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Шановний пане Сергію! 
 

На Ваш запит на інформацію від 05.01.2022 року, який надійшов через сайт «Доступ до 
Правди», щодо безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю до Хмельницької обласної 
бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка (далі – бібліотека) в межах компетенції 
повідомляємо наступне. 

В бібліотеці забезпечено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю. Зокрема, 
облаштовано пандус зі сторони запасного виходу бібліотеки та сучасний пандус з перилами, 
згідно будівельних норм з центрального входу бібліотеки. Це дає можливість людям, які 
користуються візками потрапити до бібліотеки. Відділи обслуговування читачів знаходяться 
на першому поверсі бібліотеки і це дає можливість безперешкодно і самостійно потрапити до 
абонементу та читацьких залів. Пандуси до бібліотеки були облаштовані за рахунок спонсорів, 
які відгукнулись на звернення бібліотеки та голови громадської організації «Всеукраїнська 
спілка інвалідів України» у Хмельницькій області.  

Також бібліотека облаштована звуковою системою, є тактильна кнопка виклику, 
тактильна табличка для інвалідів (з шрифтом Брайля), сходи облаштовані контрастною 
смугою жовтого кольору. Усе обладнання придбано за рахунок гранту від Українського 
культурного фонду вартістю 3744,94 грн, які бібліотека освоїла у 2021 році. 

За інформацією Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 
релігій Хмельницької облдержадміністрації відсутній наказ про проведення згаданого 
облаштування. 

Крім того, бібліотека надає різноманітні послуги інклюзивного спрямування. У відділі 
для молодших школярів обладнаний інклюзивний майданчик для дітей з вадами зору, у відділі 
для старшокласників діє інтерактивний інклюзивний простір «Free Dreams», де є ігри, книги 
шрифтом Брайля. Протягом 2019-2021 років бібліотека реалізовує проєкти від Українського 
культурного фонду у програмі «Інклюзивне мистецтво», тому це дає широкі можливості для 
проведення багатьох заходів з дітьми з обмеженими потребами. 

Додатково повідомляємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 
 
З повагою 
заступник голови 
адміністрації                                                                                                        Володимир ЮР’ЄВ 
 
Ніна ВЛАСЮК 
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