
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації

І8.С6\£СЛ/

Про затвердження Регіонального 
плану дій з реалізації Конвенції про 
права осіб з інвалідністю на період 
до 2025 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р «Про 
затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з 
інвалідністю на період до 2025 року» та з метою забезпечення, дотримання та 
реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перешкод у 
задоволенні повсякденних потреб осіб зазначеної категорії відповідно до вимог 
Конвенції про права осіб з інвалідністю:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Регіональний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з 
інвалідністю на період до 2025 року (далі -  Регіональний план дій), що 
додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 
рекомендувати міським, селищним, сільським радам, Комунальному 
підприємству по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради, 
Житомирському обласному центру зайнятості, Головному управлінню 
статистики у Житомирській області:

1) забезпечити виконання Регіонального плану дій у визначені терміни;

2) подавати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію 
про стан виконання Регіонального плану дій.
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3. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації щороку до 15 січня.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Віктора ГРАДІВСЬКОГО.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Житомирської 
обласної державної адміністрації

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

Найменування
завдання

Найменування заходу Строк
виконання

Відповідальні
виконавці

Стан виконання

І. Р івність і недискримінація. Ж інки з інвалідністю . Діти з інвалідністю  
(статті 5— 7 К онвенції про права осіб з інвалідністю )

1. С творення умов для 
забезпечення рівних прав 
та мож ливостей осіб з 
інвалідністю

1) приведення законодавчих, 
нормативно-правових актів 
місцевих органів виконавчої 
влади, органів м ісцевого 
самоврядування у відповідність із 
положеннями К онвенції про права 
осіб з інвалідністю , зокрема 
заміна термінів “ інвалід” , 
“дитина-інвалід” термінами 
“особа з інвалідністю ”, “дитина з 
інвалідністю ” у всіх відмінках і 
числах, а також уніфікація 
термінів та  визначень;

протягом 
2021 року

Структурні підрозділи 
облдерж адміністрації, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

2) забезпечення врахування 
потреб ж інок з інвалідністю  під 
час оснащ ення лікарень, зокрема, 
забезпечення гінекологічними 
кріслами.

постійно Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА, 

райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
ї ї .  Гїросвітно-виховна робота (стаття 8 К онвенції про права осіб з інвалідністю )

1. Ф ормування культури 
сприйняття особи 3 
інвалідністю  як 
повноправного учасника 
суспільного життя.

1) проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів щодо 
інтеграції осіб з інвалідністю  в 
суспільне життя за участю  
громадських о б ’єднань осіб з 
інвалідністю .

щороку Д епартам ент культури, 
молоді та спорту ОДА, 

Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

У правління інформаційної 
діяльності та комунікацій
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з громадськістю  ОДА, 
райдерж адміністрацїї, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

2. Зм іцнення потенціалу 
осіб, відповідальних за 
ф орм ування політик, 
ф ахівців та  спеціалістів у 
всіх сф ерах життя у 
співпраці з громадськими 
о б ’єднаннями осіб з 
інвалідністю

1) проведення навчальних 
семінарів щодо важливості 
вклю чення та допом оги у 
задоволенні потреб осіб з 
інвалідністю  за участю  
громадських об ’єднань осіб з 
інвалідністю :
для викладачів, фахівців освіти, у 

тому числі проф есійної 
(професійно-технічної) освіти;

постійно Д епартам ент освіти і 
науки ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

2) підвищ ення кваліфікації, участь 
у відповідних тренінгах (зокрема 
семінарах, засіданнях за «круглим 
столом» держ авних службовців, 
працівників органів м ісцевого 
самоврядування, спеціалістів 
(фахівців) органів, установ та 
закладів соціального захисту, 
освіти, охорони здоров’я 3 
вивчення положень Конвенції про 
права осіб з інвалідністю ;

постійно Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент освіти і 
науки ОДА , Д епартамент 
охорони здоров’я ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

3) проведення навчання для 
фахівців закладів інституційного 
догляду, кризових центрів щодо 
забезпечення розумного 
пристосування та надання 
допомоги особам з інвалідністю  із 
залученням до навчання експертів 
жінок з інвалідністю .

постійно Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент освіти та 
науки ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

III. Д оступність (стаття 9 К онвенції проправа осіб з інвалідністю )
1 .У досконалення 
законодавства

1) забезпечення ефективного 
доступу осіб з інвалідністю  та

І квартал 2023 р. Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА,
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інш их маломобільних груп 
населення на рівні з іншими 
особами до об ’єктів громадського 
і цивільного призначення, 
благоустрою , транспортної 
інфраструктури, дорожнього 
сервісу, транспорту та  інформації, 
шляхом:
розроблення законопроекту про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
створення доступності осіб 3 
інвалідністю  та інших 
маломобільних груп населення до 
транспорту, об ’єктів транспортно- 
дорож ньої інфраструктури

Департамент 
регіонального розвитку 

ОДА,
райдержадміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

2. Забезпечення 
доступності транспорту

1) впровадж ення систем 
інформування та орієнтування 
осіб з інвалідністю  на транспорті 
загального користування та 
о б ’єктах транспортної 
інфраструктури з використанням, 
зокрема, візуальної, звукової, 
тактильної інформації

до 2025 року Департамент 
регіонального розвитку 

ОДА, Департамент 
соціального захисту 

населення ОДА, 
райдержадміністрації, 

міські, селищні, сільські 
ради (за згодою)

2) усунення переш код для 
маломобільних груп населення, у 
тому числі для осіб 3 
інвалідністю , із залученням як 
експертів представників 
громадських об ’єднань осіб з 
інвалідністю  під час проведення 
капітального ремонту о б ’єктів 
громадського та цивільного 
призначення, благоустрою , 
транспортної інфраструктури, 
дорож нього сервісу, в тому числі

до 2025 року Д епартамент 
регіонального розвитку 

ОДА, Департамент 
соціального захисту 

населення ОДА, 
райдержадміністрації, 

міські, селищні, сільські 
ради (за згодою)
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автомобільних доріг у населених 
пунктах області

3.Забезпечення
архітектурної
доступності

1) вжиття вичерпних заходів для 
організації безпереш кодного 
доступу осіб з інвалідністю  до 
будівель, приміщ ень, у тому числі 
санітарного призначення, у 
закладах освіти, соціального 
захисту населення, охорони 
здоров’я, установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах 
Д ерж авної кримінально- 
виконавчої служби, в яких 
утримую ться особи з інвалідністю

постійно Департамент освіти та науки 
ОДА, Департамент 
соціального захисту 

населення ОДА, 
Д епартамент охорони 

здоров’я ОДА, 
Комунальне підприємство 

по експлуатації 
адмінбудинків 

Ж итом ирської обласної 
ради,

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
2) здійснення за участю  
громадських о б ’єднань осіб з 
інвалідністю  системного 
моніторингу доступності для осіб 
з інвалідністю  та інш их 
маломобільних груп населення в 
будівлях закладів охорони 
здоров’я, соціального захисту, 
освіти, культури, о б ’єктів 
ж итлового та громадського 
призначення, торгівлі, транспорту 
та зв ’язку, будівлях органів 
прокуратури, поліції та судів

щороку 
до 1 квітня

Департамент соціального 
захисту населення ОДА, 
Д епартам ент охорони 

здоров’я ОДА, 
Департамент освіти та науки 

ОДА, Д епартамент 
культури, молоді та 

спорту ОДА, Д епартам ент 
регіонального розвитку 

ОДА,
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

3) забезпечення розумного 
пристосування, універсального 
дизайну приміщ ень закладів 
культури (обладнання пандусами, 
звуковою  сигналізацією , 
інформаційними табличкам и),

2021— 2025 роки Департамент культури, 
молоді та спорту ОДА, 

Д епартам ент 
регіонального розвитку 

ОДА,
райдерж адміністрації,
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поповнення бібліотечних фондів 
відповідною  літературою  
(забезпечення спеціалізованих 
бібліотек літературою , що 
надрукована ш рифтом Брайля, 
збільш еним ш рифтом, 
аудіокнигами), перекладу 
ж естовою  мовою

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

4. Забезпечення 
доступності послуг для 
осіб з інвалідністю , що 
надаю ться через 
електронні сервіси

1) розроблення вимог до 
доступності мобільних додатків та 
вебсайтів для осіб з інвалідністю , 
у тому числі вимог щодо взаємодії 
спеціального програмного 
забезпечення з вебсайтами та 
мобільними додатками

II квартал 2022 р. Р айдержадм і н істрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

2) проведення моніторингу 
доступності адміністративних 
послуг для осіб з інвалідністю  
Є диного державного веб-порталу 
електронних послуг

І квартал 2022 р. Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдержадміністрацїї, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
IV. Право на життя (стаття 10 К онвенції про права осіб з інвалідністю )

1. Забезпечення 
дотриманням прав осіб з 
інвалідністю  та дітей з 
інвалідністю , у закладах, 
які здійсню ю ть 
інституційний догляд

1) здійснення моніторингу за 
дотрим анням  прав осіб з 
інвалідністю  та дітей з 
інвалідністю , які 
прож иваю ть/перебуваю ть у 
закладах освіти, соціального 
захисту населення, охорони 
здоров’я

щ ороку до 15 
лю того

Д епартам ент освіти та 
науки ОДА, Департамент 

соціального захисту 
населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА, 
Д епартамент 

регіонального розвитку 
ОДА,

райдержадміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
2. Забезпечення особам з 
інвалідністю  достатнього 
ж иттєвого рівня

1) розселення внутріш ньо 
переміщ ених осіб з інвалідністю  
та дітей з інвалідністю  з

постійно Райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою),
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відповідно до Керівних 
принципів з питань 
внутріш нього 
переміщ ення 
(Е Л Ж 4/1997/53/А сИ .2)

поруш еннями зору та опорно- 
рухового апарату в установи та 
заклади, пристосовані для 
проживання/перебування таких 
осіб, їх пересування у 
приміщ еннях та по території 
відповідних установ та закладів

Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА

V. С итуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 К онвенції про права осіб з інвалідністю )
1.Забезпечення захисту і 
безпеки осіб 3 
інвалідністю  у 
надзвичайних ситуаціях, 
в тому числі в разі 
виникнення загрози 
збройних конфліктів

1) розроблення та вклю чення до 
регіональних та м ісцевих програм 
цивільного захисту питання щодо 
забезпечення доступу 
маломобільних груп населення, у 
тому числі осіб з інвалідністю , до 
захисних споруд цивільного 
захисту, зокрема проведення 
оцінки потреб, планування 
ф інансування для створення умов, 
визначення строків облаш тування 
споруд цивільного захисту 
засобами, що забезпечую ть такий 
доступ

II квартал 2021 р. У правління з питань 
цивільного захисту 

населення та оборонної 
роботи ОДА, 

райдерж адм і н і страції, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

2) проведення моніторингу 
дотримання прав лю дей з 
інвалідністю  у разі виникнення 
надзвичайних 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 найближ чої 
споруди цивільного захисту, а 
також  рівня підготовки персоналу

щ ороку до ЗО 
червня та 31 

грудня

У правління з питань 
цивільного захисту 

населення та оборонної 
роботи ОДА, 

райдерж адм іністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
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3) інформування населення про 
сховищ а в населених пунктах, 
обладнані для перебування в них 
осіб з інвалідністю

протягом 2021 
року

У правління з питань 
цивільного захисту 

населення та оборонної 
роботи ОДА, 

райдержадміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
4) розроблення планів заходів з 
питань цивільного захисту з 
урахуванням  інтересів осіб з 
інвалідністю , які перебуваю ть у 
закладах соціального захисту, 
охорони здоров’я, освіти

І квартал 2022 р. У правління з питань 
цивільного захисту 

населення та оборонної 
роботи ОДА, 

райдержадміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
2 .Визначення пріоритетів 
під час розподілу 
гум анітарної допомоги з 
урахуванням  потреб осіб 
з інвалідністю

1) залучення на постійній основі 
гром адських об ’єднань осіб з 
інвалідністю  до визначення 
пріоритетів у розподілі 
гум анітарної допомоги

постійно Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

V III. С вобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і ж орстоких, нелю дських або таких, 
що приниж ую ть гідність, видів поводження та покарання. С вобода від експлуатації, насилля та наруги. 

Захист особистої цілісності (статті 14— 17 К онвенції про права осіб з інвалідністю )
1. Забезпечення 
дотрим ання прав осіб з 
інвалідністю  в установах 
та  закладах, які 
здійсню ю ть
інституційних догляд, 
закладах охорони 
здоров’я, установах 
виконання покарань та 
установах для 
попереднього ув’язнення

1) забезпечення можливості 
повідомлення підопічними 
закладів соціального захисту, 
охорони здоров’я про неналежне 
поводж ення щодо них у цих 
закладах з урахуванням інтересів 
осіб з інвалідністю  з 
поруш еннями слуху, мовлення, 
інтелектуальними поруш еннями, 
вжиття заходів до захисту 
підопічних, від яких/щ одо яких 
надійш ло таке звернення

І квартал 2025 р. Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент освіти та 
науки ОДА, Д епартамент 
охорони здоров’я ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )
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2.Захист осіб з 
інвалідністю  від 
домаш нього насильства

1 )проведення навчання фахівців із 
соціальної роботи щодо 
виявлення та надання допомоги 
особам з інвалідністю , зокрема 
визнаним у судовому порядку 
недієздатними, які зазнаю ть 
домаш нього насильства, у тому 
числі від осіб, що здійсню ю ть 
догляд за ними

постійно Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

2)вивчення питання щодо надання 
соціальних послуг особам, 
віднесеним до IV— -V групи 
рухової активності відповідно до 
Держ авного стандарту догляду 
вдома, затвердженого наказом 
М інсоцполітики від 13 листопада 
2013 № 7 6 0

2022 рік Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

3)проведення оцінки доступності 
для осіб з інвалідністю  та інших 
м аломобільних груп населення 
існую чих загальних та 
спеціалізованих служб підтримки 
постраж далих осіб, забезпечення 
створення умов доступності

2021 рік Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент 
регіонального розвитку 

ОДА, Д епартамент 
охорони здоров’я ОДА, 
Д епартамент освіти та 
науки ОДА, Служба у 

справах дітей ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

3. Забезпечення 
належних умов для 
відновлення та 
реабілітації для ж інок і 
дівчат з інвалідністю , які 
постраждали від 
насильства за ознакою

1 в и зн ач ен н я  доступності дію чих 
притулків для осіб, які 
постраждали від домаш нього 
насильства та насильства за 
ознакою  статі для жінок та д івчат 
з інвалідністю

щ ороку до 1 квітня Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
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статі та  сексуального 
насильства, пов’язаного з 
конфліктом

2) розроблення механізму 
відновлення здоров’я ж інок і 
д івчат з інвалідністю , які 
постраж дали від насильства за 
ознакою  статі, у тому числі 
п о в’язаного з конфліктом, з 
урахуванням  їх особливих потреб 
(невідкладної допомоги 
контрацепції, медикаментозного 
лікування для протидії ВІЛ/СНІД, 
психіатричної допомоги та 
психологічної підтримки, що 
надається медичними 
працівниками, які пройш ли 
спеціальне навчання та підготовку 
щ одо роботи з ж інками і 
дівчатами з інвалідністю ), а також 
доступ до судово-м едичної 
експертизи та безоплатної 
правової допомоги.

2021 рік Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА, Служба у 

справах дітей ОДА, 
райдержадміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

3) забезпечення збору та аналізу 
даних щ одо жінок і дівчат з 
інвалідністю , які постраж дали від 
насильства за ознакою  статі, у 
тому числі пов’язаного з 
конфліктом

постійно Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдержадміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

4) забезпечення надання жінкам 
та дівчатам з інвалідністю , які 
постраждали від насильства за 
ознакою  статі та сексуального 
насильства, п ов’язаного з 
конфліктом, інф ормації в 
доступному форматі про послуги

постійно Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
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та доступ до установ, на які 
покладаю ться функції із 
здійснення заходів у сфері 
запобігання та протидії 
насильству

X. С ам остійний спосіб життя й залучення до м ісцевої спільноти(стаття 19 К онвенції про права осіб з інвалідністю )
2. П ідвищ ення рівня 
охоплення якісними 
соціальними послугами 
осіб з інвалідністю  на 
рівні територіальних 
громад

1) забезпечення розвитку 
соціальних послуг, що надаю ться 
в територіальних громадах з 
урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю , у тому числі із 
залученням громадських 
о б ’єднань

до серпня 
2022 року

Райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою), 
Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА

2) забезпечення осіб, які 
здійсню ю тьдогляд за 
повнолітньою  недієздатною  
особою  або особою , цивільна 
дієздатність яких обмежена, 
соціальною  послугою  тимчасовий 
відпочинок для осіб, що 
здійсню ю ть догляд за особами з 
інвалідністю , особами, які маю ть 
невиліковні хвороби, хвороби, що 
потребую ть тривалого лікування

постійно Райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою), 
Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА

3)вивчення міжнародного досвіду 
щ одо сімейних форм догляду за 
особами з інвалідністю , які 
потребую ть постійного 
стороннього догляду (прийомна 
с ім ’я, опікунська с ім ’я, фостерна 
(професійна) с ім ’я, патронатна 
с ім ’я (тимчасовий догляд), та 
м ож ливих ш ляхів його 
впровадж ення

протягом 2022- 
2023 років

Райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою), 
Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
зд о р о в ’я ОДА
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3.Забезпечення 
соціальною  послугою  
догляду вдома осіб із 
психічними та 
і нтелектуальними 
поруш еннями

1)вжиття заходів до надання 
соціальних послуг особам із 
психічними та інтелектуальними 
поруш еннями, зокрема 
недієздатним особам, за місцем їх 
прож ивання ш ляхом створення 
мережі надавачів соціальних 
послуг, у тому числі із залученням 
недержавного сектору

IV квартал 2022 р Райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою), 
Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА

XI. С вобода висловлення думки та переконань і доступ до інф ормації (стаття 21 К онвенції про права осіб з  інвалідністю )
1.С творення умов 
доступності телевізійних 
програм для сприйняття 
особами з поруш еннями 
зору та слуху

1 Забезп еченн я держ авних 
телерадіоорганізацій та НСТУ 
сучасним обладнанням для 
субтитрування та перекладу 
жестовою  мовою офіційних 
повідомлень, кіно-, відеофільмів, 
програм та передач

IV квартал 2022р. Райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

2 . Розш ирення 
мож ливостей ЩОДО 

захисту прав осіб з 
інвалідністю  доступними 
засобами, способами і 
форматами спілкування з 
використанням 
інф ормаційних та 
комунікаційних 
технологій

1)приведення офіційних веб- 
сайтів у відповідність до вимог 
ДСТУ  К О Л Е С  40500:2015 
“ Інформаційні технології. 
Н астанова з доступності веб- 
контенту \УЗС (\VCAG) 2 .0” не 
нижче рівня АА

до 2022 року Структурні підрозділи 
ОДА,

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

XII. Повага до дому та сім ’ї  (стаття 23 К онвенції про права осіб з  інвалідністю )
1.Створення умов для 
розвитку і виховання 
дітей у с ім ’ях або в 
умовах, максимально 
наближ ених до сімейних

1 )проведення навчання для 
батьків, які виховую ть дітей з 
інвалідністю , з питань правової 
культури, надання якісних послуг, 
реалізації права на освіту, 
соціальний захист, дозвілля

постійно Д епартам ент освіти і 
науки ОДА , Служ ба у 

справах дітей ОДА, 
райдерж адміністрації, 

м іські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )
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2)вжиття заходів до посилення 
контролю  за умовами утримання 
та виховання дітей з інвалідністю , 
які виховую ться в умовах, 
наближ ених до сімейних (малих 
групових будинках) або у 
закладах інституційного догляду 
та виховання дітей

постійно Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент освіти і 
науки ОДА , Служба у 

справах дітей ОДА, 
райдержадміністрації, 

м іські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

2.Забезпечення 
впровадж ення послуги 
раннього втручання

1)передбачення на законодавчому 
рівні визначення терм іна “послуга 
раннього втручання” та  дж ерел її 
ф інансування, зокрема за рахунок 
кош тів м ісцевого бю джету

І квартал 2022 р. Райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою), 
Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент охорони 
здоров’я ОДА

3. Н авчання та 
підвищ ення кваліфікації 
надавачів послуг дітям з 
інвалідністю  та сім ’ям 
(сімейним формам 
виховання), у яких вони 
виховую ться

1) вж иття заходів до 
систематичного підвищ ення 
кваліф ікації працівників, які 
здійсню ю ть соціальний і 
психологічний супровід дітей, у 
тому числі з інвалідністю

постійно Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартам ент освіти і 
науки ОДА, Служба у 

справах дітей ОДА, 
райдержадміністрації, 

м іські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

X III. О світа (стаття 24 К онвенції про п рава осіб з інвалідністю )
1. С прияння доступу осіб 
з інвалідністю  до 
будівель, споруд та 
приміщ ень закладів 
освіти

1 )проведення інвентаризації 
будівель, споруд і приміщ ень (з 
урахуванням  санітарних зон) 
закладів вищ ої освіти щодо 
пристосування для потреб осіб з 
інвалідністю

постійно Д епартам ент освіти і 
науки ОДА, Департамент 
регіонального розвитку 

ОДА,
райдержадміністрації, 

м іські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

2)створення належних умов для 
організації освітнього процесу 
осіб з особливими освітніми 
потребами (осіб з інвалідністю ) в 
закладах професійної

постійно Д епартамент освіти і 
науки ОДА, Департамент 

регіонального розвитку 
ОДА,

райдержадміністрації.
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•

(професійно-технічної) освіти, 
зокрема забезпечення 
архітектурної доступності, 
розумного пристосування, 
універсального дизайну 
приміщ ень закладів, гуртожитків 
(обладнання пандусами, звуковою  
сигналізацією , інформаційними 
табличками), методичного 
забезпечення освітнього процесу, 
фахової підготовки працівників 
закладів

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

З а б е з п е ч е н н я  проведення оцінки 
реалізації права на освіту осіб з 
інвалідністю  відповідно до 
зауважень загального порядку 
№  4 (2016 року) Комітету ООН з 
прав осіб з інвалідністю  до статті 
24 К онвенції про права осіб з 
інвалідністю  та Резолю ції 70/1, 
прийнятої Генеральною  
А самблеєю  О рганізації 
О б ’єднаних Націй “Перетворення 
наш ого світу: Порядок денний в 
галузі сталого розвитку на період 
до 2030 року

III квартал 2021 р. Департамент освіти і 
науки ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

4)здійснення регулярного 
м оніторингу та оцінки реалізації 
права на освіту осіб з інвалідністю  
з використанням індикаторів до 
статті 24 Конвенції про права осіб 
з інвалідністю  із залученням 
громадських об ’єднань осіб з 
інвалідністю , батьків/осіб, які 
здійсню ю ть догляд за дітьми з 
інвалідністю

щ ороку до 15 
лю того

Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
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2 .Розвиток інклю зивної 
освіти

1 )сприяння у розвитку 
інклю зивного освітнього 
середовищ а у закладах 
позаш кільної освіти, найбільш  
доступних і наближ ених до місця 
проживання дітей, у тому числі 
дітей з особливими освітніми 
потребами відповідно до Закону 
У країни “Про позаш кільну 
освіту”

протягом 2022 
року

Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

райдержадміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

2)оснащ ення меблями, 
пристосованими для навчання 
дітей з поруш еннями опорно- 
рухового апарату закладів 
дош кільної, загальної середньої, 
професійної (професійно- 
технічної), передвищ ої, вищ ої та 
позаш кільної освіти

III квартал 2023 р. Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

райдержадміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

З а б е з п е ч е н н я  надання послуг 
інклю зивно-ресурсних центрів у 
кожній територіальній громаді 
незалежно від чисельності в ній 
осіб з особливими освітніми 
потребами

II квартал 2022 р. Д епартам ент освіти і 
науки ОДА, 

райдержадміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

4)забезпечення фінансування 
додаткових психолого- 
педагогічних і корекційно- 
розвиткових послуг для дітей 3 
особливими освітніми потребами, 
забезпечення соціальних та інших 
послуг у закладах освіти

до 2023 року Д епартам ент освіти і 
науки ОДА, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

5)реалізація проекту “М истецька 
освіта без обмеж ень”

2021—-2023 роки Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

рай держадм і н і страції, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
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3.П ідготовка фахівців у 
сфері інклю зивної освіти

1 р о зроб л ен н я  та впровадження 
освітніх програм підготовки та 
підвищ ення кваліф ікації 
педагогічних працівників, 
асистентів вчителя у сфері 
інклю зивного навчання, у тому 
числі на умовах дистанційного їх 
проходж ення

І квартал 2022 р. Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

райдержадміністрації, 
міські, селищні, сільські 

ради (за згодою )

2)забезпечення 
п ідготовки/пі двищ ення 
кваліф ікації педагогічних 
працівників, у тому числі 
асистентів вчителя, фахівців, що 
працю ю ть у системі інклю зивної 
освіти

постійно Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

райдержадміністрації, 
міські, селищні, сільські 

ради (за згодою )

XIV. Здоров’я (стаття 25 К онвенції про права осіб з інвалідністю )
1 .Удосконалення 
законодавства

1 )опрацю вання питання щодо 
створення нових або 
облаш тування існуючих закладів 
охорони здоров’я для надання 
послуг з реабілітації та санаторно- 
курортного лікування дітей з 
інвалідністю , у тому числі тих, які 
перебуваю ть у дитячих будинках - 
інтернатах

II квартал 2022 р. Д епартамент охорони 
здоров’я ОДА, 

Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

Д епартамент освіти і 
науки ОДА, 

р ай держ ад м і н і страції, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
2.Забезпечення надання 
медичних послуг особам 
з інвалідністю

1 Забезп еченн я супроводу осіб з 
інвалідністю  в закладах охорони 
здоров’я

постійно Д епартамент охорони 
здоров’я ОДА, 

рай держ ад м і н істрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
XV. А білітація та реабілітаці я (стаття 26 К онвенції про права осіб з інвалідністю )

1. У провадження 
комплексних 
реабілітаційних та 
абілітаційних послуг

1 Забезпечення підвищ ення 
кваліф ікації фахівців з реабілітації 
з метою  надання (здійснення) 
якісних реабілітаційних послуг 
(заходів)

постійно Д епартамент охорони 
здоров’я ОДА, 

Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

рай держадмі н істрації,
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міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

XVI. Праця та зайнятість істаття 27 К онвенції про права осіб з інвалідністю )
2. Вжиття заходів для 
сприяння зайнятості, 
забезпечення розумного 
пристосування робочих 
місць для потреб осіб 3 
інвалідністю , їх 
супроводу на робочому 
місці

1 Забезпечення впровадження 
соціальної послуги супроводу під 
час працевлаш тування та на 
робочому місці особи 3 

інвалідністю

протягом 
2021— -2023 років

Ж итомирський обласний 
центр зайнятості, 

райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)

2)проведення інформаційно- 
роз’ясню вальних кампаній для 
популяризації працевлаш тування 
осіб з інвалідністю , підвищ ення 
рівня поінформованості та 
боротьби із стигматизацією  і 
стереотипами, з якими стикаю ться 
особи з інвалідністю , зокрем а на 
робочому місці

постійно Ж итомирський обласний 
центр зайнятості, , 

Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

З а б е з п е ч е н н я  впровадження 
ефективних програм зайнятості 
для осіб з інвалідністю

протягом 
2021— -2023 років

Ж итом ирський обласний 
центр зайнятості, 

райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
XVII І. У часть у політичному та суспільному житті (стаття 29 К онвенції про права осіб з інвалідністю )

1 .У досконалення 
виборчого законодавства 
щ одо участі осіб з 
інвалідністю  у виборчому 
процесі

1 Забезп еченн я реалізації 
виборчих прав осіб з інвалідністю , 
зокрема ш ляхом створення умов 
для безпереш кодного доступу до 
приміщ ень виборчих комісій та 
приміщ ень для голосування, 
застосування засобів розумного 
пристосування для голосування, 
доступних форматів інформації, у 
тому числі аудіокоментування,

II квартал 2023 р Райдерж адміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
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перекладу жестовою  мовою , та 
інш их форматів подачі інформації 
для читання та спілкування

XIX. У часть у культурному ж итті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття ЗО К онвенції про права осіб з інвалідністю )
1.Забезпечення доступу 
осіб з інвалідністю  до 
культурного життя

1)опрацю вання в установленому 
порядку питання щодо 
удосконалення діяльності 
бібліотек з метою  забезпечення їх 
доступності для осіб 3 
поруш еннями зору

протягом 2021 
року

Д епартамент культури, 
молоді та  спорту ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

*

2)реалізація статті 8 Закону 
У країни «Про культуру», в тому 
числі щ одо забезпечення права 
осіб з інвалідністю  на 
відвідування держ авних та 
комунальних закладів культури на 
пільгових умовах

до 1 липня 2022 
року

Д епартамент культури, 
молоді та спорту ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

3)проведення обласного 
ф естивалю  творчості осіб з 
обмеж еними фізичними 
мож ливості «Барви життя» та 
участь у Всеукраїнському 
фестивалі «Барви життя».

щороку Д епартамент культури, 
молоді та  спорту ОДА

4)опрацю вання в установленому 
порядку питання щодо 
удосконалення діяльності 
бібліотек з метою  забезпечення їх 
доступності для осіб 3 
поруш енням зору

протягом 2021 
року

Д епартам ент культури, 
молоді та спорту ОДА, 
райдержадміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

2.Створення умов для 
забезпечення рівних прав 
і можливостей осіб 3 
інвалідністю  для занять 
ф ізичною  культурою, 
спортом і фізкультурно-

1) забезпечення архітектурної 
доступності та безпереш кодного 
доступу до будівель, приміщ ень, у 
тому числі санітарного 
призначення, закладів ф ізичної 
культури і спорту, спортивних

протягом 
2021— 2025 років

Д епартам ент культури, 
молоді та спорту ОДА, 

Д епартамент 
регіонального розвитку 

ОДА,
райдерж адміністрації,
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спортивною
реабілітацією

споруд міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

2)забезпечення організації та 
проведення заходів з ф ізичної 
культури, спорту, ф ізкультурно- 
спортивної реабілітації осіб з 
інвалідністю , у тому числі дітей з 
інвалідністю

протягом 
2021— 2025 років

Д епартам ент культури, 
молоді та  спорту ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

XX. С татистика та збирання даних (стаття 31 К онвенції про права осіб з інвалідністю )
1.У досконалення збору 
даних щ одо осіб з 
інвалідністю

1) проведення за допомогою  
короткого набору питань 
В аш ингтонської - групи щодо 
інвалідності опитування, у тому 
числі із застосуванням онлайн- 
засобів, щ одо забезпечення прав 
та можливостей осіб з 
інвалідністю , зокрема переш код, з 
якими вони стикаю ться в 
суспільстві

31 грудня 2022 р. Головне управління 
статистики у 

Ж итомирській області, 
Д епартам ент охорони 

здоров’я ОДА, 
райдерж адміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою )

2.3абезпечення 
належ ного збору 
деталізованих 
статистичних даних про 
осіб з інвалідністю  в усіх 
сферах ж иття із 
зазначенням  віку, статі, 
класиф ікації
захворю вань, місця 
прож ивання (міська, 
сільська м ісцевість) тощ о

1)збирання даних: 
у сфері охорони здоров’я: 
про кількість осіб з інвалідністю , 
які прож иваю ть у районі 
обслуговування закладу охорони 
здоров’я, проживаю ть 
(перебуваю ть) у закладах, які 
здійсню ю ть інституційний догляд, 
у розрізі віку, статі, групи 
інвалідності, нозологічної форми 
захворю вання (із зазначенням 
кількості осіб з інвалідністю , які 
пересуваю ться за допомогою  
крісла колісного, користую ться 
палицею  тактильною ), місця 
проживання (сільська, м іська

II квартал 2023 р. Головне управління 
статистики у 

Ж итомирській області, 
Д епартам ент охорони 

здоров’я ОДА, 
Д епартам ент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )
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місцевість)
у сфері освіти:
- про дітей (осіб) з інвалідністю  у 
закладах дош кільної, загальної 
середньої, професійної 
(професійно-технічної) та  вищ ої 
освіти для осіб з інвалідністю  з 
розбивкою  за віком, статтю , 
місцем проживання (сільська, 
м іська м ісцевість)

до 1 липня 2022 р. Головне управління 
статистики у 

Ж итомирській області, 
райдержадміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

про забезпечення 
безпереш кодного доступу до 
будівель та приміщ ень закладів 
дош кільної, загальної середньої, 
проф есійної (професійно- 
технічної) та вищ ої освіти, 
зокрема щ одо наявності пандусів 
та поручнів, ліфтів (підйомників), 
спеціально обладнаних туалетних 
кімнат для осіб з інвалідністю

до 1 липня 2022 р. Головне управління 
статистики у 

Ж итомирській області, 
Департамент освіти і 

науки ОДА, Департамент 
регіонального розвитку 

ОДА,
райдержадміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

у сфері, транспорту, транспортно- 
дорож ньої інфраструктури:
- про створення умов доступності 
транспорту та об ’єктів 
транспортної інфраструктури для 
осіб з інвалідністю

щороку Головне управління 
статистики у 

Ж итомирській області, 
Д епартамент 

регіонального розвитку 
ОДА,

райдержадміністрації, 
міські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою)
XXI. М іж народне співробітництво. Н аціональне виконання та м оніторинг (статті 32— 33 К онвенції про права осіб з інвалідністю )

1. Забезпечення взаємодії 
та співпраці з Комітетом 
з прав осіб з 
інвалідністю , іншими 
між народними і

1) підготовка чергової 
Н аціональної доповіді про заходи, 
вжиті для виконання Конвенції 
про права осіб з інвалідністю

березень 2024 
року

С труктурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

міські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)
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регіональними 
організаціями, 
національними 
інституціями з прав 
лю дини з питань захисту 
прав осіб з інвалідністю

2)опрацю вання зауважень 
Комітету ООН з прав осіб з 
інвалідністю , наданих за 
підсумками розгляду 
Н аціональної доповіді про 
виконання Україною  положень 
Конвенції про права осіб з 
інвалідністю

у тримісячний 
строк після 
отримання 
зауважень 

Комітету ООН з 
прав осіб з 

інвалідністю

Структурні підрозділи 
облдерж адміністрації, 
райдерж адміністрації, 

м іські, селищ ні, сільські 
ради (за згодою)

2.Забезпечення 
конструктивного 
залучення громадських 
об ’єднань осіб з 
інвалідністю , які 
працю ю ть у сфері прав 
осіб з інвалідністю , до 
формування політик і 
стратегій, спрямованих 
на виконання К онвенції 
про права осіб з 
інвалідністю

1 )здійснення моніторингу надання 
ф інансової підтримки 
громадським об ’єднанням осіб з 
інвалідністю  на місцевому рівні

щ ороку до 
1 квітня

Д епартамент соціального 
захисту населення ОДА, 

райдерж адміністрації, 
м іські, селищ ні, сільські 

ради (за згодою )

В.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації Василь ПАВ ЛЮК


