
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

23.11.2021 № 823/2021-р 

 

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні  

на період до 2030 року 
 

№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 

Строк 

виконання 
Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведення моніторингу об’єк-

тів адміністративно-управлін-

ської, культурно-дозвільної, 

спортивної, науково-освітньої, 

медичної, соціальної та транс-

портної інфраструктури для 

визначення їх стану та рівня 

доступності 

Забезпечення збору ін-

формації щодо наявної 

адміністративно-управ-

лінської, культурно-доз-

вільної, спортивної, нау-

ково-освітньої, медич-

ної, соціальної та транс-

портної інфраструктури, 

визначення її технічного 

стану та рівня доступ-

ності 

Проведено моніторинг усіх 

об’єктів адміністративно-

управлінської, культурно-

дозвільної, спортивної, 

науково-освітньої, медич-

ної, соціальної та транс-

портної інфраструктури, 

визначено їх технічний 

стан та рівень доступності 

IV квартал 

2021 року 

Департаменти освіти, науки,молоді та 

спорту, інформаційної діяльності, куль-

тури, національностей та релігій, охоро-

ни здоров’я, розвитку громад, будів-

ництва та житлово-комунального госпо-

дарства, соціального захисту населення, 

управління інфраструктури, відділ міс-

тобудування та архітектури облдержа-

дміністрації, райдержадміністрації та 

органи  місцевого самоврядування у 

співпраці з громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю 

2 Проведення інвентаризації 

об’єктів спортивної інфраструк-

тури для визначення їх стану та 

рівня доступності 

Забезпечення збору ін-

формації щодо наявної 

спортивної інфраструк-

тури, визначення її тех-

нічного стану та рівня 

доступності 

Проведено інвентаризацію 

усіх об’єктів спортивної 

інфраструктури, визначено 

їх технічний стан та рівень 

доступності 

IV квартал 

2021 року 

Департамент освіти, науки,молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації та органи місцевого само-

врядування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 
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3 Аналіз зібраної інформації щодо 

наявної адміністративно-управ-

лінської, культурно-дозвільної, 

спортивної, науково-освітньої, 

медичної, соціальної та транс-

портної інфраструктури, її тех-

нічного стану та рівня доступ-

ності і складання планів заходів з 

облаштування елементів дос-

тупності до об’єктів інфраструк-

тури та послуг органів виконав-

чої влади та місцевого самовря-

дування 

Створення планів захо-

дів з облаштування еле-

ментів доступності до 

об’єктів інфраструктури 

та послуг органів вико-

навчої влади та місце-

вого самоврядування 

Плани заходів з облашту-

вання елементів доступ-

ності до об’єктів інфра-

структури та послуг орга-

нів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

І квартал 

2022 року 

Департаменти освіти, науки, молоді та 

спорту, інформаційної діяльності, куль-

тури, національностей та релігій, охо-

рони здоров’я, розвитку громад, будів-

ництва та житлово-комунального гос-

подарства, соціального захисту населен-

ня, управління інфраструктури, відділ 

містобудування та архітектури обл-

держадміністрації, райдержадміністра-

ції та органи місцевого самоврядування 

у співпраці з громадськими об’єднан-

нями осіб з інвалідністю 

4 Формування мережі сучасних 

спортивних споруд за місцем 

проживання, у місцях масового 

відпочинку із забезпеченням їх 

доступності для різних верств 

населення, зокрема для осіб з 

інвалідністю та інших маломо-

більних груп населення 

Проведення аналізу фак-

тичного забезпечення 

спортивними спорудами 

населення за місцем про-

живання та у місцях ма-

сового відпочинку, а та-

кож вивчення питання 

щодо їх доступності, 

відповідності соціаль-

ним стандартам та по-

требам громади 

Підготовлено пропозиції 

щодо будівництва нових 

або реконструкції наявних 

спортивних споруд 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації та органи місцевого само-

врядування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 
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5 Забезпечення безперешкодного 

доступу осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп насе-

лення до спортивних споруд 

Забезпечення дотриман-

ня вимог щодо доступ-

ності спортивних спо-

руд для осіб з інвалід-

ністю та інших маломо-

більних груп населення 

Надано рекомендації місце-

вим органам виконавчої вла-

ди та органам місцевого са-

моврядування стосовно до-

тримання вимог щодо дос-

тупності спортивних споруд 

для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення під час рекон-

струкції існуючих об’єктів 

спортивної інфраструктури 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації та органи місцевого само-

врядування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 

6 Сприяння підвищенню міської 

мобільності та розвитку мережі 

паркувальних зон і пасажирських 

терміналів для пересадки з інди-

відуального транспорту на місь-

кий транспорт 

Покращення пішохідної 

інфраструктури, парку-

вальних зон, обмеження 

швидкості руху транс-

портних засобів та роз-

виток інфраструктури 

для руху двоколісних 

транспортних засобів 

(зокрема встановлення 

світлофорів, озвучених 

для потреб осіб з вадами 

слуху та оснащених для 

потреб осіб з вадами 

зору) 

Забезпечено проєктування 

елементів автомобільних до-

ріг у межах населених пунк-

тів із забезпечення доступ-

ності для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп 

населення (облаштування 

пологих переходів з тротуарів 

на позначений перехід через 

дорогу пониженням бор-

дюрного каменю тощо) 

IV квартал 

2022 року 

Управління інфраструктури облдерж-

адміністрації, Служба автомобільних 

доріг в області, ДП “Хмельницька 

обласна служба місцевих автодоріг”, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 

Забезпечено здійснення за-

ходів для дублювання або 

заміну кількарівневих пішо-

хідних переходів у населених 

пунктах наземними перехо-

дами, адаптованими для 

потреб осіб з вадами слуху 

та оснащеними для потреб 

осіб з вадами зору 

IV квартал 

2021 року 

Управління інфраструктури облдерж-

адміністрації, Служба автомобільних 

доріг в області, ДП “Хмельницька 

обласна служба місцевих автодоріг”, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 
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7 Забезпечення доступності транс-

портних послуг для всіх грома-

дян, зокрема осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп 

населення, шляхом створення 

для них доступного середовища 

для вільного пересування 

Забезпечення придбання 

шкільних автобусів, при-

стосованих для переве-

зення дітей, які пересу-

ваються у кріслах коліс-

них 

Створено покращені умови 

для перевезення школярів, 

зокрема дітей, які пересу-

ваються у кріслах колісних 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки,молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації та органи місцевого само-

врядування 

8 Забезпечення мобільності та 

функціонування сучасного 

пасажирського транспорту 

Забезпечення стимулю-

вання оновлення паса-

жирського рухомого 

складу (з урахуванням 

потреб осіб з інвалід-

ністю та інших маломо-

більних груп населення) 

Збільшено щороку на 5% 

частку залізничного паса-

жирського рухомого скла-

ду, адаптованого для пот-

реб осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення 

IV квартал 

2022 року 

Органи місцевого самоврядування 

9 Поступове оновлення рухомого 

складу для пасажирських пере-

везень, заміна концепції викори-

стання міні-автобусів на більш 

гнучкі та екологічно чисті систе-

ми, обладнані для перевезення 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

Запровадження поетап-

ного збільшення на мар-

шрутах загального кори-

стування кількості 

транспортних засобів, 

пристосованих для пере-

везення осіб з інвалід-

ністю та інших маломо-

більних груп населення 

Збільшено частку транс-

портних засобів загального 

користування, пристосо-

ваних для користування 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення 

IV квартал 

2022 року 

Органи місцевого самоврядування 
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10 Забезпечення захисту і безпеки 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення у 

надзвичайних ситуаціях, зокрема 

у разі виникнення загрози зброй-

них конфліктів 

1) розроблення та вклю-

чення до регіональних і 

місцевих програм цивіль-

ного захисту населення 

питань щодо забезпечення 

доступу осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних 

груп населення до захис-

них споруд цивільного за-

хисту, зокрема проведення 

оцінки потреб, планування 

фінансування для ство-

рення умов, визначення 

строків облаштування спо-

руд цивільного захисту 

засобами, що забезпечу-

ють такий доступ; 

Питання осіб з інвалідніс-

тю та інших маломобіль-

них груп населення вклю-

чено у програми цивіль-

ного захисту населення 

ІV квартал 

2021 року 

Управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

2) проведення моніторингу 

дотримання прав осіб з ін-

валідністю та інших мало-

мобільних груп населення у 

разі виникнення надзвичай-

них ситуацій, зокрема щодо 

забезпечення доступності 

захисних споруд цивіль-

ного захисту, наявності 

достатньої кількості дос-

тупного транспорту для 

евакуації до найближчої 

споруди цвільного захисту, 

а також рівня підготовки 

обслуговуючого персоналу; 

Результати моніторингу 

опубліковано на офіційних 

вебсайтах органів влади та 

органів місцевого само-

врядування 

ІV квартал 

2022 року 

Управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування у співпраці з гро-

мадськими об’єднаннями осіб з інвалід-

ністю 
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  3) інформування насе-

лення про сховища в 

населених пунктах, об-

ладнані для перебування 

в них осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних 

груп населення 

Відомості про сховища 

розміщено на доступних 

населенню інформаційних 

ресурсах, у ЗМІ тощо 

ІV квартал 

2021 року 

Управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації, рай-

держадміністрації та органи місцевого 

самоврядування 

11 Пристосування головних входів 

до будівель органів державної 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування для викори-

стання особами з інвалідністю 

Проведення відповідних 

будівельних/ремонтних 

робіт 

Забезпечено встановлення 

пандусів, тактильної плит-

ки, поручнів, адаптацію 

вхідних дверей для осіб з 

інвалідністю 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти освіти, науки, молоді та 

спорту, охорони здоров’я, розвитку 

громад, будівництва та житлово-кому-

нального господарства, соціального за-

хисту населення, відділ містобудування 

та архітектури облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 

12 Створення умов для поєднання 

працівниками професійних і 

сімейних обов’язків 

Забезпечення діяльності 

дитячих кімнат в уста-

новах та організаціях 

Збільшено кількість функ-

ціонуючих дитячих кімнат 

в установах та організаціях 

IV квартал 

2022 року 

Структурні підрозділи облдержадміні-

страції, райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

13 Проведення роз’яснювальної ро-

боти серед суб’єктів прийняття 

управлінських рішень (замов-

ників, проєктувальників, вико-

навців робіт) щодо важливості 

створення фізичної безбар’єр-

ності 

Проведення нарад, ро-

бочих зустрічей із за-

мовниками проєктів бу-

дівництва, реконструкції 

чи капітального ремонту 

об’єктів інфраструкту-

ри, керівниками проєкт-

них та підрядних органі-

зацій щодо необхідності 

створення фізичної без-

бар’єрності 

Проведено роз’яснювальну 

роботу 

IІ квартал 

2022 року 

Департаменти освіти, науки, молоді та 

спорту, інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігій, 

охорони здоров’я, розвитку громад, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, соціального захисту 

населення, управління інфраструктури, 

відділ містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації та органи місцевого самовря-

дування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 
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  Інформування проєкт-

них та будівельних ор-

ганізацій щодо плану 

проведення семінарів, 

навчань з питань запро-

вадження нових націо-

нальних стандартів, зо-

крема гармонізованих з 

міжнародними та євро-

пейськими стандартами  

у сфері доступності 

об’єктів фізичного ото-

чення та транспорту 

Здійснено інформування 

про проведення семінарів, 

навчань, підвищено квалі-

фікацію працівників 

IV квартал 

2021 року 

Департамент розвитку громад, будів-

ництва та житлово-комунального 

господарства, відділ містобудування та 

архітектури облдержадміністрації 

Проведення нарад, ро-

бочих зустрічей з керів-

никами підприємств 

житлово-комунального 

господарства, управ-

ляючих компаній, ОСББ 

щодо необхідності ство-

рення фізичної без-

бар’єрності на відповід-

них підприємствах, 

житлових комплексах та 

будинках 

Створення фізичної без-

бар’єрності на підпри-

ємствах ЖКГ, житлових 

комплексах та будинках 

I квартал 

2022 року 

Департамент розвитку громад, будів-

ництва та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи міс-

цевого самоврядування у співпраці з 

громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю 
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14 Забезпечення збору і поширення 

достовірної інформації про дос-

тупність об’єктів фізичного ото-

чення, а також встановлення ви-

мог до публічних закладів щодо 

інформування про наявні умови 

доступності їх будівель і примі-

щень 

1) проведення за участю 

громадських об’єднань 

моніторингу та оцінки 

ступеня безбар’єрності 

об’єктів фізичного ото-

чення і послуг для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп на-

селення з урахуванням 

ґендерного аспекту (від-

повідно до Порядку про-

ведення моніторингу та 

оцінки ступеня безбар’єр-

ності об’єктів фізичного 

оточення і послуг для осіб 

з інвалідністю, затверд-

женого постановою Ка-

бінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 року 

№ 537); 

Опубліковано на офіційних 

вебсайтах виконавців 

результати моніторингу 

IV квартал 

2022 року 

Відділ містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації та органи місцевого самовря-

дування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 

2) висвітлення на офіцій-

них вебсайтах та сторін-

ках соціальних мереж 

актуальної інформації про 

стан доступності для осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп на-

селення спортивних 

об’єктів під час проведен-

ня навчально-тренуваль-

них занять, а також 

спортивних заходів; 

Збільшено на 10 відсотків 

частку осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних 

груп населення, які систе-

матично займаються фізич-

ною культурою та спор-

том, беруть участь у спор-

тивних заходах. 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, органи місцевого само-

врядування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 
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  3) збір даних у сфері 

транспорту, транспорт-

но-дорожньої інфра-

структури про створен-

ня умов доступності 

транспорту та об’єктів 

транспортної інфра-

структури для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

Результати моніторингу 

розміщено на офіційних 

вебсайтах 

Щороку Управління інфраструктури облдерж-

адміністрації 

15 Здійснення заходів щодо забез-

печення можливості підклю-

чення та передачі звернень за 

екстреною медичною допомо-

гою провайдерами неголосового 

виклику екстрених служб 

1) здійснення заходів 

щодо забезпечення дос-

тупності виклику 

екстрених служб (112) 

та роботи телефонів 

довіри, “гарячих ліній” 

з урахуванням комуніка-

ційних потреб та мож-

ливостей осіб з пору-

шеннями слуху, зору, 

мовлення та осіб з по-

рушенням інтелектуаль-

ного розвитку; 

Інтегровано в систему 

диспетчеризації екстреної 

медичної допомоги при-

наймні один провайдер 

неголосового виклику 

екстрених служб 

ІV квартал 

2022 року 

Департамент охорони здоров’я обл-

держадміністрації, райдержадміні-

страції та органи місцевого самовря-

дування 

2) здійснення заходів 

щодо забезпечення дос-

тупності неголосового 

виклику бригади 

екстреної медичної 

допомоги для осіб з 

порушеннями слуху, 

мовлення 

Реалізовано можливість 

неголосового виклику 

екстреної медичної допо-

моги для осіб з порушен-

нями слуху, мовлення на 

всій території області 

ІV квартал 

2022 року 

Департамент охорони здоров’я обл-

держадміністрації, райдержадміні-

страції та органи місцевого самовря-

дування 
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16 Забезпечення технічної можли-

вості підключення домогоспо-

дарств у сільській місцевості до 

фіксованого широкосмугового 

доступу до Інтернету;  

сприяння підвищенню покриття 

фіксованого широкосмугового 

доступу та підключення домо-

господарств в комерційно мало-

привабливій сільській місцевості 

Забезпечення підклю-

чення домогосподарств 

у сільській місцевості до 

широкосмугового дос-

тупу до Інтернету 

Підвищено до 75% техніч-

ну можливість підключен-

ня домогосподарств у сіль-

ській місцевості до широ-

космугового доступу до 

Інтернету за допомогою 

мереж надвисокої про-

пускної здатності 

ІV квартал 

2022 року 

Райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

17 Забезпечення підключення за-

кладів соціальної інфраструк-

тури та органів місцевого само-

врядування до широкосмугового 

доступу до Інтернету із швид-

кістю не менше 100 Мбіт/с 

1) забезпечення підклю-

чення закладів соціаль-

ної інфраструктури до 

фіксованого широко-

смугового доступу до 

Інтернету із швидкістю 

не менше 100 Мбіт/с; 

Забезпечено підключення 

не менше ніж 500 закладів 

соціальної інфраструктури 

до фіксованого широко-

смугового доступу до 

Інтернету 

ІV квартал 

2022 року 

Департаменти соціального захисту 

населення; охорони здоров’я облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації та 

органи місцевого самоврядування 

2) забезпечення підклю-

чення закладів культури 

та освіти сфери культури 

до широкосмугового дос-

тупу до Інтернету із швид-

кістю не менше 100 Мбіт/с 

Збільшено частку забезпе-

чення доступом до Інтер-

нету із швидкістю не мен-

ше 100 Мбіт/с для 60% 

бібліотек 

ІV квартал 

2022 року 

Департамент інформаційної діяльності, 

культури,  національностей та релігій 

облдержадміністрації, райдержадміні-

страції,органи місцевого самовряду-

вання 

18 Забезпечення необхідним про-

грамним забезпеченням та засо-

бами доступу до Інтернету осіб з 

інвалідністю, закладів освіти та 

культури, а також бібліотек та 

інших хабів у межах населених 

пунктів 

Забезпечення бібліотек 

необхідним програмним 

забезпеченням та засо-

бами доступу до Інтер-

нету особами з інвалід-

ністю 

Не менше однієї публічної 

бібліотеки в адміністратив-

ному центрі кожної терито-

ріальної громади має влас-

ний вебсайт або сторінку в 

соціальних мережах, які 

адаптовані до доступу для 

осіб з інвалідністю 

ІV квартал 

2022 року 

Органи місцевого самоврядування 
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19 Упровадження найкращих прак-

тик і механізмів залучення осіб з 

інвалідністю, молоді, осіб похи-

лого віку, батьків з дітьми до-

шкільного віку до культурного 

життя 

Проведення всеукраїн-

ської культурно-мис-

тецької акції, спрямова-

ної на підтримку та роз-

виток творчих здібнос-

тей осіб з інвалідністю 

Залучено 550 учасників 

(осіб з інвалідністю) до 

участі у всеукраїнських 

культурно-мистецьких 

акціях, спрямованих на 

підтримку та розвиток 

творчих здібностей осіб з 

інвалідністю 

IV квартал 

2022 року 

Департамент інформаційної діяльності, 

культури,  національностей та релігій 

облдержадміністрації у співпраці з 

громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю 

20 Розвиток у системі освіти нас-

крізного принципу врахування 

соціальної залученості, неди-

скримінації та поваги до прав 

людини, партиципації та згур-

тованості, у тому числі формаль-

ній та неформальній освіті, 

зокрема громадянській 

Забезпечення проведен-

ня освітніх заходів у за-

кладах освіти з метою 

подолання психологіч-

них бар’єрів відповідно 

до положень Конвенції 

про права осіб з інвалід-

ністю та за методичного 

супроводу МОН впро-

вадження інклюзивних 

рішень та рівноцінного 

сприйняття осіб з інва-

лідністю у всіх колекти-

вах та всіма верствами 

населення 

Забезпечено регулярне 

проведення заходів 

Постійно Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, органи місцевого само-

врядування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 

21 Проведення інформаційної 

кампанії 

Забезпечення організації 

та проведення інформа-

ційно-просвітницької 

кампанії “Україна без 

бар’єрів” 

Проведено інформаційно-

просвітницьку кампанію 

Постійно Департамент інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації,  райдержадмі-

ністрації, органи місцевого самовря-

дування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 
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22 Підвищення рівня обізнаності 

державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самовря-

дування щодо прав осіб з інва-

лідністю, універсального дизай-

ну і доступності 

Забезпечення прове-

дення навчання дер-

жавних службовців та 

посадових осіб місце-

вого самоврядування за 

програмами підвищення 

кваліфікації із вивчення 

положень Конвенції про 

права осіб з інвалід-

ністю, універсального 

дизайну і доступності 

Підвищено обізнаність 

державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Постійно Хмельницький регіональний центр 

підвищення кваліфікації у співпраці з 

громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю 

23 Проведення широких інформа-

ційно-просвітницьких кампаній 

для працівників державних та 

комунальних установ, організа-

цій, професійних спільнот та гро-

мадськості щодо політики без-

бар’єрності та недискримінації 

Проведення циклів 

вебінарів для праців-

ників державних та 

комунальних закладів 

культури та закладів 

освіти сфери культури 

щодо політики без-

бар’єрності та недискри-

мінації 

Проведено цикл вебінарів 

для працівників державних 

та комунальних закладів 

культури та закладів освіти 

сфери культури щодо полі-

тики безбар’єрності та 

недискримінації 

залучено 500 працівників 

державних та комунальних 

закладів культури та закла-

дів освіти сфери культури 

IV квартал 

2022 року 

Хмельницький регіональний центр 

підвищення кваліфікації, райдержадмі-

ністрації та органи місцевого само-

врядування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 

24 Запровадження комплексних 

реабілітаційних та абілітаційних 

послуг, спрямованих на підви-

щення якості життя, активності, 

працездатності та залучення в усі 

форми суспільного життя (перео-

цінка діючих системи та стан-

дартів реабілітації, імплемента-

ція комплексних західних під-

ходів у співпраці з МОЗ) 

1) забезпечення макси-

мального наближення 

комплексних реабіліта-

ційних (абілітаційних) 

послуг до осіб, які їх 

потребують; 

Збільшено чисельність 

отримувачів послуг 

Постійно Департаменти соціального захисту 

населення, охорони здоров’я облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації та 

органи місцевого самоврядування 



 

13 
 

1 2 3 4 5 6 

  2) забезпечення надання 

особам з порушеннями 

слуху соціальної послу-

ги перекладу на жестову 

мову 

Запроваджено відповідні 

соціальні послуги 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти охорони здоров’я, 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

25 Упровадження концепцій та 

механізму безбар’єрності в 

державну систему охорони 

здоров’я та навчання медичних 

працівників 

Проведення роботи се-

ред працівників системи 

охорони здоров’я, які 

здійснюють прийом 

громадян, щодо культу-

ри та особливості спіл-

кування з особами з по-

рушеннями слуху та 

застосування онлайн-

додатків безкоштовного 

перекладу на українську 

жестову мову 

Проведено широку 

просвітницьку кампанію 

щодо популяризації у 

суспільстві культури 

безбар’єрного простору 

IV квартал 

2022 року 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації та органи місцевого самовря-

дування у співпраці з громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю 

26 Запровадження комплексних 

реабілітаційних та абілітаційних 

послуг, спрямованих на підви-

щення якості життя, активності, 

працездатності та залучення в усі 

форми суспільного життя (пере-

оцінка діючих системи та стан-

дартів реабілітації, імплемента-

ція комплексних західних під-

ходів у співпраці з МОЗ) 

1) здійснення розвитку 

системи фізкультурно-

спортивної реабілітації 

серед ветеранів війни та 

визначення державного 

стандарту надання 

послуг; 

Забезпечено реалізацію 

Національної стратегії 

розвитку системи фізкуль-

турно-спортивної реабі-

літації 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти освіти, науки, молоді та 

спорту, соціального захисту населення, 

охорони здоров’я облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування у співпраці з громад-

ськими об’єднаннями осіб з інвалід-

ністю 

2) залучення жінок-вете-

ранок війни до спортив-

ної активності та участі 

у національних та між-

народних спортивних 

змаганнях серед вете-

ранів війни 

Збільшено кількість жінок-

ветеранок, які взяли участь 

у національних та міжна-

родних спортивних захо-

дах 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти освіти, науки, молоді та 

спорту, соціального захисту населення, 

охорони здоров’я облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування у співпраці з громад-

ськими об’єднаннями осіб з інвалід-

ністю 
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  3) забезпечення належ-

ної організації роботи 

реабілітаційних закладів 

для осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю 

Покращено механізм на-

дання особам з інвалід-

ністю, дітям з інвалідністю 

реабілітаційних послуг 

Постійно Департаменти соціального захисту 

населення, охорони здоров’я облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації та 

органи місцевого самоврядування, у 

співпраці з громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю 

27 Формування на рівні кожної 

територіальної громади якісно 

нової системи забезпечення та 

захисту прав дітей, що дасть змо-

гу відійти від практики інститу-

ційного догляду та виховання 

дітей до забезпечення безпечно-

го догляду і виховання кожної 

дитини в сімейному або набли-

женому до сімейного середовищі 

1) створення в терито-

ріальних громадах 

служб у справах дітей, 

надання службам у 

справах дітей терито-

ріальних громад мето-

дичної та організаційної 

підтримки у проваджен-

ні діяльності щодо за-

хисту прав та інтересів 

дітей 

Створено служби у справах 

дітей в усіх територіальних 

громадах. 

Збільшено кількість пат-

ронатних сімей у терито-

ріальних громадах. 

Забезпечено розвиток сі-

мейних форм виховання 

IV квартал 

2022 рок 

Органи місцевого самоврядування у 

співпраці з громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю 

2) забезпечення роз-

витку сімейних форм 

виховання, проведення 

із залученням регіональ-

них та місцевих засобів 

масової інформації ін-

формаційної кампанії з 

питань влаштування 

дітей до сімейних форм 

виховання 

Збільшено на 0,2% влаш-

тування дітей-сиріт та ді-

тей, позбавлених батьків-

ського піклування, до сі-

мейних форм виховання 

IV квартал 

2022 рок 

Служба у справах дітей облдержадмі-

ністрації, райдержадміністрації та 

органи місцевого самоврядування  у 

співпраці з громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю 
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28 Створення умов для підвищення 

прозорості і доступності системи 

соціального захисту, забезпечен-

ня об’єктивного (недискримі-

нуючого), ефективного і цільо-

вого розподілу гарантій і пільг 

Розроблення проєкту 

розпорядження Кабі-

нету Міністрів України 

“Про затвердження 

плану заходів з реалі-

зації Стратегії держав-

ної політики з питань 

здорового та активного 

довголіття населення на 

період до 2027 року” 

Прийнято розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України 

IV квартал 

2022 рок 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

29 Забезпечення функціонування 

закладів фізичної культури та 

спорту для всіх верств населення 

1) проведення в місцях 

масового відпочинку 

загальнодоступних 

спортивних заходів із 

залученням усіх верств 

населення; 

Проведено щороку фіз.-

культурно-оздоровчих 

заходів у місцях масового 

відпочинку населення в 

населених пунктах області 

IV квартал 

2022 року 

Органи місцевого самоврядування у 

співпраці з громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю 

2) проведення заходів з 

фізичної культури і 

спорту осіб з інвалід-

ністю та інших маломо-

більних груп населення 

та фізкультурно-спор-

тивної реабілітації 

Збільшено кількість 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

Постійно Хмельницький регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів 

“Інваспорт”, райдержадміністрації та 

органи місцевого самоврядування у 

співпраці з громадськими об’єднаннями 

осіб з інвалідністю 

30 Систематизація процесів надан-

ня послуг, популяризація центрів 

надання освітніх послуг та забез-

печення створення умов для фі-

нансування за форматом “гроші 

ходять за людиною” 

1) визначення основних 

напрямів надання освіт-

ніх послуг для дорослих; 

Визначено основні напря-

ми надання освітніх послуг 

для дорослих 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

2) здійснення популяри-

зації надання освітніх 

послуг для дорослих; 

Створено центри надання 

освітніх послуг для 

дорослих 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 
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  3) розроблення меха-

нізму фінансування ос-

вітніх послуг для дорос-

лих за принципом “гро-

ші ходять за людиною” 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

31 Прийняття та впровадження 

Закону України “Про освіту 

дорослих” 

Реалізація Закону 

України “Про освіту 

дорослих” 

Прийнято відповідні 

розпорядчі акти 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

32 Забезпечення закладів дошкіль-

ної освіти методичними, діаг-

ностичними та матеріально-тех-

нічним засобами для створення 

та функціонування інклюзивного 

середовища 

1) здійснення підвищення 

кваліфікації працівників 

інклюзивно-ресурсних 

центрів щодо роботи з діаг-

ностичними засобами для 

дітей дошкільного віку; 

Фахівцями інклюзивно-

ресурсних центрів підви-

щено кваліфікацію з пи-

тань роботи з діагностич-

ними засобами 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

2) забезпечення закладів 

дошкільної освіти мате-

ріально-технічним засо-

бами для створення та 

функціонування інклю-

зивного середовища 

Оновлено матеріально-

технічні засоби для ство-

рення та функціонування 

інклюзивного середовища 

25% закладів дошкільної 

освіти 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

33 Забезпечення підвищення рівня 

якості надання освітніх послуг у 

спеціальних закладах загальної се-

редньої освіти або спеціальних кла-

сах (групах) закладів освіти із ство-

ренням умов для здобуття учнями 

(вихованцями) з особливими освіт-

німи потребами освіти в освітньому 

середовищі, наближеному до місця 

їх проживання 

Підвищення рівня фа-

хової компетентності 

керівників закладів 

спеціальної освіти 

Проведено семінари щодо 

впровадження нових 

Положення про навчально-

реабілітаційні центри та 

Положення про спеціальну 

школу 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 
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34 Забезпечення умов громадського 

сектору для організації навчання, 

яке не забезпечується інституцій-

ною освітою, шляхом популяри-

зації, проведення конкурсів та 

форумів 

Здійснення щорічного 

оголошення конкурсів 

для громадського сек-

тору з метою організації 

проведення конкурсів та 

форумів 

Оголошено відповідні 

конкурси 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

35 Створення та забезпечення освіт-

ніх можливостей для освітніх уп-

равлінців щодо питань освітньої 

безбар’єрності та рішень, які уп-

равлінці повинні прийняти на міс-

цях у межах своїх повноважень 

Проведення тренінгів 

для співробітників із 

залученням фахових 

експертів 

Розроблено та затверджено 

інструкції для співробітни-

ків 

ІІ квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

36 Розвиток мережі та підтримка 

інклюзивно-ресурсних центрів 

відповідно до існуючих норма-

тивів 

1) забезпечення функці-

онування мережі інклю-

зивно-ресурсних цент-

рів відповідно до існую-

чих нормативів; 

Збільшено кількість інклю-

зивно-ресурсних центрів 

відповідно до потреби у 

великих містах; 

збережено діючу мережу 

інклюзивно-ресурсних 

центрів у громадах та 

сільській місцевості 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти соціального захисту 

населення, освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 

2) забезпечення підви-

щення кваліфікації 

фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів 

Підвищено кваліфікацію 

фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів 

Постійно Департаменти соціального захисту 

населення, освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 

3) забезпечення підви-

щення кваліфікації 

керівників інклюзивно-

ресурсних центрів 

Підвищено кваліфікацію 

керівників інклюзивно-

ресурсних центрів 

Постійно Департаменти соціального захисту 

населення, освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 
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37 Створення умов для організації 

національного та міжнародного 

обміну досвідом для фахівців ос-

віти всіх рівнів, фахівців інклю-

зивно-ресурсних центрів, бать-

ківських спільнот та профільних 

громадських об’єднань 

Налагодження контактів 

з профільними міжна-

родними агенціями та 

громадськими органі-

заціями, що опікуються 

питаннями освіти осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

Підписано меморандуми 

про співпрацю 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти соціального захисту 

населення, освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

38 Забезпечення підвищення моти-

вації до навчання фахівців за 

професіями “асистент вчителя”, 

“асистент учня”, зокрема ство-

рення умов для навчання батьків 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

Створення умов для 

працевлаштування 

батьків, інших представ-

ників осіб з особливими 

освітніми потребами для 

надання соціальної по-

слуги із супроводження 

під час інклюзивного 

навчання 

Забезпечено надання со-

ціальної послуги із супро-

водження під час інклю-

зивного навчання, створено 

умови для працевлашту-

вання батьків дітей з особ-

ливими освітніми потре-

бами для надання такої 

послуги 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти соціального захисту 

населення, освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації,  

райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

39 Розроблення інтерактивних до-

відників щодо освітнього 
ландшафту (освітнього 

середовища) закладів вищої 
освіти 

Розроблення інтерактив-

них довідників щодо 

освітнього ландшафту 

(освітнього середовища) 

закладів вищої освіти 

Розміщено на сайтах закла-

дів вищої освіти інтерак-

тивні довідники щодо 

освітнього ландшафту 

(освітнього середовища) 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

40 Усунення бар’єрів у харчуванні 

учнів у всіх закладах освіти шл-

яхом запровадження моніторин-

гу харчових потреб та популяри-

зації здорового харчування 

Участь у розробленні та 

супроводженні комуні-

каційної платформи 

“Реформа харчування 

від А до Я”. 

Забезпечено функціонуван-

ня комунікаційної плат-

форми “Реформа харчу-

вання від А до Я” 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 
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41 Забезпечення доступності всієї 

інфраструктури освітніх середо-

вищ (гуртожитки, центри доз-

вілля, бібліотеки, архіви, актові 

зали тощо) 

Здійснення навчання 

представників управлін-

ських структур на місце-

вому рівні щодо доступ-

ності інфраструктури 

освітнього середовища 

Проведено навчання пред-

ставників управлінських 

структур 

IV квартал 

2022 року 

Департаменти освіти, науки, молоді та 

спорту, інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації та органи місцевого самовря-

дування 

42 Розроблення та впровадження 

державної системи раннього 

втручання 

1) розроблення спеці-

фикації послуги з ран-

нього втручання; 

Прийнято відповідний 

акт Кабінету Міністрів 

України 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, райдерж-

адміністрацій та органи місцевого само-

врядування 

2) утворення центрів 

раннього втручання на 

базі діючої мережі за-

кладів освіти з ураху-

ванням потреб та фінан-

сових можливостей від-

повідної адміністратив-

но-територіальної оди-

ниці 

Утворено центри раннього 

втручання 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування у співпраці з гро-

мадськими  об’єднаннями осіб з інва-

лідністю 

43 Проведення просвітницької кам-

панії, спрямованої на боротьбу з 

гендерними стереотипами, ра-

сизмом у спорті, насильством у 

спорті та дискримінацією осіб з 

інвалідністю та інших маломо-

більних груп населення 

Організація роботи, 

спрямованої на бороть-

бу з ґендерними стерео-

типами, расизмом, на-

сильством у спорті та 

дискримінацією сто-

совно будь-якої особи за 

ознакою інвалідністю, 

осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних 

груп населення 

Проведено просвітницькі 

заходи, спрямовані на 

формування гуманного 

світогляду і дотримання 

принципу рівності у спорті 

та недопущення дискримі-

нації стосовно будь-якої 

особи за ознакою інвалід-

ності 

IV квартал 

2022 року 

Департамент освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування 



 

20 
 

1 2 3 4 5 6 

44 Розвиток інституту інвестицій-

ного супроводу та менторства 

для існуючих підприємств, 

власниками та засновниками 

яких є цільові групи 

Забезпечення розвитку 

та інституціоналізації 

мережі центрів підтрим-

ки підприємців за учас-

тю органів місцевого 

самоврядування 

Створено інфраструктуру 

підтримки підприємництва 

для забезпечення супрово-

ду та менторства для існую-

чих підприємств, власни-

ками та засновниками яких 

є цільові групи 

Постійно Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

45 Створення програм супроводу 

для започаткування власної 

справи вразливими на ринку 

праці групами населення, зокре-

ма через мережу державних біз-

нес-інкубаторів, бізнес-акселе-

раторів та центрів зайнятості 

Створення дієздатних 

інноваційних бізнес-

інкубаторів за стандар-

тами Європейської ме-

режі бізнес-центрів та 

інноваційних центрів 

для підтримки доступу 

до ринків ЄС, розвитку 

підприємницької екоси-

стеми та складових ін-

новаційної екосистеми 

(наукові парки), що за-

безпечить участь україн-

ських підприємців у між-

народних проєктах, зо-

крема у програмах соці-

ального венчурного ін-

вестування 

Створено інноваційні 

бізнес-інкубатори; 

реалізовано на державному 

рівні менторські програми 

для переселенців, ветеранів 

війни та інших груп насе-

лення; 

залучено не типові для 

підприємництва категорії 

громадян до розвитку їх 

ідей та втілення у готові 

продукти 

IV квартал 

2022 року 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації та органи місце-

вого самоврядування, у співпраці з гро-

мадськими об’єднаннями осіб з інвалід-

ністю 

 

 

  Заступник керівника  

  апарату адміністрації          Зоряна ДАВИДЧУК 
 


