
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
13.03.2023 № 112/2023-р

 
 

Регіональний план розвитку системи раннього втручання  
у Хмельницькій області на 2023-2026 роки 

 
№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні 

за виконання 
Строк 

виконання Індикатор виконання 

1 2 3 4 5 
1 Здійснення міжвідомчої взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого само-
врядування, установ, організацій, громад-
ськості з питань раннього втручання  

Департаменти соціального 
захисту населення, охорони 

здоров’я, освіти та науки, фінансів, 
служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації, 
обласний центр соціальних 

служб, районні військові 
адміністрації, органи місцевого 

самоврядування

2023-2026  
роки 

Організовано проведення нарад, 
семінарів, засідань “круглих столів” 
у процесі створення та розвитку 
системи раннього втручання 

2 Створення регіональної міжвідомчої 
консультативної ради з питань створення та 
розвитку системи  раннього втручання 

Департаменти соціального 
захисту населення, охорони 

здоров’я, освіти та науки, фінансів, 
служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації, 
обласний центр соціальних 

служб, районні військові 
адміністрації, органи місцевого 

самоврядування

І квартал 
2023 року 

Утворено регіональну міжвідомчу 
консультативну раду з питань ство-
рення та розвитку системи раннього 
втручання 
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1 2 3 4 5 
3 Визначення потреб населення адміністратив-

но-територіальної одиниці в послузі ранньо-
го втручання 

Районні військові адміністрації, 
органи місцевого самовря-
дування, обласний центр 

соціальних служб, департаменти 
соціального захисту населення, 

охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації 

Щорічно до 
01 квітня 
протягом 
2023-2026 

років 

Підготовлено щорічні інформаційні 
довідки про потреби населення адмі-
ністративно-територіальних одиниць 
у послузі раннього втручання для 
планування роботи з організації та 
надання зазначеної послуги 

4 Утворення центрів (служб, відділень) ран-
нього втручання в містах та мультидисци-
плінарних команд (не менше 3-х осіб) у се-
лищних/сільських громадах на базі діючої 
мережі закладів з урахуванням потреб та 
фінансових можливостей відповідної адмі-
ністративно-територіальної одиниці. 
Забезпечення їх кадровою, інформаційною, 
технічною і фінансовою спроможностями 

Органи місцевого 
самоврядування 

І півріччя 
2023 року 

Створено центри (служби, відділення) 
раннього втручання, мультидисциплі-
нарні команди 

5 Розроблення/перегляд місцевих цільових 
програм з метою: 
передбачення заходів та фінансових ресурсів 
щодо організації та надання послуги ран-
нього втручання, проведення моніторингу та 
оцінювання виконання таких програм; 
підвищення рівня поінформованості сімей з 
дітьми, які мають порушення розвитку або в 
яких існує ризик виникнення таких пору-
шень, щодо функціонування мережі закладів 
(установ), організацій, підприємств, які на-
дають послугу раннього втручання, з метою 
зниження рівня інституалізації дітей у ран-
ньому віці та інвалідизації дітей

Департаменти соціального 
захисту населення, охорони 

здоров’я, освіти та науки 
обласної державної 

адміністрації, обласний центр 
соціальних служб, органи 
місцевого самоврядування 

2023-2026 
роки 

Затверджено/переглянуто місцеві 
цільові програми 
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1 2 3 4 5 
6 Поглиблення співпраці з громадськими 

об’єднаннями, благодійними та релігійними 
організаціями, що надають послугу раннього 
втручання (зокрема, залучення їх до плану-
вання такої послуги), здійснення громад-
ського контролю за якістю та ефективністю 
надання ними такої послуги 

Обласний центр соціальних 
служб, департаменти 

соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, освіти та 
науки обласної державної 

адміністрації, органи місцевого 
самоврядування

2023-2026 
роки 

Перелік залучених недержавних 
суб’єктів, що надають послугу 
раннього втручання 

7 Включення до Єдиної інформаційної систе-
ми соціальної сфери, надавачів послуги 
раннього втручання 

Органи місцевого 
самоврядування 

2023 рік Включено до Єдиної інформаційної 
системи соціальної сфери надавачів 
послуги раннього втручання регіону 

8 Забезпечення проведення тренінгів для 
представників органів місцевого самовря-
дування, керівників закладів (установ), орга-
нізацій, підприємств, що надають послугу 
раннього втручання, фахівців з раннього 
втручання з питань створення, запроваджен-
ня та розвитку системи раннього втручання

Обласний центр соціальних 
служб, департаменти охорони 

здоров’я, освіти та науки 
обласної державної адміністрації

2023-2026 
роки 

Кількість проведених тренінгів 

9 Забезпечення навчання та підвищення квалі-
фікації спеціалістів і фахівців, яких буде 
задіяно у системі надання послуги раннього 
втручання 

Обласний центр соціальних 
служб, департаменти охорони 

здоров’я, освіти та науки 
обласної державної адміністрації

2023-2026 
роки 

Організовано навчання та підвищено 
кваліфікацію спеціалістів і фахівців, 
яких буде задіяно у системі надання 
послуги раннього втручання

10 Проведення навчально-інформаційних захо-
дів щодо підвищення обізнаності у необхід-
ності раннього виявлення (скринінгу) у ново-
народжених та дітей раннього віку, відста-
вання та порушення розвитку, а також знань 
щодо раннього втручання 

Обласний центр соціальних 
служб, департаменти охорони 

здоров’я, освіти та науки 
обласної державної адміністрації

2023-2026 
роки 

Проведено семінари, тренінги, конфе-
ренції з питань розвитку системи ран-
нього втручання 

11 Підвищення компетенцій/кваліфікації фахів-
ців (консультантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів з питань раннього втручання через 
проходження курсів підвищення кваліфіка-
ції, тренінгів

Департамент освіти та науки 
обласної державної адміністрації, 

обласний центр соціальних 
служб 

2023-2026 
роки 

Проведено курси, тренінги для фахів-
ців (консультантів) інклюзивно-ре-
сурсних центрів з питань раннього 
втручання 
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1 2 3 4 5 
12 Участь фахівців (консультантів) інклюзив-

но-ресурсних центрів, педагогічних праців-
ників закладів освіти зі спеціальною освітою 
у роботі центрів (служб,/відділень) та мульти-
дисциплінарних команд раннього втручання

Департамент освіти та науки 
обласної державної адміністрації, 
органи місцевого самоврядування 

2023-2026 
роки 

Залучено фахівців (консультантів) інклю-
зивно-ресурсних центрів, педагогічних 
працівників закладів освіти зі спеціаль-
ною освітою до роботи центрів/служб/відді-
лень раннього втручання 

13 Проведення роз'яснювально-інформаційних, 
просвітницьких заходів спільно з лікарями 
амбулаторій сімейної практики щодо важли-
вості ранньої корекції при виявленні труднощів 
розвитку

Органи місцевого 
самоврядування 

2023-2026 
роки 

Виготовлено та розміщено друковану 
продукцію (буклети, інформаційні 
листи, постери, інформативні банери 
тощо)  

14 Інформування населення про надання послуги 
раннього втручання, зокрема за допомогою 
соціальної реклами, шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення, через 
засоби масової інформації 

Обласний центр соціальних 
служб, районні військові 

адміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

2023-2026 
роки 

Розміщено соціальну рекламу в адміні-
стративно-територіальних одиницях, 
проведено роз’яснювальну роботу серед 
населення, поширено через засоби ма-
сової інформації роз’яснення щодо впро-
вадження системи раннього втручання 

15 У разі надходження підготовлених галузевими 
міністерствами проєктів нормативних документів 
щодо методик моніторингу та оцінювання 
якості послуги раннього втручання, форм звіт-
ності та інструкції щодо її заповнення, внесен-
ня, у межах компетенції, пропозицій з цих 
питань  

Департаменти соціального 
захисту населення, охорони 

здоров’я, освіти та науки 
обласної державної адміністрації, 

обласний центр соціальних 
служб 

2023-2026 
роки 

Внесено пропозиції до проєктів 
нормативних документів щодо мето-
дик моніторингу та оцінювання якості 
послуги раннього втручання, форм 
звітності 

16 Забезпечення проведення моніторингу та оці-
нювання якості послуги раннього втручання 

Департаменти соціального захисту 
населення, охорони здоров’я, 

освіти та науки обласної 
державної адміністрації, обласний 

центр соціальних служб 

2023-2026 
роки 

Проведено моніторинг та оцінювання 
якості послуги раннього втручання 

 
 

  Керівник апарату  
  адміністрації          Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


