
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
17.06.2021 № 557/2021-р

 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ  
з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року  

у Хмельницькій області 
 

№  
з/п Найменування завдання Найменування заходу Індикатор досягнення Строк 

виконання Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 6 
І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю  

(статті 5-7 Конвенції про права осіб з інвалідністю)
1 Створення умов для 

забезпечення рівних 
прав та можливостей 
осіб з інвалідністю 

1) узгодження нормативно-правових 
актів місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування з по-
ложеннями Конвенції, зокрема термінів 
“інвалід”, “дитина-інвалід” з термінами 
“особа з інвалідністю”, “дитина з інва-
лідністю”, а також уніфікація термінів та 
визначень

внесено відповідні 
зміни до 
нормативно-
правових актів 

протягом 
2021 року 

Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю

2) забезпечення врахування потреб жінок 
з інвалідністю під час оснащення ліка-
рень, зокрема, забезпечення гінеколо-
гічними кріслами 

враховано потреби 
жінок з інвалідністю 

постійно Департамент охорони здо-
ров’я обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, інші 
органи місцевого самовря-
дування
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1 2 3 4 5 6 
II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Формування культури 
сприйняття особи з інва-
лідністю як повноправ-
ного учасника суспіль-
ного життя 

Сприяння проведенню інформаційно-
просвітницьких заходів щодо інтеграції 
осіб з інвалідністю в суспільне життя за 
участю громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю 

кількість 
проведених 
інформаційно-
просвітницьких 
заходів 

постійно Департаменти соціального 
захисту населення, інфор-
маційної діяльності, куль-
тури, національностей та 
релігій обласної державної 
адміністрації, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю

2 Зміцнення потенціалу 
осіб, відповідальних за 
формування політик, 
фахівців та спеціалістів 
у всіх сферах життя у 
співпраці з громадськи-
ми об’єднаннями осіб з 
інвалідністю 

1) проведення навчальних семінарів щодо 
важливості включення та допомоги у за-
доволенні потреб осіб з інвалідністю за 
участю громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю для:

   

фахівців сфери охорони здоров’я кількість 
проведених 
навчальних 
семінарів 

постійно Департамент охорони здо-
ров’я обласної державної 
адміністрації, районні дер-
жавні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування, 
громадські об’єднання осіб 
з інвалідністю (за згодою)

викладачів, фахівців освіти, у тому числі 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

постійно Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю 
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  2) підвищення кваліфікації, участь у відпо-

відних тренінгах (зокрема семінарах, засі-
даннях за “круглим столом”) державних 
службовців, працівників органів місцевого 
самоврядування, спеціалістів (фахівців) ор-
ганів, установ та закладів соціального захис-
ту, освіти, охорони здоров’я з вивчення поло-
жень Конвенції про права осіб з інвалідністю

чисельність спеціаліс-
тів, які підвищили 
кваліфікацію 

постійно Департаменти соціального 
захисту населення, охорони 
здоров’я; освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 
органи місцевого самовряду-
вання, громадські об’єднання 
осіб з інвалідністю

3) проведення навчання для фахівців 
інтернатних закладів, кризових центрів 
щодо забезпечення розумного пристосу-
вання та надання допомоги особам з 
інвалідністю із залученням до навчання 
експертів жінок з інвалідністю 

кількість проведених 
навчань 

постійно Департаменти соціального за-
хисту населення, охорони здо-
ров’я; освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалідністю

ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)
1 Забезпечення доступ-

ності транспорту 
1) впровадження систем інформування 
та орієнтування осіб з інвалідністю на 
транспорті загального користування та 
об’єктах транспортної інфраструктури з 
використанням, зокрема, візуальної, 
звукової, тактильної інформації

70 відсотків присто-
сованих засобів та 
об’єктів 

до 2025 року Управління інфраструктури 
обласної державної адміні-
страції, районні державні 
адміністрації, органи місце-
вого самоврядування 

  2) усунення перешкод для маломобільних груп 
населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, 
із залученням як експертів представників гро-
мадських об’єднань осіб з інвалідністю під час 
проведення реконструкції, капітального ре-
монту об’єктів громадського та цивільного при-
значення, благоустрою, транспортної інфра-
структури, дорожнього сервісу, у тому числі 
автомобільних доріг у населених пунктах області 

70 відсотків 
пристосованих 
об’єктів 

до 2025 року Департамент розвитку громад, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства, управ-
ління інфраструктури, відділ 
містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації, 
районні державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядуван-
ня, громадські об’єднання осіб з 
інвалідністю
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2 Забезпечення архітек-

турної доступності 
1) вжиття вичерпних заходів для організації 
безперешкодного доступу осіб з інвалідніс-
тю до будівель, приміщень, у тому числі 
санітарного призначення, у закладах освіти, 
соціального захисту населення, охорони 
здоров’я, установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах Державної криміналь-
но-виконавчої служби, в яких утримуються 
особи з інвалідністю

70 відсотків облашто-
ваних об’єктів 

постійно Департаменти освіти, науки, 
молоді та спорту, соціального 
захисту населення, охорони 
здоров’я обласної державної 
адміністрації, районні держав-
ні адміністрації, органи міс-
цевого самоврядування, 
громадські об’єднання осіб з 
інвалідністю

2) здійснення за участю громадських об’єд-
нань осіб з інвалідністю системного моні-
торингу доступності для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення в 
будівлях закладів охорони здоров’я, соці-
ального захисту, освіти, культури, об’єктів 
житлового та громадського призначення, 
торгівлі, транспорту та зв’язку, будівлях 
органів прокуратури, поліції та судів 

результати моніто-
рингу опубліковано на 
офіційних вебсайтах 
обласної державної 
адміністрації 

щороку до 
01 квітня 

Департаменти освіти, науки, 
молоді та спорту, соціального 
захисту населення, охорони 
здоров’я, інформаційної діяль-
ності, культури, національнос-
тей та релігій, відділ містобу-
дування та архітектури облас-
ної державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалідністю  

3) забезпечення розумного пристосування, 
універсального дизайну приміщень закладів 
культури (обладнання пандусами, звуковою 
сигналізацією, інформаційними табличками), 
поповнення бібліотечних фондів відповідною 
літературою (забезпечення спеціалізованих 
бібліотек літературою, що надрукована 
шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, 
аудіокнигами), перекладу жестовою мовою 

кількість закладів 
культури, доступних для 
осіб з інвалідністю 

2021-2025 
роки 

Департаменти освіти, науки, 
молоді та спорту, інформацій-
ної діяльності, культури, 
національностей та релігій 
обласної державної адміні-
страції, районні державні 
адміністрації, органи місце-
вого самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб з 
інвалідністю 
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ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Забезпечення дотри-
манням прав осіб/дітей з 
інвалідністю у закладах, 
які здійснюють інститу-
ційний догляд 

здійснення моніторингу за дотриманням прав 
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 
проживають/перебувають у закладах освіти, 
соціального захисту населення, охорони здо-
ров’я 

результати моніторингу 
опубліковано на офіцій-
них вебсайтах обласної 
державної адміністрації, 
органу місцевого само-
врядування 

щороку до 
15 лютого 

Департаменти освіти, науки, 
молоді та спорту, соціального 
захисту населення, охорони 
здоров’я обласної державної  
адміністрації, громадські 
об’єднанняосібзінвалідністю 

2 Забезпечення внутрішньо 
переміщеним особам з 
інвалідністю достатнього 
життєвого рівня 

розселення внутрішньо переміщених осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю з пору-
шеннями зору та опорно-рухового апарату 
в установи та заклади, пристосовані для 
проживання/перебування таких осіб, їх 
пересування у приміщеннях та по території 
відповідних установ та закладів 

чисельність розселених 
внутрішньо переміще-
них осіб/дітей з інвалід-
ністю 

постійно Департаменти соціального 
захисту населення, охоро-
ни здоров’я, освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування

V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації  
(стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Забезпечення захисту і 
безпеки осіб з інвалід-
ністю у надзвичайних 
ситуаціях, у тому числі в 
разі виникнення загрози 
збройних конфліктів 

1) розроблення нових та включення до 
діючих програм цивільного захисту питан-
ня щодо забезпечення доступу маломобіль-
них груп населення, у тому числі осіб з 
інвалідністю, до захисних споруд цивіль-
ного захисту, зокрема проведення оцінки 
потреб, планування фінансування для 
створення умов, визначення строків 
облаштування споруд цивільного захисту 
засобами, що забезпечують такий доступ

враховано питання 
доступності осіб з інва-
лідністю у програмах 
цивільного захисту 

ІІ квартал 
2021 року 

Управління цивільного 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
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  2) проведення моніторингу дотримання прав 

людей з інвалідністю у разі виникнення над-
звичайних ситуацій за участю громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо 
забезпечення доступності захисних споруд 
цивільного захисту, наявності достатньої 
кількості доступного транспорту для евакуації 
до найближчої споруди цивільного захисту, а 
також рівня підготовки персоналу

результати опубліковано 
на офіційних вебсайтах 
органів влади та органів 
місцевого самоврядування

щороку до 
30 червня та 
31 грудня 

Управління інфраструк-
тури, цивільного захисту 
населення обласної дер-
жавної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування 

3) інформування населення про сховища в 
населених пунктах, обладнані для перебу-
вання в них осіб з інвалідністю 

відомості розміщено на 
інформаційних ресурсах 
місцевих органів вико-
навчої влади та органів 
місцевого самоврядування

протягом 
2021 року 

Районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громад-
ські об’єднання осіб з 
інвалідністю

4) розроблення планів заходів з питань 
цивільного захисту з урахуванням інтересів 
осіб з інвалідністю, які перебувають у за-
кладах соціального захисту, охорони здо-
ров’я, освіти 

розроблено плани 
захисту 

І квартал 
2022 року 

Департаменти соціального 
захисту населення; освіти, 
науки, молоді та спорту, 
охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
управління цивільного 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні адмі-
ністрації, органи місце-
вого самоврядування

2 Визначення пріоритетів 
під час розподілу гумані-
тарної допомоги з ураху-
ванням потреб осіб з інва-
лідністю 

залучення на постійній основі громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю до визначен-
ня пріоритетів у розподілі гуманітарної 
допомоги 

прийнято рішення із 
залученням громадських 
об’єднань осіб з інвалід-
ністю 

постійно Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні адмі-
ністрації, органи місцево-
го самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб з 
інвалідністю
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VI. Свобода та особиста недоторканність.  

Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,  
видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги

1 Забезпечення дотримання 
прав осіб з інвалідністю в 
установах та закладах, які 
здійснюють інституцій-
ний догляд, закладах охо-
рони здоров’я, установах 
виконання покарань та 
установах для поперед-
нього ув’язнення 

1) забезпечення можливості повідомлення 
підопічними закладів соціального захисту, 
охорони здоров’я про неналежне повод-
ження щодо них у цих закладах з урахуван-
ням інтересів осіб з інвалідністю з пору-
шеннями слуху, мовлення, інтелектуальни-
ми порушеннями, вжиття заходів до захис-
ту підопічних, від яких/щодо яких надійш-
ло таке звернення

вжито відповідних 
заходів 

І квартал 
2025 року 

Департаменти соціального 
захисту населення, освіти, 
науки, молоді та спорту, 
охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, 
громадські об’єднання 
осіб з інвалідністю 

2) вивчення питання щодо надання соціаль-
них послуг особам, віднесеним до IV-V групи 
рухової активності відповідно до Держав-
ного стандарту догляду вдома, затвердже-
ного наказом Мінсоцполітики від 13 листо-
пада 2013 року № 760 

подано аналітичну 
записку Кабінетові 
Міністрів України 

2022 рік Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні адмі-
ністрації, органи місце-
вого самоврядування, 
громадські об’єднання 
осіб з інвалідністю

2 Захист осіб з інвалідністю 
від домашнього насильства 

1) проведення навчання фахівців із соціаль-
ної роботи щодо виявлення та надання до-
помоги особам з інвалідністю, зокрема 
визнаним у судовому порядку недієздатни-
ми, які зазнають домашнього насильства, у 
тому числі від осіб, що здійснюють догляд 
за ними 

кількість фахівців із 
соціальної роботи, які 
пройшли навчання 

постійно Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, обласний центр соці-
альних служб, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого самовря-
дування, громадські об’єд-
нання осіб з інвалідністю 
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  3) проведення оцінки доступності для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення існуючих загальних та спе-
ціалізованих служб підтримки постражда-
лих осіб, у разі необхідності забезпечення 
створення таких умов 

інформацію розміщено 
на офіційному вебсайті 
облдержадміністрації 

2021 рік Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні адмі-
ністрації, органи місцево-
го самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб з 
інвалідністю

3 Забезпечення належних 
умов для відновлення та 
реабілітації для жінок і 
дівчат з інвалідністю, які 
постраждали від насиль-
ства за ознакою статі та 
сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом 

1) визначення доступності діючих притул-
ків для жінок та дівчат з інвалідністю, які 
постраждали від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі 

кількість діючих притул-
ків, у тому числі у сіль-
ській місцевості, доступ-
них для жінок і дівчат з 
інвалідністю 

щороку до 
01 квітня 

Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні адмі-
ністрації, органи місцево-
го самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб з 
інвалідністю

2) забезпечення надання жінкам та дівчатам з 
інвалідністю, які постраждали від насильства 
за ознакою статі та сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, інформації у доступ-
ному форматі про послуги та доступ до уста-
нов, на які покладаються функції із здійснення 
заходів у сфері запобігання та протидії насильству

кількість місць розмі-
щення, чисельність 
поінформованих жінок 
та дівчат 

постійно Департаменти охорони 
здоров’я, соціального за-
хисту населення обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування

VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції)
1 Підвищення рівня охоп-

лення якісними соціаль-
ними послугами осіб з 
інвалідністю на рівні 
територіальних громад 

1) забезпечення розвитку соціальних по-
слуг, що надаються в територіальних гро-
мадах з урахуванням потреб осіб з інвалід-
ністю, у тому числі із залученням громад-
ських об’єднань 

збільшено кількість по-
слуг, які надаються гро-
мадськими об’єднання-
ми, у тому числі шляхом 
соціального замовлення 

серпень 
2022 року 

Департамент соціального 
захисту населення обласної 
державної адміністрації, 
обласний центр соціальних 
служб, районні державні 
адміністрації, органи місце-
вого самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб з 
інвалідністю 



 9

 

1 2 3 4 5 6 
  2) забезпечення осіб, які здійснюють догляд 

за повнолітньою недієздатною особою або 
особою, цивільна дієздатність якої обме-
жена, соціальною послугою тимчасовий 
відпочинок для осіб, що здійснюють догляд 
за особами з інвалідністю, особами, які 
мають невиліковні хвороби, хвороби, що 
потребують тривалого лікування 

чисельність осіб, які 
скористались послугою 

постійно Департамент соціального 
захисту населення, охоро-
ни здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громад-
ські об’єднання осіб з 
інвалідністю

2 Забезпечення соціальною 
послугою догляду вдома 
осіб із психічними та інте-
лектуальними порушен-
нями 

вжиття заходів до надання соціальних по-
слуг особам із психічними та інтелектуаль-
ними порушеннями, зокрема недієздатним 
особам, за місцем їх проживання шляхом 
створення мережі надавачів соціальних 
послуг, у тому числі із залученням недер-
жавного сектору 

чисельність осіб, яким 
надається послуга 

ІV квартал 
2022 року 

Департамент соціального 
захисту населення облас-
ної державної адміністра-
ції, районні державні адмі-
ністрації, органи місцево-
го самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб з 
інвалідністю

VIII. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації  
(стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Розширення можливостей 
щодо захисту прав осіб з 
інвалідністю доступними 
засобами, способами і 
форматами спілкування з 
використанням інформа-
ційних та комунікаційних 
технологій 

оформлення офіційних вебсайтів у відпо-
відність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 
40500:2015 “Інформаційні технології. 
Настанова з доступності веб-контенту W3C 
(WCAG) 2.0” не нижче рівня АА 

70 відсотків вебсайтів 
відповідного рівня 

до 2022 року Департамент інформацій-
ної діяльності, культури, 
національностей та релігій 
обласної державної адмі-
ністрації, районні держав-
ні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
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IX. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Створення умов для роз-
витку і виховання дітей у 
сім’ях або в умовах, макси-
мально наближених до 
сімейних 

1) проведення навчання для батьків, які 
виховують дітей з інвалідністю, з питань 
правової культури, надання якісних послуг, 
реалізації права на освіту, соціальний за-
хист, дозвілля 

проведено навчання постійно Департамент соціального 
захисту населення, освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної адмі-
ністрації, районні дер-
жавні адміністрації, орга-
ни місцевого самовряду-
вання, громадські об’єд-
нання осіб з інвалідністю

2) вжиття заходів до посилення контролю 
за умовами утримання та виховання дітей з 
інвалідністю, які виховуються в умовах, 
наближених до сімейних (малих групових 
будинках) або у закладах інституційного 
догляду та виховання дітей 

забезпечено належні 
умови утримання та 
виховання дітей з 
інвалідністю 

постійно Служба у справах дітей, 
департаменти освіти і 
науки, охорони здоров’я, 
обласний центр соціаль-
них служб обласної дер-
жавної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громад-
ські об’єднання осіб з 
інвалідністю

2 Навчання та підвищення 
кваліфікації надавачів 
послуг дітям з 
інвалідністю та сім’ям 
(сімейним формам 
виховання), у яких вони 
виховуються 

1) вжиття заходів до систематичного підви-
щення кваліфікації працівників, які здійсню-
ють соціальний і психологічний супровід 
дітей, у тому числі з інвалідністю 

підвищено кваліфікацію 
працівників 

постійно Департаменти соціального 
захисту населення, освіти, 
науки, молоді та спорту, 
служба у справах дітей 
обласної державної адмі-
ністрації, обласний центр 
соціальних служб районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування
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  2) вжиття заходів щодо систематичного 

підвищення кваліфікації працівників, які 
здійснюють соціальний і психологічний 
супровід дітей, у тому числі з інвалідністю 

підвищено кваліфікацію 
працівників 

постійно Департаменти соціального 
захисту населення, освіти, 
науки, молоді та спорту, 
служба у справах дітей 
обласної державної адмі-
ністрації, обласний центр 
соціальних служб, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування

Х. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю)
1 Сприяння доступу осіб з 

інвалідністю до будівель, 
споруд та приміщень за-
кладів освіти 

1) проведення інвентаризації будівель, спо-
руд і приміщень (з урахуванням санітарних 
зон) закладів вищої освіти щодо пристосу-
вання для потреб осіб з інвалідністю 

опубліковано звіт на 
офіційному вебсайті 
обласної державної 
адміністрації 

постійно Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю

2) створення належних умов для організації 
освітнього процесу осіб з особливими освіт-
німи потребами (осіб з інвалідністю) в за-
кладах професійної (професійно-технічної) 
освіти, зокрема забезпечення архітектурної 
доступності, розумного пристосування, 
універсального дизайну приміщень закла-
дів, гуртожитків (обладнання пандусами, 
звуковою сигналізацією, інформаційними 
табличками), методичного забезпечення 
освітнього процесу, фахової підготовки 
працівників закладів

частка доступних 
закладів професійної 
(професійно-технічної) 
освіти для осіб з інвалід-
ністю станом на кінець 
звітного року, відсотків 

постійно Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю 



 12

 

1 2 3 4 5 6 
  3) забезпечення проведення оцінки реаліза-

ції права на освіту осіб з інвалідністю від-
повідно до зауважень загального порядку 
№ 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб 
з інвалідністю до статті 24 Конвенції про 
права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, 
прийнятої Генеральною Асамблеєю Орга-
нізації Об’єднаних Націй “Перетворення 
нашого світу: Порядок денний в галузі 
сталого розвитку на період до 2030 року”

розроблено індикатори 
для проведення 
відповідної оцінки 

ІІІ квартал 
2021 року 

Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого самовря-
дування, громадські об’єд-
нання осіб з інвалідністю 

4) здійснення регулярного моніторингу та 
оцінки реалізації права на освіту осіб з інва-
лідністю з використанням індикаторів до 
статті 24 Конвенції про права осіб з інвалід-
ністю із залученням громадських об’єднань 
осіб з інвалідністю, батьків/осіб, які здійсню-
ють догляд за дітьми з інвалідністю

результати моніторингу 
опубліковано 

щороку до 
15 лютого 

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалідністю 

2 Розвиток інклюзивної 
освіти 

1) сприяння розвитку інклюзивного освіт-
нього середовища у закладах позашкільної 
освіти, найбільш доступних і наближених 
до місця проживання дітей, у тому числі 
дітей з особливими освітніми потребами 
відповідно до Закону України “Про поза-
шкільну освіту” 

кількість закладів, забез-
печених інклюзивним 
освітнім середовищем 

протягом 
2022 року 

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, гро-
мадські об’єднання осіб 
з інвалідністю

2) оснащення меблями, пристосованими 
для навчання дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату закладів дошкільної, за-
гальної середньої, професійної (професій-
но-технічної), передвищої, вищої та поза-
шкільної освіти 

стовідсоткове надання 
послуг 

ІІІ квартал 
2023 року 

Департамент освіти, науки, 
молоді та спорту обласної 
державної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громад-
ські об’єднання осіб з 
інвалідністю
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  3) забезпечення надання послуг інклюзив-

но-ресурсних центрів у кожній територі-
альній громаді незалежно від чисельності в 
ній осіб з особливими освітніми потребами 

стовідсоткове надання 
послуг 

ІІ квартал 
2022 року 

Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю

4) забезпечення фінансування додаткових 
психолого-педагогічних і корекційно-роз-
виткових послуг для дітей з особливими 
освітніми потребами, забезпечення соціаль-
них та інших послуг у закладах освіти 

чисельність дітей з особ-
ливими освітніми потре-
бами, які отримують 
безоплатно додаткові 
послуги 

до 2023 року Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю 

5) реалізація проекту “Мистецька освіта без 
обмежень” 

чисельність осіб з особ-
ливими освітніми потре-
бами, які здобувають 
мистецьку освіту 

2021-
2023 роки 

Департаменти освіти, 
науки, молоді та спорту, 
інформаційної діяльності, 
культури, національностей 
та релігій обласної 
державної адміністрації, 
районні державні 
адміністрації, органи 
місцевого самоврядування

3 Підготовка фахівців у 
сфері інклюзивної освіти 

1) упровадження освітніх програм підго-
товки та підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників, асистентів вчителя у 
сфері інклюзивного навчання, у тому числі 
на умовах дистанційного їх проходження 

кількість програм І квартал 
2022 року 

Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні дер-
жавні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування
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  2) забезпечення підготовки/підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, 
у тому числі асистентів вчителя, фахівців, 
що працюють у системі інклюзивної освіти 

чисельність педагогіч-
них працівників, у тому 
числі асистентів вчителя, 
фахівців, які працюють у 
системі інклюзивної освіти 

постійно Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної адмі-
ністрації, районні державні 
адміністрації, органи місце-
вого самоврядування

ХІ. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю)
1 Забезпечення надання 

медичних послуг особам 
з інвалідністю 

1) створення нових або облаштування 
існуючих закладів охорони здоров’я для 
надання послуг з реабілітації та санаторно-
курортного лікування дітей з інвалідністю, 
у тому числі тих, які перебувають у дитя-
чих будинках-інтернатах 

кількість установ II квартал 
2022 року 

Департаменти соціального 
захисту населення, охоро-
ни здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування

2) забезпечення супроводу осіб з інвалід-
ністю в закладах охорони здоров’я 

чисельність осіб, яким 
забезпечено супровід 

постійно Департамент охорони здо-
ров’я обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування

XII. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю)
1 Упровадження комплекс-

них реабілітаційних та 
абілітаційних послуг 

забезпечення підвищення кваліфікації 
фахівців з реабілітації з метою надання 
(здійснення) якісних реабілітаційних 
послуг (заходів) 

кількість фахівців з реабі-
літації, яким підвищено 
кваліфікацію 

постійно Департаменти охорони 
здоров’я, соціального за-
хисту населення обласної 
держаної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування
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XІІI. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Сприяння зайнятості, за-
безпечення розумного 
пристосування робочих 
місць для потреб осіб з 
інвалідністю, їх супрово-
ду на робочому місці 

) забезпечення впровадження соціальної 
послуги супроводу під час працевлашту-
вання та на робочому місці особи з інвалід-
ністю 

збільшено кількість 
працевлаштованих осіб 
з інвалідністю 

протягом 
2021-2023 

років 

Обласний центр зайня-
тості, Фонд соціального 
захисту інвалідів, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування

2) сприяння проведенню інформаційно-
роз’яснювальних кампаній для популяри-
зації працевлаштування осіб з інвалідністю, 
підвищення рівня поінформованості та бо-
ротьби із стигматизацією і стереотипами, 
з якими стикаються особи з інвалідністю, 
зокрема на робочому місці

проведено інформаційно-
роз’яснювальні заходи 

постійно Обласний центр зайня-
тості, Фонд соціального 
захисту інвалідів, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого самовря-
дування, громадські об’єд-
нання осіб з інвалідністю

3) забезпечення впровадження ефективних 
програм зайнятості для осіб з інвалідністю 

збільшено кількість пра-
цевлаштованих осіб з 
інвалідністю 

протягом 
2021-2023 

років 

Обласний центр зайня-
тості, Фонд соціального 
захисту інвалідів, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого самовря-
дування, громадські об’єд-
нання осіб з інвалідністю 
(за згодою), об’єднання 
організацій роботодавців 
області 
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XІV. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Удосконалення виборчого 
законодавства щодо учас-
ті осіб з інвалідністю у ви-
борчому процесі 

забезпечення реалізації виборчих прав осіб 
з інвалідністю, зокрема шляхом створення 
умов для безперешкодного доступу до при-
міщень виборчих комісій та приміщень для 
голосування, застосування засобів розум-
ного пристосування для голосування, до-
ступних форматів інформації, у тому числі 
аудіокоментування, перекладу жестовою 
мовою, та інших форматів подачі інфор-
мації для читання та спілкування 

кількість приміщень 
виборчих комісій, що 
відповідають БДН з 
доступності 

ІІ квартал 
2023 року 

Департаменти соціального 
захисту населення, освіти, 
науки, молоді та спорту, 
інформаційної діяльності, 
культури, національностей 
та релігій обласної дер-
жавної адміністрації, 
районні державні адміні-
страції, органи місцевого 
самоврядування, громад-
ські об’єднання осіб з 
інвалідністю 

XV. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом 
(стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1 Створення умов для за-
безпечення рівних прав і 
можливостей осіб з інва-
лідністю для занять фізич-
ною культурою, спортом і 
фізкультурно-спортивною 
реабілітацією 

1) сприяння у забезпечені архітектурної 
доступності та безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень, у тому числі сані-
тарного призначення, закладів фізичної 
культури і спорту, спортивних споруд 

збільшення на 10 відсот-
ків щороку кількості за-
кладів фізичної культури 
і спорту, спортивних 
споруд, облаштованих з 
урахуванням потреб осіб 
з інвалідністю 

протягом 
2021-2025 

років 

Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
обласної державної 
адміністрації, районні 
державні адміністрації, 
органи місцевого само-
врядування, громадські 
об’єднання осіб з інвалід-
ністю

2) забезпечення організації та проведення 
заходів з фізичної культури, спорту, фіз-
культурно-спортивної реабілітації осіб з 
інвалідністю, у тому числі дітей з інвалід-
ністю 

кількість проведених 
заходів 

протягом 
2021-2025 

років 

Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту  
обласної державної адмі-
ністрації, районні дер-
жавні адміністрації, орга-
ни місцевого самовряду-
вання, громадські об’єд-
нання осіб з інвалідністю
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XVI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг  

(статті 32-33 Конвенції про права осіб з інвалідністю)
1 Забезпечення конструк-

тивного залучення гро-
мадських об’єднань осіб 
з інвалідністю, які працю-
ють у сфері прав осіб з ін-
валідністю, до формуван-
ня політик і стратегій, 
спрямованих на виконан-
ня Конвенції про права 
осіб з інвалідністю 

здійснення моніторингу надання фінансо-
вої підтримки громадським об’єднанням 
осіб з інвалідністю на місцевому рівні 

розміщення результатів 
проведеного моніторингу 
на офіційному вебсайті 
обласної державної адмі-
ністрації 

щороку до 
01 квітня 

Департаменти соціального 
захисту населення, інфор-
маційної діяльності, куль-
тури, національностей та 
релігій обласної державної 
адміністрації, районні дер-
жавні адміністрації, орга-
ни місцевого самовряду-
вання 

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації          Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


