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На №  від  

 

Районні державні адміністрації 

Виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) 
 

  

Відповідно до листа Заступника Керівника Офісу Президента України 

Кирила Тимошенка від 03.02.2022 № 41-01/195 інформуємо про таке. 

Безбар’єрність має стати новою суспільною нормою в Україні, щоб її 

досягти, повинні відбутися великі зміни у суспільстві, воно мусить стати 

людиноцентричним. Такі зміни можливі у співпраці влади і суспільства. 

З цією метою громадською організацією „Безбар’єрність” було створено 

інформаційні матеріали для демонстрації успішних прикладів подолання різних 

бар’єрів і перепон у суспільстві.  

Перший етап розміщення матеріалів привернув увагу до теми безбар’єрності 

та засвідчив ефективність відповідної інформаційної кампанії. 

Нині розпочинається другий етап кампанії. У зв’язку з цим надаємо 

матеріали, які відповідно до висновку Міністерства соціальної політики України 

(№703 від 14.12.2021) мають статус „соціальна реклама”. 

Просимо забезпечити виготовлення та розміщення на вулицях та площах 

населених пунктів, уздовж автомобільних доріг і на всіх інформаційних 

майданчиках, які є у розпорядженні, тематичної інформації (макети зображень 

додаються) соціальної реклами „Безбар’єрність – це…”, а саме такі сіті-лайти: 

1) „Безбар’єрність – це безпечні та зручні майданчики для кожної дитини”; 

2) „Безбар’єрність – це дитяча кімната в офісі”; 

3) „Безбар’єрність – це жити повноцінним життям”; 

4) „Безбар’єрність – це коли зручно всім без винятку”; 

5) „Безбар’єрність – це коли на співбесіді про вік не питають”; 

6) „Безбар’єрність – це коли чоловік у декреті, жінка на роботі – і навпаки”; 

7) „Безбар’єрність – це поважати можливості іншої людини”; 

8) „Безбар’єрність – це почувати себе захищено”; 

9) „Безбар’єрність – це приймати людей такими, які вони є”; 

10)„Безбар’єрність – це розуміти інших без слів”. 

Крім того, громадською організацією „Безбар’єрність” у межах ініціативи 

дружини Президента України О.Зеленської „Без бар’єрів” було створено 

мультфільм з метою демонстрації в ігровій формі важливості толерантного 



спілкування. Просимо також забезпечити розміщення цього мультфільму на 

відеоносіях у громадських місцях і в установах.  

Усі вищезазначені документи розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NBiM_k16IA1EPzioOAPq2Tyw0DXty_

Nt.з://оґіуе.ноодіе.сот/сіґіуе/ц/О/Їоісіеґз/1 МВіМ К 1 бІАі ЕРІАРСІЇЇТУЩОВХЇУ.  

  „Довідник безбар’єрності” можна завантажити за посиланням: bf.in.ua або  

сканувавши QR-код:  

 

 

 

   Медіа- та фотозвіти щодо підсумків інформаційної кампанії просимо 

надсилати на електронну адресу vn_pol@carpathia.gov.ua  до 21 березня                 

2022 року. 

 

 

 

 

Заступник голови                                                               

державної   адміністрації 

     Ігор ШИНКАРЮК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Молдавчук 
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