
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 01.03.2019 № 159/2019-р 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, 
наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді 
України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 

на період до 2020 року у Хмельницькій області 
 

Зміст рекомендацій Заходи, спрямовані на виконання 
рекомендацій Індикатори досягнення Строк 

виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
Сприяти зайнятості 
особам з інвалідністю 

Надавати якісні послуги з організації 
професійної підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації за про-
фесіями, що користуються попитом на 
ринку праці, з врахуванням рекомен-
дацій МСЕК 

Підвищення конкурентності на 
ринку праці 

Протягом 
2019-2020 

років 

Хмельницький обласний 
центр зайнятості 

Сприяти залученню до трудової зай-
нятості осіб з інвалідністю, у тому 
числі шляхом влаштування на роботи 
тимчасового характеру 

Збільшення чисельності залу-
чених до трудової діяльності 

Забезпечити ефективний 
доступ осіб з інвалідніс-
тю до об’єктів громад-
ського і цивільного при-
значення, благоустрою, 
транспортної, дорожньої 
інфраструктури та інфор-
мації 

Вжити заходів щодо створення 
доступності до об’єктів транспортно-
дорожньої інфраструктури для осіб з 
інвалідністю 

Збільшення кількості об’єктів 
доступності для осіб з інвалід-
ністю 

Протягом 
2019-2020 

років 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної дер-
жавної адміністрації, рай-
держадміністрації, виконав-
чі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, 
інші органи місцевого 
самоврядування 



 

2

 

1 2 3 4 5 
 Сприяти збільшенню кількості транс-

портних засобів, пристосованих для пе-
ревезення осіб з інвалідністю 

Збільшення кількості транс-
портних засобів, пристосованих 
для перевезення осіб з інвалід-
ністю 

Постійно Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної 
державної адміністрації 

Посилення ролі “комітетів доступ-
ності” в частині здійснення моніто-
рингу і контролю забезпечення до-
ступності осіб з інвалідністю до со-
ціальної, архітектурної, транспортної 
інфраструктури 

Збільшення об’єктів доступ-
ності 

Постійно Відділ містобудування та 
архітектури обласної дер-
жавної адміністрації, рай-
держадміністрації, вико-
навчі комітети міських 
(міст обласного значен-
ня) рад, інші органи міс-
цевого самоврядування 

Моніторинг стандартів 
доступності житлових бу-
динків 

Забезпечити створення необхідних умов 
для вільного доступу осіб з інвалідності 
до об’єктів житлового фонду з ураху-
ванням пропозицій громадських органі-
зацій осіб з інвалідністю 

Здійснення моніторингу Постійно Управління житлово-ко-
мунального господарства 
обласної державної адмі-
ністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі коміте-
ти міських (міст обласно-
го значення) рад, інші ор-
гани місцевого самовря-
дування 

Визначити інвалідність 
як основний напрям на-
дання гуманітарної допо-
моги та залучення гро-
мадських об’єднань осіб 
з інвалідністю до визна-
чення пріоритетів у роз-
поділі допомоги 

Сприяння наданню, насамперед особам 
з інвалідністю, гуманітарної допомоги, 
в тому числі допомоги міжнародних до-
норів, та здійснення відповідного кон-
тролю 

Збільшення в розрізі адміністра-
тивно- територіальних одиниць 
кількості осіб з інвалідністю, що 
стали набувачами гуманітарної 
допомоги  

Постійно Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного зна-
чення) рад 
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1 2 3 4 5 
Розвиток допоміжних по-
слуг у місцевих громадах 
з метою забезпечення осо-
бам з інвалідністю віль-
ного вибору місця і умов 
проживання та деінсти-
туціалізації 

Запровадження у громаді соціальних 
послуг з метою забезпечення права 
дітей з інвалідністю на виховання у 
сімейному середовищі 

Збільшення кількості дітей з 
інвалідністю, які в результаті 
отриманих послуг залишилися 
у сім’ї 

Постійно Департаменти соціального 
захисту населення, освіти і 
науки, служба у справах ді-
тей обласної державної ад-
міністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, райдерж-
адміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласно-
го значення) рад, інші орга-
ни місцевого самовряду-
вання 

Запровадити системний кваліфікований 
психолого-педагогічний супровід дітей, 
у тому числі з інвалідністю, які нав-
чаються за індивідуальною та інклю-
зивною формою, та їх батьків 

Надання допомоги дітям з ін-
валідністю та їх батькам 

Постійно Департамент освіти і науки 
обласної державної адміні-
страції 

Залучати дітей з особливими освітніми 
потребами до позакласних та поза-
шкільних заходів, створивши відповідні 
умови у навчальних закладах, у тому 
числі позашкільних 

Збільшення кількості дітей з 
інвалідністю, охоплених поза-
класною та гуртковою роботою 

Постійно Департамент освіти і науки 
обласної державної адміні-
страції 

Забезпечити особам з ін-
валідністю доступ до своє-
часних медичних послуг 

Організація виїзних засідань медико-со-
ціальних експертних комісій та лікар-
сько-консультативних комісій закладів 
охорони здоров’я до інтернатних ус-
танов, в яких перебувають особи з ін-
валідністю, діти з інвалідністю, з метою 
розроблення та коригування індиві-
дуальних програм реабілітації, а також 
контролю за їх реалізацією 

Збільшення кількості осіб з ін-
валідністю охоплених медич-
ними послугами 

За окремим 
графіком 

Департаменти охорони здо-
ров’я, соціального захисту 
населення обласної держав-
ної адміністрації  
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 Вжити заходів щодо оздоровлення та 

санаторно-курортного лікування дітей-ін-
валідів, у тому числі тих, які проживають 
у дитячих будинках-інтернатах, урахо-
вуючи їх особливі фізичні і психічні вади 

Забезпечення оздоровлення осіб 
з інвалідністю 

Постійно Департаменти охорони здо-
ров’я, освіти і науки, соці-
ального захисту населення 
обласної державної адміні-
страції 

Виділити достатні фінан-
сові ресурси для навчан-
ня та найму перекладачів 
з жестової мови у сфері 
суспільних послуг 

Передбачити в місцевих бюджетах 
кошти для оплати послуг перекладачів з 
жестової мови у сфері суспільних по-
слуг 

Збільшення кількості перекла-
дачів з жестової мови 

Протягом 2019-
2020 років 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної дер-
жавної адміністрації, рай-
держадміністрації, виконав-
чі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, 
інші органи місцевого само-
врядування 

Забезпечити участь осіб з 
інвалідністю у спорті 

Залучення осіб з інвалідністю до занять 
фізичною культурою та спортом,  про-
ведення спортивно- масових заходів 

Всебічне сприяння самореалі-
зацїї осіб з інвалідністю у спорті 

Постійно Управління молоді та спор-
ту обласної державної ад-
міністрації 

Сприяти розвитку паралімпійського і 
дефлімпійського руху та реабілітації 
інвалідів засобами фізичної культури та 
спорту 

  

Підвищення освіченості 
суспільства у питаннях ін-
валідності 

Виховання на всіх рівнях системи ос-
віти шанобливого ставлення до прав 
осіб з інвалідністю 

Сприяти формуванню толерант-
ного ставлення до осіб з інва-
лідністю 

Постійно Департамент освіти і науки 
обласної державної адміні-
страції 

Покращення правового за-
хисту та інформованості 
осіб з інвалідністю 

Вжити додаткових заходів щодо до-
ступності осіб з інвалідністю до інфор-
мації, у тому числі тієї, що міститься на 
офіційних веб-сайтах державних орга-
нів влади 

Покращення правового захисту 
та доступу до інформаційного 
середовища осіб з інвалідністю 

Постійно Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної дер-
жавної адміністрації, рай-
держадміністрації, виконав-
чі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, 
інші органи місцевого само-
врядування 
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 Надання безоплатної консультативної 

правової допомоги особам з інвалідніс-
тю, членам сімей, які опікуються дітьми 
з інвалідністю 

  Головне територіальне уп-
равління юстиції в області 

Соціально-культурна реа-
білітація осіб з інвалід-
ністю 

Сприяти залученню осіб з інвалідністю 
до культурних заходів з метою їх гармо-
нійного розвитку  

Забезпечення доступу до над-
бань культури, мистецтва та 
змістовного дозвілля 

Постійно Управління культури, націо-
нальностей, релігій та ту-
ризму обласної державної 
адміністрації 

 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації              О. Самолюк 
 


