
 
УК РА ЇН А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

Про реалізацію рекомендацій,  

викладених у заключних зауваженнях,  

наданих Комітетом ООН з  

прав осіб з інвалідністю 
 

З метою виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка 

від 06.03.2019 № 44330/45/1-18 щодо виконання пункту 4 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073 «Про затвердження плану 

заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, 

наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України 

про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період                              

до 2020 року» з о б о в ’ я з у ю : 

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 27.09.2012 № 352 «Про Програму заходів 

облдержадміністрації щодо виконання Державної цільової програми 

«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 

2020 року» в Чернігівській області на період до 2020 року» (в редакції 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.03.2016 № 156), 

виклавши додаток до нього у новій редакції (додається). 

 

 

Голова                 О. МИСНИК 

 

 

12 березня 2019 року     м. Чернігів         № 142 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

27 вересня 2012 року № 352 

(в редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

12 березня 2019 року № 142) 

 

Програма заходів  

обласної державної адміністрації щодо виконання 

Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 

року» в Чернігівській області на період до 2020 року 

 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

  Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1. Забезпечення обласних центрів медико-

соціальної експертизи належною 

матеріально-технічною базою з метою 

удосконалення процесу проведення медико-

соціальної експертизи населення в області. 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

 

2. Забезпечення своєчасного проведення 

медико-соціальної експертизи та своєчасного 

складання індивідуальних програм 

реабілітації інвалідів. 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

 

3. Проведення обласним центром медико-

соціальної експертизи якісної медико-

соціальної експертизи учасникам 

антитерористичної операції та тимчасово 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 
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переміщеним особам, з метою наближення 

медико-соціальної експертизи до осіб, що 

претендують на встановлення інвалідності, 

проведення виїзних засідань на базі 

районних лікувально-профілактичних 

закладів. 

4. Проведення моніторингу виконання 

індивідуальних програм реабілітації 

інвалідів на первинному, вторинному та 

третинному рівні надання медичної 

допомоги в лікувально-профілактичних 

закладах області. 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

 

5. Заповнення індивідуальних програм 

реабілітації інвалідів для осіб з інвалідністю 

з числа учасників антитерористичної 

операції з врахуванням необхідності у 

психологічній корекції або психологічному 

патронажі, та потреби в технічних та інших 

засобах реабілітації. 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

 

6. Забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, у 

тому числі з числа учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщених осіб, відповідно до медичних 

показань, визначених індивідуальними 

програмами реабілітації інвалідів. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації;  

Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

(у порядку рекомендації) 
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7. Вжиття в установленому порядку заходів для 

забезпечення психологічної та професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі 

з числа учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

8. Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням осіб з інвалідністю, у тому числі 

з числа учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

9. Здійснення направлень для проходження 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

до Комунальної установи «Обласний центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

“Відродження”» Чернігівської обласної ради. 

 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, управління праці та 

соціального захисту населення міських 

рад 

10. Здійснення контролю за забезпеченням 

інтернатними закладами виконання 

індивідуальних програм реабілітації дітей-

інвалідів згідно з медичними 

рекомендаціями. 

Постійно Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

11. Здійснення контролю за умовами 

проживання та розвитку дітей з інвалідністю, 

які перебувають в дитячих будинках-

інтернатах системи соціального захисту 

населення. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

12. Сприяння проведенню громадського 

контролю за діяльністю установ та закладів, 

в яких особи з розумовою відсталістю та 

психічними розладами перебувають 

цілодобово, шляхом активізації роботи 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; 

Управління обласної державної 

адміністрації: освіти і науки, охорони 
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громадських рад, утворених при інтернатних 

установах. 

здоров’я; 

Служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

(у порядку рекомендації) 

13. Забезпечення пріоритетності використання 

коштів, що виділяються області за 

бюджетним напрямком фінансування 

«Комплексне медико-санітарне забезпечення 

та лікування онкологічних хворих із 

застосуванням високовартісних медичних 

технологій громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», з 

метою проведення якісного стаціонарного 

лікування осіб з інвалідністю, захворювання 

яких пов’язані із наслідками аварії на 

Чорнобильській АЕС, першої категорії. 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

 

14. Здійснення першочергового розгляду 

звернень щодо реєстрації, переведення та 

призначення державних соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, у тому 

числі з числа осіб з інвалідністю, та 

забезпечення їм виплати державних допомог 

за тимчасовим місцем проживання. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

 

15. Планування видатків для надання фінансової 

підтримки громадським об’єднанням осіб з 

інвалідністю та ветеранів під час 

формування місцевих бюджетів. 

Постійно Департаменти обласної державної 

адміністрації: соціального захисту 

населення, фінансів; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 
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Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

(у порядку рекомендації) 

16. Реорганізація Прилуцького дошкільного 

навчального закладу «Дитячий будинок 

інтернатного типу» та Чернігівської, 

Березнянської спеціальних загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів у навчально-реабілітаційні 

центри з метою реалізації права на освіту 

дітей з особливими потребами, зумовленими 

складними вадами розвитку, забезпечення їх 

інтеграції в суспільство шляхом здійснення 

комплексної реабілітації. 

Протягом   

2016-2020 років 

Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

17. Забезпечення державних освітніх гарантій 

дітям з особливими потребами з метою 

здійснення комплексної реабілітації таких 

дітей, набуття ними побутових та соціальних 

навичок, здобуття професій відповідно до 

стану їх здоров’я. Створення умов для 

реалізації та поширення моделі 

інтегрованого та інклюзивного навчання 

дітей у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах з використанням 

навчально-методичного потенціалу 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів та напрацьованого досвіду із 

комплексної реабілітації учнів (вихованців). 

Постійно Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

Департамент сім’ї, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

(у порядку рекомендації) 

 

 

18. Забезпечення кваліфікованого психолого-

педагогічного супроводу дітей, у тому числі 

з інвалідністю, які навчаються за 

індивідуальною та інклюзивною формами, та 

їх батьків. 

Постійно Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 
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19. Забезпечення підвезення дітей з особливими 

потребами від місця проживання до місця 

навчання, зокрема учнів з порушенням 

опорно-рухового апарату. 

Постійно Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

20. Проведення обласного фестивалю художньої 

творчості вихованців спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів «Повір у 

себе». 

Щорічно Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

21. Активізація діяльності піклувальних рад 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів у частині здійснення 

громадського контролю за умовами 

навчання, виховання, реабілітації та 

проживання дітей, які мають особливі 

освітні потреби. 

Протягом 

 2016-2020 років 

Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

 

22. Організація спеціальної підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

для роботи з дітьми, які мають особливості 

психофізичного розвитку, в умовах 

інклюзивного навчання у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах. 

Протягом 

 2016-2020 років 

Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) 

 

23. Розроблення методичних рекомендацій для 

різних категорій педагогічних працівників 

щодо організації навчально-виховного, 

корекційно-відновлювального, 

реабілітаційного процесу з дітьми, які мають 

вади розвитку. 

Протягом 

 2016-2020 років 

Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) 

24. Забезпечення діяльності консультативного 

пункту «Світло надії» на базі Чернігівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-

Протягом 

 2016-2020 років 

Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації 
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інтернату І-ІІІ ступенів щодо надання 

інформаційно-консультативної допомоги 

батькам та педагогічним працівникам 

загальноосвітніх шкіл з проблем навчання і 

виховання слабозорих та сліпих дітей. 

 

25. Забезпечення соціально-психологічної, 

матеріальної та консультативної підтримки 

сімей, в яких виховуються діти з 

інвалідністю. 

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації;  

Департаменти обласної державної 

адміністрації: соціального захисту 

населення; сім’ї, молоді та спорту; 

райдержадміністрації;  

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

(у порядку рекомендації) 

26. Надання особам з інвалідністю 

інформаційно-консультативних та 

профорієнтаційних послуг з питань навчання 

та працевлаштування, у т.ч. шляхом 

проведення тематичних семінарів та 

обговорень за круглим столом. 

Ведення інформаційного банку даних щодо 

всіх охочих навчатися осіб з інвалідністю.                                    

Постійно Департаменти обласної державної 

адміністрації: соціального захисту 

населення; сім’ї, молоді та спорту; 

Управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 

(у порядку рекомендації) 

Чернігівський обласний центр зайнятості; 

(у порядку рекомендації) 

Чернігівське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

(у порядку рекомендації) 
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27. Забезпечення своєчасності, повноти та 

адресності надання соціальних послуг 

особам з інвалідністю з метою прискорення 

вирішення проблеми їх зайнятості. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації) 

28. Здійснення взаємодії з роботодавцями щодо 

розширення бази вакансій для 

працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації) 

29. Залучення осіб з інвалідністю до участі в 

громадських та інших роботах тимчасового 

характеру. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації) 

30. Забезпечення виплати компенсації 

роботодавцям витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості  

(у порядку рекомендації) 

31. Забезпечення організації та проведення 

професійного навчання осіб з інвалідністю 

на замовлення роботодавців з подальшим 

гарантованим працевлаштуванням на 

конкретне робоче місце, а також за рахунок 

коштів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на 

випадок безробіття, з урахуванням програм 

професійно-трудової реабілітації. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації) 

32. Розширення сфери прикладання праці для 

осіб з обмеженими фізичними і розумовими 

можливостями шляхом створення робочих 

місць за рахунок коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів. 

 

 

 

Щорічно Чернігівське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

(у порядку рекомендації) 
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33. Сприяння підтримці підприємницьких 

ініціатив та розвитку програм 

самозайнятості осіб з інвалідністю. 

Постійно Департамент економічного розвитку 

обласної державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук  

(у порядку рекомендації) 

34. Забезпечення підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації інвалідів за 

професіями (спеціальностями), що 

користуються попитом на ринку праці з 

урахуванням їх професійних знань, навичок, 

побажань та рекомендацій медико-

соціальних експертних комісій. 

Постійно Чернігівське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

(у порядку рекомендації); 

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, управління праці та 

соціального захисту населення міських 

рад;  

центри зайнятості області (у порядку 

рекомендації) 

35. Забезпечення реалізації пілотними центрами 

зайнятості області спільного проекту 

співробітництва Державної служби 

зайнятості, Програми розвитку ООН, 

Міжнародного бюро праці «Соціальна 

інтеграція людей з інвалідністю шляхом 

забезпечення доступу до зайнятості» з метою 

підвищення суспільної ролі людей з 

інвалідністю як повноправних учасників 

соціального та економічного життя. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації); 

Чернігівський міський, Ніжинський 

міськрайонний, Бахмацький, 

Борзнянський, Коропський районні 

центри зайнятості (у порядку 

рекомендації) 

 

36. Посилення контролю за станом виконання 

підприємствами, установами та 

організаціями вимог ст.ст. 19, 20 Закону 

Постійно Чернігівське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів 

(у порядку рекомендації) 
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України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» в частині 

додержання нормативів робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю. 

37. Проведення семінарів з керівниками 

підприємств у рамках соціально-

відповідального співробітництва, щодо зміни 

ставлення роботодавців до залучення осіб з 

інвалідністю до виробничих процесів. 

Постійно Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації) 

38. Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо застосування законодавства 

про працю, у тому числі гарантій особам з 

інвалідністю. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

39. Здійснення моніторингу рівня доступності 

будівель установ, що належать до сфери 

управління Мінсоцполітики, та сприяння 

створенню безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю до всіх об’єктів громадського 

та цивільного призначення, закладів: освіти, 

зв’язку, культури, фізкультури та спорту. 

 

 

Постійно Департаменти обласної державної 

адміністрації: соціального захисту 

населення; культури і туризму, 

національностей та релігій; сім’ї, молоді 

та спорту; 

Управління обласної державної 

адміністрації: містобудування та 

архітектури; охорони здоров’я; освіти і 

науки; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук; 

Чернігівський обласний центр зайнятості 

(у порядку рекомендації) 

40. Посилення контролю за недопущенням усіх 

форм насильства до осіб з інвалідністю з 

метою запобігання всім видам дискримінації 

за ознакою інвалідності. 

Постійно Департамент сім’ї, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації; 

райдержадміністрації; виконавчі комітети 

міських рад Чернігова, Ніжина, 
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Новгорода-Сіверського, Прилук (у 

порядку рекомендації) 

41. Проведення санітарно-освітньої роботи з 

використанням теле-, радіо- та друкованих 

засобів масової інформації щодо 

профілактики первинної інвалідності серед 

населення області.                                           

Постійно Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації; 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук 

(у порядку рекомендації) 

42. Сприяння підвищенню рівня 

поінформованості населення щодо 

особливих потреб осіб з інвалідністю, 

формування поваги до їх прав, особистості 

та гідності через засоби масової інформації 

області та офіційні веб-сайти 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад. 

Постійно Департаменти обласної державної 

адміністрації: інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю; соціального 

захисту населення; 

райдержадміністрації; 

виконавчі комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук (у 

порядку рекомендації) 

43. Здійснення організації супроводу 

відеосюжетів, підготовлених 

телеорганізаціями області відповідно до угод 

про висвітлення діяльності обласної 

державної адміністрації, сурдоперекладом 

або субтитруванням. 

Постійно Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

44. Забезпечення максимального пристосування 

захисних споруд цивільного захисту в 

надзвичайних ситуаціях для перебування в 

них осіб з інвалідністю. 

 

 

Постійно Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи обласної державної 

адміністрації 
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45. Сприяння наданню, насамперед, особам з 

інвалідністю гуманітарної допомоги, в тому 

числі допомоги міжнародних донорів, та 

здійснення відповідного контролю. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; 

Чернігівський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

(у порядку рекомендації) 

46. Залучення на постійній основі громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю до визначення 

пріоритетів у розподілі гуманітарної 

допомоги 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації 

47. Запровадження у громаді соціальних послуг 

з метою забезпечення прав дітей з 

інвалідністю на виховання у сімейному 

середовищі. 

Постійно Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; 

Чернігівський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

(у порядку рекомендації) 

48. Забезпечення виявлення потреб громад у 

соціальних послугах шляхом складання 

аналітичної довідки про потреби населення в 

соціальних послугах. 

 

Щороку Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; 

Чернігівський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

(у порядку рекомендації) 
 

Директор Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації    О. РУСІН 
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