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Апеляційні суди, апеляційні 
адміністративні суди, 
апеляційні господарські суди, 
місцеві спеціалізовані суди

Територіальні управління 
Державної судової 
адміністрації України

Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів 
"Правозахисна спілка інвалідів"
вуя. Леоптовича, 5., оф. 405/406. 
м. Київ, 01030

Про розгляд запиту ВГОІ 
"Правозахисна спілка інвалідів" 
від 06.07.2016

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо як належним розпорядникам інформації 
запит на отримання публічної інформації Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів "Правозахисна спілка інвалідів" від 6 липня 2016 року 
№ 07-07/16.

Про результати розгляду просимо повідомити запитувача в 
установлений чинним законодавством строк.

Запитувача інформуємо, що згідно зі статтею 1 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" публічна інформація —  це відображена 
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 
ідо була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених Законом.

Разом з тим повідомляємо, що станом на 01.04.2016 на входах до 
будівель місцевих та апеляційних судів загальна кількість стаціонарних
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пандусів, що відповідають вимогам Державних будівельних норм України, 
становить 220 одиниць (28% від потреби).

Додаток: на 3 арк. в 1 прим, па адресу судів та територіальних управлінь 
ДСА України.

Заступник Голови Держ авної
судової адміністрації України О. Булка

І Іарфешок (044) 277-76-12
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«06» липня 2016 р. Голові
вих. № 07-07/16 Державної судової адміністрації України

Холодшоку Зсновію Васильовичу
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

20 травня 2015 року прийнятий Указ Президента України «Про Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки» № 276/2015. Основною метою Указу Президента України є 
визначення пріоритетів реформування системи судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципу 
верховенства права та забезпечення функціонування судової влади, що 
відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а 
також європейським цінностям та стандартам захисту прав людини.

На виконання Указу Президента України Радою суддів України 05 червня 
2015 року було одноголосно прийнято Рішення №; 54, яким схвалено Програму 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка 
інвалідів» «Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями» 
(надалі - Програма).

З метою виконання Програми, Всеукраїнською громадською організацією 
інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» (надалі -  Організація) та Державною 
судовою адміністрацією України укладено договір № 8-15 від 05 серпня 2015 
року про співробітництво та виконання Програми.

Одним з напрямків затвердженої Програми є забезпечення реалізації 
безбар’єрного доступу до правосуддя особам з обмеженими можливостями, в 
тому числі безбар’єрного та рівного доступу до приміщень судів загальної 
юрисдикції.

В зв’язку з вищевикладеним просимо Вас над а ги інформацію стосовно 
наступних питань:

1. Питання щодо наявності спеціальних місць для паркування
транспортних засобів осіб з інвалідністю та особам__з__обмеженилш---------
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4 — Чи наявні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю 
та осіб з обмеженими можливостями?

-Якщ о такі місця наявні, то чи позначені місця для паркування 
транспортних засобів осіб з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями 
відповідними знаками, прийнятими в міжнародній практиці?

-Якщ о такі місця наявні, то чи відповідають місця для паркування 
транспортних засобів осіб з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями 
встановленим діючими нормами розмірам?

2. Питання щодо відповідності прилеглої території до будівель де 
розміщуються суди загальної юрисдикції встановленим діючим нормам для 
забезпечення рівного та безбар’єрного доступу . до правосуддя особам з 
інвалідністю та особам з обмеженими можливостями:

-Ч и мають тротуари та пішохідні доріжки рівне покриття (без бар’єрів, 
перешкод, вибоїн тощо)?

- У разі якщо покриття з бетонних плит, то яка товщина швів між плитами 
(згідно встановлених норм не більше 0,015 м.)?;

-Я ка висота бортового каменю в місцях перегину тротуару з проїзної 
частини (згідно встановлених норм не більше 0,04 м.)?;

-Ч и  відповідають встановленим нормам переїзди з тротуарів через проїзну 
частину (повинні бути плавними)?

-Який ухил тротуарів на території розміщення судів загальної юрисдикції 
(згідно встановлених норм співвідношення повинно бути 1:12)?

-Ч и  відгорожена територія, на якій знаходяться будівлі де розміщуються 
суди загальної юрисдикції?

-У  разі, якщо така територія має огорожу, яка ширина хвіртки для доступу 
на цю територію (згідно встановлених норм ширина хвіртки повинна бути не 
меншою 90 см.)?

- Чи є сходи та/або пороги, що унеможливлює або ускладнює їх подолання 
при доступі на територію де розміщуються будівлі судів загальної юрисдикції 
особам з інвалідністю та/або особам з обмеженими можливостями?

-Ч и  наявні перешкоди у вигляді урн, тумб тощо, які можуть створити 
проблеми у переміщенні особам з ураженням опорно-рухового апарату?

4- -Ч и наявні на шляхах руху до будівель, де розміщені суди загальної 
юрисдикції перешкоди у вигляді горизонтальних конструкцій, гілок рослин 
тощо?

А  -Ч и  відповідає висота сходинок при вході в будівлі, де розміщуються суди 
загальної юрисдикції встановленим Державним будівельним нормам?

-Ч и  наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок при вході в 
будівлі, де розміщуються суди загальної юрисдикції?

-Ч и обладнані сходинки при вході в будівлі, де розміщуються суди 
загальної юрисдикції поручнями?

-Ч и  обладнані сходинки при вході в будівлі, де розміщуються суди 
загальної юрисдикції поручнями?
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-Ч и  обладнані сходинки при вході в будівлі, де розміщуються суди 
загальної юрисдикції, поручнями з обох боків?

- Чи мають такі поручні продовження по горизонталі як вгорі так і внизу на

-Ч и перевищує ширина сходів при вході до будівлі, де розміщені суди 
загальної юрисдикції, 2,5 м.?

-У  разі якщо ширина сходів при вході до будівлі, де розміщені суди 
загальної юрисдикції, перевищує.2,5 м., чи наявні розділові поручні?

-Ч и дублюється сходи при вході в будівлі, де розміщені суди загальної 
юрисдикції, пандусами?

-Ч и  обладнанні таки пандуси поручнями? Якщо обладнанні, чи 
відповідають ці поручні встановленим нормам?

- Чи відповідають пандуси встановленим Державним будівельним нормам?

Відповідь на запит просимо надати у встановлені строки Законом України 
«Про доступ до публічної інформації».

ЗО см.?

З повагою .
Голова
ВГОІ «Прано-іахісна с п іл к а  іішаліх

В иконавець: Ю лія Т им чук  
Т ел .:0 4 4  223-46-48  
098 4618867


