари, знижені бордюри.
- Ремонт тротуарів та облаштування знижених бордюрів. Крім того, варто 

звернути увагу на якість виконання нових реконструкцій знижених бордюрів, 
оскільки часто вже після ремонту бордюри залишаються зависокими 
(10-20 см.), що унеможливлює заїзд на нього візочку.

6. Стратегія розвитку міста в напрямку покращення умов для батьків і 
дітей на 5-10 років.

- Розробка загальної стратегії міста з врахуванням вищезазначених 
пропозицій для покращення комфорту категорії населення з маленькими 
дітьми з врахуванням норм ДБН.

7. Створення робочої групи (консультативного органу) за участі активних 
батьків, інших категорій маломобільних груп (людей з обмеженими 
можливостями), які б мали можливість долучитись до розробки стратегії 
дружності міського простору до маломобільних груп.

8. Оголошення 2020 року "Роком батьків і дітей” задля привернення 
уваги до цього питання і всесторонньо мобілізації ресурсів, як фінансових 
так і людських.

9. Посилення контролю відповідних органів, які приймають 
реконструкцію тротуарів, бордюрів, установ, звертаючи увагу на 
облаштування об'єктів, враховуючи потреби маломобільних груп населення.

Також просимо звернути увагу, що з 1 квітня 2019 р. вступили в дію нові 
ДБН, в яких, при облаштуванні простору міста, передбачені всі потреби 
маломобільних груп населення (в т.ч. облаштування публічних вбиралень 
пеленальними столиками) і які є обов'язковими до виконання.

Враховуючи запит суспільств на безбар'єрність та доступність місць 
загального для всіх без винятку верств населення, прошу надати виконавчим 
органам ради доручення щодо врахування інтересів маломобільних групп 
населення при здійсненні будивництва, капітального ремонту, реконструкції 
об'єктів соціально-культурного призначення та інженерно-транспортної 
інфраструктури.

Ми мріємо про Чернігів дружній до сімей з дітьми і сподіваємось на 
Ваше активне сприйняття у реалізації наших пропозицій.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.21,22 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», просимо:

1. Про результати повідомити нас у встановлений законом термін.



Депутат міської ради

Депутат міської ради СВ.Кирієнко

Депутат міської ради В.В.Летута

Депутат міської ради \РУ[ В. С. Овчаренко

Депутат міської ради НЖ Хольченкова
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Гусак Р.В.
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Ш ановна Регіно Вікторівно!

Ми, група батьків, об’єдналися задля того, щоб сприяти створенню простору в 
Чернігові, дружнього до батьків і дитей. Така ініціатива була створена, оскільки, на 
жаль, простір міста не пристосований до потреб маломобільних груп населення. С ім’ї 
вимушені долати безліч перешкод, тільки-но вони залишають поріг домівки. Саме 
тому нами були розроблені пропозиції, щодо проблемних питань, які турбують 
батьків. Ми бачимо, шо місто за останні роки змінюється швидкими темпами, тому 
просимо врахувати при осучасненнї міста потреби маломобільних груп населення і 
.»вернути увагу на наші репозиції:

1. Кімнати матері і дитини,
• розробка стратегії заохочення підприємців до облаштування таких місць в

торгових центрах І кафе. Наприклад, оголошення конкурсів з 
нагородами, номінацій «Заклад дружній до сімей», пільги чи 
безкоштовна реклама таких установ, роз’яснення того факту, що 
дружність закладу до сімей збільшує кількість клієнтів, та іншими 
способами.

• облаштування спеціальних зон в місті для таких потреб в публічних
вбиральнях (наприклад, вбиральні за рестораном «Сенатор», на Валу, в 
міському парку культури і відпочинку, на вокзалах, базарах). Просимо 
звернути увагу, що таке розташування має бути продумане рівномірно 
по місту, особливо в місцях великого скупчення людей.

*** Кімната матері і дитини передбачає собою облаштування простору, де можливо 
погодувати дитину, змінити, утилізувати підгузок, помити руки (відкидні столики 
для пеленания або стільчики з пристібними ременями безпеки). Детальні норми 
прописані в ДБН,

2. Транспорт.
• Розробка стратегії впровадження сучасного публічного транспорту з 

врахуванням потреб батьків з колясками (низька посадка, двері, які 
широко відчиняються для можливості потрапляння візочка в середину, 
місця для нього). А також розробка маршрутів і графіків руху такого 
транспорту (наприклад, раз на 30 хвилин) з метою надання можливості 
потрапляння зазначеній категорії населення в різні частини міста.
Просимо розподілити такі нові транспортні засоби рівномірно по місту, 
оскільки наразі деякі райони забезпечені таким транспортом в повній мірі.

У



а в деякі неможливо потрапити з коляскою, оскільки старі маршрутки, і 
тролейбуси не прилаштовані до цього.

3. Пандуси.
• Розробка стратегії заохочення власників магазинів, аптек та інших публічних

місць до облаштування приміщень практичними пандусами (з врахуванням 
відкривання/закривання дверей, які б не блокували підйом/спуск коляски 
по пандусу, які прописані в ДБН). Наприклад, оголошення конкурсів з 
нагородами, номінацій «Заклад дружній до сімей», пільги чи безкоштовна 
реклама таких установ, роз’яснення того факту, що дружність закладу до 
сімей збільшує кількість клієнтів, та іншими способами.

4. Доступність відвідування магазинів та державних установ з коляскою.
•  Існує така проблема, оскільки в деякі установи з коляскою забороняють 

доступ {на вході висять оголошення, або працівники просять покинути 
приміщення). Тому необхідно розробити механізм врегулювання 
недружності закладів до людей з дітьми. Крім того, в деякі магазини 
неможливо потрапити, оскільки простір (проходи завузькі ) не відповідає 
нормам.

. Тротуари, понижені бордюри.
Ремонт тротуарів та облаштування понижених бордюрів. На щастя, за 
останні роки ми бачимо в місті велику кількість робіт в цьому напрямку, 
але варто також звернути увагу на віддалені райони міста. Крім того, варто 
звернути увагу на якість виконання нових реконструкцій понижених 
бордюрів. Оскільки часто вже після ремонту бордюри залишаються 
зависокими (10-20 см). що унеможливлює заїзд на нього візочку.

6. Стратегія розвитку міста в напрямку покращення умов для батьків і дітей на 
5-Ю років.

• Розробка загальної стратегії міста з врахуванням вищезазначених пропозицій
для покращення комфорту категорії населення з маленькими дітьми з 
врахуванням норм Д Б Н

7. Сворения робочої групи (консультативного органу) за участ і  ак тив н их  
батьків, представників інших категорій мал о мобільних груп (людей, з 
обмеженими можливостями), які б мали можливість долучитися до розробки 
стратегії дружності міського простору до маломобільних груп, а також 
надання практичних консультацій по цьому напрямку.

' 8. Оголошення 2020 року «Роком батьків і дітей» задля привернення уваги до 
цього питання і всесторонньої мобілізації ресурсів, як фінансових, так і 
людських (представників установ, які будуть зацікавлені в облаштуванні 
свого простору згідно нових норм, в тому числі).

9. Посилення контролю відповідних органів, які приймають реконструкцію 
тротуарів, бордюрів, установ, звертаючи увагу на облаштування об ’єктів, 
враховуючи потреби маломобільних груп населення. Говорячи про останнє, 
це наявність та якість пандусів в установах, створення умов для потрапляння 
всередину представників маломобільних груп (відкривання/закривання 
дверей, ширина проходів), облаштування відповідно санвузлів та інше.



Також просимо звернути увагу, що з 1 квітня 2019 р. вступили в дію нові ДБН. в 
яких, при облаштуванні простору міста, передбачені всі потреби маломобільних 
груп населення (в т.ч. облаштування публічних вбиралень пеленальними 
столиками) і які є обов'язковими до виконання.

Ми мріємо про Чернігів дружній до сімей з дітьми і сподівасмося на ваше 
активне сприяння у реалізації наших пропозицій!

Додаємо в Додатку 1 фотоприклади відкидних пеленальних столиків та стільчиків 
з ременями безпеки, які можливо використовувати при облаштуванні вбиралень та 
кімнат матері, і дитини.

Голова Правління
ГО «ініціатива «Активні громадяни. ^
керівник
ініціативної групи «Комфортне материнство»/' ^  Павленко
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