
 
Додаток до листа Департаменту  

соціального захисту населення  

облдержадміністрації  

від ____________№_____ 

 

Стан виконання програми 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, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 27.09.2012 № 352 у 2020 році 

 

№ 

п/п 

Найменування 

заходів 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання Програми у 2020 році 

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 

 

В обласному Центрі медико-соціальної експертизи працює 13 медико-

соціальних експертних комісій, з них 2 – обласні, 4 – спеціалізованих 

міжрайонних, 7 – міжрайонних. 

В обласному Центрі медико-соціальної експертизи 35 комп’ютерів, із 

них на комісіях – 23.  

Виконується. 

2. Забезпечення 

своєчасного 

проведення медико-

соціальної експертизи 

та своєчасного 

складання 

індивідуальних 

програм реабілітації 

осіб з інвалідністю. 

Постійно Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Робота комісій обласного Центру медико-соціальної експертизи 

першочергово направлена на своєчасне проведення медико-соціальної 

експертизи населення області та своєчасне складання індивідуальних 

програм реабілітації для осіб з інвалідністю. 

Протягом 2020 року лікарями обласного центру МСЕ було оглянуто 

13478 осіб для встановлення групи інвалідності, із них 3339 – вперше 

встановлено інвалідність та 9601 – оглянуто повторно. 

Відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з 

інвалідністю, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                     

від 08.12.2006 № 1686  (зі змінами), особам з інвалідністю видано                        

14358 індивідуальних програм реабілітації та визначені рекомендації: 

-  з медичної реабілітації – 14358; 

- з професійного навчання – 86; 

- з працевлаштування – 3466; 
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- забезпечення санаторно-курортними путівками – 2542. 

Виконується. 

 
3. Проведення обласним 

центром медико-

соціальної експертизи 

якісної медико-

соціальної експертизи 

учасникам 

антитерористичної 

операції та тимчасово 

переміщеним особам, 

з метою наближення 

медико-соціальної 

експертизи до осіб, 

що претендують на 

встановлення 

інвалідності, 

проведення виїзних 

засідань на базі 

районних лікувально-

профілактичних 

закладів. 

Постійно Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

З метою спрощення та забезпечення якості проведення медико-

соціальної експертизи осіб, що приймали участь в антитерористичній 

операції, огляд учасників антитерористичної операції закріплено за 

обласною медико-соціальною експертизою  №1. 

Під час огляду учасників антитерористичної операції до роботи обласної 

медико-соціальної експертизи №1 залучаються лікар-психолог обласного 

центру медико-соціальної експертизи, голова міжрайонної 

психоневрологічної медико-соціальної експертизи, соціальні працівники 

Чернігівського обласного центру комплексної реабілітації та 

обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих.             

З метою створення відповідного мікроклімату огляд зазначеної категорії 

проводиться в окремо відведений день.  

У 2020 році 93 учасника антитерористичної операції  визнано особами з 

інвалідністю вперше та 224 – визнано особами з інвалідністю повторно. 

Виконується. 

 

4. Проведення 

моніторингу 

виконання 

індивідуальних 

програм реабілітації 

осіб з інвалідністю  на 

первинному, 

вторинному та 

третинному рівні 

надання медичної 

допомоги в 

лікувально-

профілактичних 

закладах області. 

Постійно Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

В області організовано та налагоджено роботу щодо оформлення та 

виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю на 

первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної 

допомоги. 

Проводиться постійний моніторинг виконання індивідуальних програм 

реабілітації осіб з інвалідністю. Так, у 2020 році діючими комісіями 

обласного Центру медико-соціальної експертизи переоглянуто                          

9763 індивідуальних програм реабілітації на предмет виконання медичної 

реабілітації та зроблені відповідні корективи в ІПР, із них повністю 

виконано 4601 ІПР (47,3%), частково – 5139 (52,6%), не виконано – 23 

(0,1%). 

Виконується. 
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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 

 

Індивідуальні програми реабілітації осіб з інвалідністю обов’язково 

включають в себе здійснення психологічної корекції та психологічного 

патронажу для осіб з числа учасників антитерористичної операції. 

Всім учасникам антитерористичної операції, які визнані особами з 

інвалідністю, складено індивідуальні програми реабілітації, в яких 

визначено послуги: 

- відновна терапія – 316; 

- працевлаштування – 66; 

- психолого-педагогічна реабілітація – 274; 

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням –274. 

Виконується. 

 

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 осіб з 

інвалідністю. 

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) 

В місцевих органах соціального захисту населення на обліку перебуває 

понад 20,9 тис. осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, в 

тому числі 42 внутрішньо переміщені особи та 32 учасника 

антитерористичної операції, які забезпечуються технічними та іншими 

засобами реабілітації. 

З метою забезпечення осіб технічними та іншими засобами реабілітації 

області було виділено у 2020 році майже 43,8 млн грн., що дало змогу 

управліннями соціального населення впродовж року укласти з                 

підприємствами – виробниками 2,4 тис. договорів на виготовлення 

різноманітних виробів. 

Відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю  

 і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1301, у 2020 році 

через заклади охорони здоров’я забезпечено осіб з інвалідністю наступними 

медичними засобами реабілітації: 

- слухові апарати – 38; 

- ендопротези – 173; 

- сечоприймачі – 28; 

- калоприймачі – 55. 

Виконується. 
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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 

З метою здійснення професійної підготовки за професіями, які 

відповідають стану здоров’я, функціональним можливостям та є 

актуальними на ринку праці особи з інвалідністю та діти з інвалідністю 

направляються до Всеукраїнського центру комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю та державних реабілітаційних установ. Так, протягом                     

2020 року до місцевих органів соціального захисту населення за 

направленням на професійну реабілітацію звернулось 5 осіб з інвалідністю. 

Для здійснення соціальної та професійної адаптації постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників АТО місцевими управліннями 

укладено 144 договори на навчання 130 учасників АТО за професією «водій 

автотранспортних засобів» різних категорій. 

З метою проведення заходів із психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної  операції у 

2020 році з державного бюджету виділено 2,2 млн грн., що дало змогу 

направити до реабілітаційних установ 195 осіб, із них – 26 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. 

На виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної  операції до 

реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та 

назад у 2020 році  області виділено 12,7 тис. гривень. Станом на 01.01.2021 

з питання виплати грошової компенсації звернулося 23 особи, які отримали 

компенсаційні виплати на суму майже 12,4 тис. гривень. 

Станом на 01.01.2021 у центрі психологічної реабілітації на базі 

комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» пройшли реабілітацію 1382 особи з числа 

учасників АТО. 

З метою надання послуг з комплексної психологічної підтримки та 

відновлення здоров’я учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил, членів їх родин та сімей загиблих воїнів в 

області діє комунальна установа «Чернігівський обласний Центр 

комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх 

родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради. 

Виконується. 

 

8. Забезпечення 

санаторно-курортним 

лікуванням осіб з 

інвалідністю, у тому 

Постійно Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в місцевих  органах 

соціального захисту населення обліковується 3,4 тис. осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян. 

Протягом 2020 року у підвідомчих санаторіях Мінсоцполітики було  
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числі з числа 

учасників 

антитерористичної 

операції та 

внутрішньо 

переміщених осіб. 

державної 

адміністрації 

оздоровлено 139 осіб з числа ветеранів війни та осіб з інвалідністю. 

Крім того, для 218 осіб з інвалідністю були закуплені санаторно-

курортні послуги в санаторно-курортних закладах  на суму 2,3 млн гривень. 

У 2020 році для оздоровлення постраждалих учасників Революції 

Гідності та учасників АТО області з державного бюджету  виділено майже 

3,2 млн грн, що дало змогу оздоровити в санаторно-курортних закладах               

248 осіб; 17 осіб оздоровились за рахунок коштів місцевого бюджету                    

м. Прилук.  

У 2020 році через протиепідемічні заходи спричинені COVID-19 у 

санаторних установах Міністерства охорони здоров’я України та 

управління охорони здоров’я оздоровлено 9 дітей з інвалідністю. 

Виконується. 

 

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 

райдержадміністр

ацій, управління 

праці та 

соціального 

захисту населення 

міських рад 

Протягом 2020 року місцевими органами соціального захисту населення 

направлено до Обласного центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю «Відродження» 786 дітей з інвалідністю та 46 дітей віком до    

3-х років включно, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності. 

З метою виконання бюджетної програми «Реабілітація дітей з 

інвалідністю» області з державного бюджету спрямовано майже 4,3 млн 

гривень, що дало змогу направити 246 дітей з інвалідністю до 

реабілітаційних закладів, визначених Фондом соціального захисту інвалідів, 

із них 62 – до Обласного центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю «Відродження».  

Виконується. 

 

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 

На виконання Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» діти з інвалідністю, які виховуються в закладах освіти 

інтернатного типу обласного підпорядкування, мають індивідуальні 

програми реабілітації, відповідно до яких розроблені індивідуальні плани та 

здійснюється комплекс медичної, психолого-педагогічної, трудової, 

фізичної, соціальної реабілітації. Діти з інвалідністю з порушенням опорно-

рухового апарату забезпечені засобами індивідуальної корекції. 

В закладах освіти інтернатного типу для дітей з особливими освітніми 

потребами створена системна реабілітація, що носить комплексний 

характер та забезпечується психолого-педагогічними (консультування, 
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психолого-педагогічна діагностика, психологічна та педагогічна корекція), 

соціально-побутовими (уроки СПО, навчання основних соціальних 

навичок, працетерапія, курси за вибором), лікувально-відновлювальними 

(лікувально-профілактичні заходи, реабілітаційно-фізичними (лікувальна 

фізкультура, ритміка, спортивні секції та гуртки) та освітніми послугами 

(колективна форма навчання у поєднанні з диференційованою роботою та 

індивідуальним підходом). Освітній процес нерозривно поєднується з 

оздоровчо-реабілітаційними заходами. 

Виконується. 

 

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 

З метою забезпечення соціальної захищеності осіб з інвалідністю, у тому 

числі осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами, при 

інтернатних установах створено Громадські ради, до складу яких залучено 

представників районних громадських та благодійних організацій. На 

засіданнях Громадських рад розглядаються питання забезпечення 

сприятливих умов проживання, соціально-побутового та медичного 

обслуговування підопічних.  

Виконується. 

 

12. Сприяння проведенню 

громадського 

контролю за 

діяльністю установ та 

закладів, в яких особи 

з розумовою 

відсталістю та 

психічними 

розладами 

перебувають 

цілодобово, шляхом 

активізації роботи 

громадських рад, 

утворених при 

інтернатних 

установах. 

Постійно Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 

адміністрації; 

Управління 

обласної 

державної 

адміністрації: 

освіти і науки, 

охорони здоров’я; 

Служба у справах 

дітей обласної 

державної 

адміністрації; 

райдержадміністр

ації; 

В області функціонує 3 психіатричні лікарні та 6 психоневрологічних 

інтернатів, де особи з розумовою відсталістю та психічними розладами 

перебувають цілодобово та отримують належний догляд.  

В усіх закладах діють громадські (піклувальні) ради. 

Виконується. 
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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 

 

У 2020 році кошти за бюджетною програмою КПКВ «Комплексне 

медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із 

застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС» області не надходили. 

Не виконано. 
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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 

 

Питання надання допомоги внутрішньо переміщеним особам 

знаходиться під особливим контролем органів соціального захисту 

населення. 

Призначення і виплати всіх видів державних допомог громадянам, що 

переселилися з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

Донецької і Луганської областей за місцем тимчасового перебування та 

розгляд їх звернень проводиться у першочерговому порядку. При цьому 

надається допомога заявникам в отриманні відповідних документів. 

У 2020 році за щомісячною адресною допомогою внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг, звернулось 3,9 тис. сімей. 

В приміщеннях Департаменту соціального захисту населення 

Чернігівської обласної державної адміністрації та місцевих органів 

соціального захисту населення області  оформлені стенди з інформаційно-

роз’яснювальними матеріалами щодо призначення різних видів державних 

допомог.  

Активно працюють телефони «гарячих ліній», по яких громадяни 

отримують кваліфіковані консультації щодо порядку отримання державних 

допомог та мають можливість записатись на прийом у зручний для них час. 

Виконується. 

 

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; 

райдержадміністр

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук 

На 2020 рік на надання фінансової підтримки громадським організаціям 

осіб з інвалідністю та ветеранів в місцевих бюджетах області за рахунок 

коштів загального та спеціального фондів передбачено 5158,5 тис. гривень. 

За 2020 рік спрямовано коштів у сумі 4781,5 тис. гривень. 

Виконується. 
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(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 

 

У 2012 році Прилуцький дошкільний навчальний заклад «Дитячий 

будинок інтернатного типу» реорганізовано у комунальний заклад 

«Прилуцький навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної 

ради. 

У 2014 році відбулась реорганізація Чернігівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату    І-ІІІ ступенів у комунальний заклад 

«Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної 

ради, Березнянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ 

ступенів - у комунальний заклад «Березнянський навчально-реабілітаційний 

центр» Чернігівської обласної ради. 

Виконано. 

 

17. Забезпечення 

державних освітніх 

гарантій дітям з 

особливими 

потребами з метою 

здійснення 

комплексної 

реабілітації таких 

дітей, набуття ними 

побутових та 

Постійно Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації; 

Департамент 

сім’ї, молоді та 

спорту обласної 

державної 

адміністрації; 

райдержадміністр

Створення умов щодо забезпечення прав і можливостей дітей з 

особливими освітніми потребами для здобуття освіти на всіх рівнях з 

урахуванням їх індивідуальних потреб, здібностей та інтересів є одним із 

пріоритетних напрямів роботи органів управління освітою. 

В області спостерігається позитивна динаміка організації інклюзивного 

навчання в закладах освіти. 

У 2020-2021 навчальному році в 49 закладах дошкільної освіти 

функціонує 80 інклюзивних груп, у яких виховуються 149 дітей з 

особливими освітніми потребами. Освітній процес забезпечується 

педагогічними працівниками, у тому числі 82 асистентами вихователя. 
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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). 

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук (у 

порядку 

рекомендації) 

 

 

У 161 закладі загальної середньої освіти діють 419 класів з інклюзивним 

навчанням, у яких здобувають освіту 535 учнів з особливими освітніми 

потребами, учасниками освітнього процесу є  409 асистентів вчителя.  

Крім того, забезпечено діяльність  20 спеціальних класів закладів освіти 

м. Чернігова та комунального закладу «Городнянський ліцей» Чернігівської 

обласної ради, в яких здобувають освіту 185 дітей відповідної категорії. 

Також в області функціонують 7 навчально-реабілітаційних центрів та 

1 спеціальна школа, в яких навчаються 763 дитини з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю. 

Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами, 

забезпечення зазначених категорій дітей психолого-педагогічним 

супроводом створено обласну мережу інклюзивно-ресурсних центрів, яка 

станом на 01.01.2021 складається з 16 установ.  

Для успішного життя у соціумі дітей з особливими освітніми потребами 

у закладах освіти області створено 18 ресурсних кімнат. Розвивальні 

заняття за індивідуальним планом розвитку з дітьми з особливими 

освітніми потребами проводяться у супроводі корекційного педагога.  

З метою задоволення інформаційних потреб учасників освітнього 

процесу, а також освоєння нових освітніх ресурсів функціонують                          

13 медіатек у 12 закладах загальної середньої освіти області. 

Виконується. 

 

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 

 

Для організації навчальної діяльності в інклюзивному освітньому 

середовищі, методистами Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського на допомогу 

керівникам закладів освіти, учителям, асистентам учителів, психологам, 

соціальним педагогам розповсюджено та активно використовуються 

навчально-методичні рекомендації «Корекційно-розвивальні методики для 

роботи з дітьми із поведінковими розладами (гіперактивна дитина)», 

«Індивідуальна програма розвитку як інструмент реалізації освітнього 

процесу дітей з особливими освітніми потребами». Для батьків дітей з 

особливими освітніми потребами підготовлено рекомендації «Не смійся з 

мене», «Система ефективної протидії булінгу в інклюзивному освітньому 

середовищі», «Батьки – як перші вчителі», «Дорожня карта для батьків 

щодо зарахування дитини до закладу освіти». 

Практичними психологами закладів постійно здійснюється психолого-

педагогічний супровід вихованців. 
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У процесі психологічної реабілітації використовуються можливості 

сенсорних кімнат та спеціальних кімнат психологічного розвантаження, на 

базі яких з дітьми проводяться корекційно-розвивальні заняття, ігри, вправи 

на зняття тривоги, втомлюваності, покращення настрою (масажні м’ячики, 

сухий дощ, сухий басейн, сенсорні доріжки, різні види терапії: пісочна, 

звукова, світлова, кольорова).  

Виконується. 

 

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 

У 2020 році за рахунок коштів освітньої субвенції на умовах 

співфінансування з місцевим бюджетом для підвозу учнів з інвалідністю до 

закладів освіти Городнянської, Менської, Корюківської, Козелецької, 

Сновської територіальних громад придбано 7 спеціальних шкільних 

автобусів.  

Виконується. 

 

20. Проведення обласного 

фестивалю художньої 

творчості вихованців 

спеціальних 

загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів 

«Повір у себе». 

Щорічно Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації 

 

При обласному центрі фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт» функціонує Чернігівська дитячо-юнацька спортивна школа для 

осіб з інвалідністю, яка тісно співпрацює зі спеціальними закладами освіти 

області. У зазначених закладах освіти діють спортивно-навчальні групи з 

легкої атлетики, футболу, плавання та настільного тенісу. 

У 2020 році відбулися місцеві змагання Спартакіади «Повір у себе» з 

настільного тенісу та легкої атлетики. Обласні змагання Спартакіади 

«Повір у себе» з настільного тенісу проведено в м. Чернігові, серед 

учасників 38 учнів-спортсменів спеціальних закладів освіти області. Також 

відбулися регіональні змагання спартакіади з легкої атлетики та плавання. 

У цих заходах взяли участь понад 50 учнів-спортсменів. Фіналістами 

Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» стали 10 спортсменів. 

Вихованці Чернігівської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з 

інвалідністю є активними учасниками спортивно-масових заходів з нагоди 

Олімпійського дня та Олімпійського тижня. 

У закладах освіти області постійно вживаються заходи щодо підвищення 

освіченості дітей з питань інвалідності, зміцнення поваги до прав і гідності 

людей з інвалідністю. У позаурочний час широко використовуються різні 

форми інформаційно-просвітницької роботи, виховні години, бесіди, 

диспути. 

Інформація про проведені заходи постійно висвітлюється в засобах 
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масової інформації, на офіційних веб-сайтах органів управління освітою, 

закладів освіти області. 

Виконується. 

 

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 

 

 

У закладі освіти можуть діяти органи самоврядування працівників 

закладу освіти, органи учнівського самоврядування, органи батьківського 

самоврядування. 

Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу 

можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих документів закладу 

освіти 

Виконується. 

 

 

 

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) 

 

Постійно удосконалюється система підготовки та перепідготовки 

педагогічних працівників з урахуванням освітніх потреб дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку шляхом оновлення тематики 

лекцій, практичних занять, педагогічної практики. 

З метою здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, заклади 

освіти, в яких організовано навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, забезпечено відповідними кадрами (практичний психолог, 

соціальний педагог, дефектолог, асистент учителя). 

У закладах освіти зі спеціальними, інклюзивними групами і класами 

створюються належні умови для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами з урахуванням їх індивідуальних  

Виконується. 

 

23. Розроблення 

методичних 

рекомендацій для 

різних категорій 

педагогічних 

Протягом 

2016-2020 

років 

Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації; 

Чернігівський 

Працівники ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського, інклюзивно-ресурсних центрів області надають 

консультації батькам дітей з особливими освітніми потребами з питань 

розвитку і навчання, здобуття освіти.  
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працівників щодо 

організації навчально-

виховного, 

корекційно-

відновлювального, 

реабілітаційного 

процесу з дітьми, які 

мають вади розвитку. 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти імені 

К.Д. Ушинського 

(у порядку 

рекомендації) 

Фахівцями Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 

імені К.Д.Ушинського проводяться семінари, вебінари (за участі 

батьківської громадськості), у ході яких висвітлюються актуальні питання 

організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, 

зокрема, значна увага приділяється питанням корекційно-відновлювальної 

роботи.  

Під час навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Чернігівському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського викладається спецкурс «Основи 

інклюзивного навчання», до якого входять лекції: «Навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами», «Особистісно орієнтований 

підхід як основа організації освітнього процесу з дітьми з особливими 

освітніми потребами», «Особливості корекційної роботи з аутичними 

дітьми», «Створення інклюзивного середовища в сучасному закладі 

загальної середньої та дошкільної освіти», «Нормативно-правове 

забезпечення реалізації інклюзивного навчання», «Сучасна модель 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами», «Рівні підтримки в освітньому процесі для забезпечення 

особливих освітніх потреб», «Організація роботи команди психолого-

педагогічного супроводу у закладі загальної середньої освіти». 

Виконується. 

 

24. Забезпечення 

діяльності 

консультативного 

пункту «Світло надії» 

на базі Чернігівської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів щодо 

надання 

інформаційно-

консультативної 

допомоги батькам та 

педагогічним 

працівникам 

загальноосвітніх шкіл 

Протягом 

2016-2020 

років 

Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації 

 

З метою надання інформаційно-консультативної допомоги батькам, 

педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів з 

проблеми навчання і виховання дітей з порушеннями зору забезпечено 

діяльність консультативного пункту «Світло надії», що працює на базі 

Чернігівського навчально-реабілітаційного центру Чернігівської обласної 

ради. У центрі широко використовується нідерландська методика раннього 

виявлення та супроводу дітей, які мають порушення зору. 

У Сосницькому навчально-реабілітаційному центрі Чернігівської 

обласної ради функціонує Центр підтримки сім'ї, який працює за сучасними 

методиками по ранньому втручанню й освіти дітей, які мають порушення 

слуху. 

Виконується. 
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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; 

райдержадміністр

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук 

(у порядку 

рекомендації) 

З метою надання допомоги сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, в 

області запроваджено надання соціальних послуг з денного догляду. 

Відділення денного перебування функціонує при центрі комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Козелецької селищної ради та центрі 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської 

ради. Щомісяця таку послугу отримують 40 дітей. 

Діти з інвалідністю з невиліковними прогресуючими хворобами 

психоневрологічного профілю мають змогу отримувати паліативну 

допомогу  на базі комунальної установи «Обласний центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної 

ради.  

Відділення паліативного догляду вже відкрито і на базі Ніжинського 

дитячого будинку-інтернату. У цьому ж закладі та у КЗ «Замглайський 

психоневрологічний інтернат» відкрито відділення «підтриманого 

проживання», де молодь з особливими потребами має змогу отримати 

навички самообслуговування та соціального функціонування. 

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом поточного 

року надавали соціальні послуги 2261 сім'ї, члени яких мають інвалідність. 

Під час роботи 973 сім'ї отримали психологічну допомогу, 382 – юридичну, 

257 – допомогу в організації лікування, 188 – вирішено житлово-побутові 

проблеми, 790 – отримали гуманітарну допомогу. 

У обласному бюджеті щороку передбачаються кошти на покращення 

соціально-побутових умов багатодітних сімей, в яких виховується 5 і 

більше дітей, включаючи дітей з інвалідністю.  

У рамках виконання Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, 

забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року, затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради                             

від 23.02.2017 №11-8/VІІІ, з метою оновлення банку даних сімей, які 

потребують допомоги, проведено моніторинг визначення потреб 

багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей, включаючи 

багатодітні сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Для покращення 

умов проживання 67 сім’ям за рахунок обласного бюджету придбано 

побутову техніку та меблі (холодильники, пральні машини, газові плити, 

морозильні камери, двоярусні ліжка, набори посуду, велосипеди, планшети 



 15 

тощо).  

У рамках програми Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації до Міжнародного дня сім’ї у травні 2020 року 

розроблено та виготовлено для розповсюдження по Чернігівській області 

соціальну інформаційну продукцію у кількості 10 постерів для білбордів та 

20 тис. флаєрів, яка містить контактні номери телефонів державних 

структур та «гарячих ліній», куди можна звернутися для отримання 

допомоги у разі домашнього насильства та психологічної напруги в сім’ї. 

Інформаційна продукція спрямована на підтримку сімей області, 

включаючи сім’ї, де проживають особи з інвалідністю. 

З метою забезпечення безконтактного розповсюдження інформаційної 

продукції, у зв’язку з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської облдержадміністрації укладено договір з дирекцією                       

АТ «Укрпошта» про організацію безадресної доставки  рекламно-

інформаційної продукції в 16 містах регіону. 

У 2020 році в органах соціального захисту населення області допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам» отримує 12,9 тис. осіб. 

Виконується. 

 

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 

Постійно Департаменти 

обласної 

державної 

адміністрації: 

соціального 

захисту 

населення; сім’ї, 

молоді та спорту; 

Управління освіти 

і науки обласної 

державної 

адміністрації; 

райдержадміністр

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Особи з інвалідністю мають вільний доступ до усіх джерел інформації 

служби зайнятості, для них створений інформаційний куточок з місцем для 

самостійної роботи, де вони мають змогу ознайомитись з переліком послуг, 

які надаються службою зайнятості, законодавчими та іншими 

нормативними документами з питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю, отримати необхідну інформацію щодо можливості 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за 

направленням служби зайнятості, ознайомитись з переліком навчальних 

закладів України, в яких проводять професійну підготовку громадян цієї 

категорії,  дізнатись про умови направлення на професійне навчання до 

центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю тощо. 

Протягом 2020 року 1,7 тис. безробітних осіб з інвалідністю, які 

перебували на обліку в філіях ОЦЗ, одержали 5,2 тисяч різноманітних 

профорієнтаційних послуг, з них: 3,3 тис. профінформаційних та                         

1,8 тис.профконсультаційних. 

Крім того, 478 осіб з інвалідністю та осіб, які мають обмеження за 

станом здоров’я,  взяли участь у тематичних семінарах та тренінгах для цієї 
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з інвалідністю. Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук; 

(у порядку 

рекомендації) 

Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості; 

(у порядку 

рекомендації) 

Чернігівське 

обласне 

відділення Фонду 

соціального 

захисту інвалідів 

(у порядку 

рекомендації) 

 

 

категорії безробітних, 32 особи стали учасниками семінарів з організації 

підприємницької діяльності та само зайнятості, 37 безробітних осіб з 

інвалідністю взяли учать у вебінарах, які проводились фахівцями служби 

зайнятості в режимі онлайн через запровадження обмежувальних 

карантинних заходів через захворюваність на COVID-19. 

З метою підвищення мотивації до працевлаштування, розвитку 

професійних компетенцій та проінформованості про ринок праці 49 осіб з 

інвалідністю, які перебувають на обліку в службі зайнятості, взяли участь у 

низці мотиваційних тренінгів, зокрема за темами «Повір у себе», «Відчуй 

себе впевнено», «Знайдемо роботу разом», «Рівні можливості – шлях до 

успіху».  

Профорієнтаційні послуги служби зайнятості отримали також 24 особи з 

інвалідністю з числа учнівської молоді, в тому числі 9 учнів стали 

учасниками профорієнтаційних уроків та 14 учнів були залучені до 

проведення Дня кар’єри на базі Національного університету «Чернігівська 

політехніка» . 

Чернігівським відділенням Фонду соціального захисту інвалідів 

проводиться постійне інформування осіб з інвалідністю, випускників 

спеціалізованих, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів  про 

надання комплексу соціальних послуг, передбачених законами України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про 

зайнятість населення», а також щодо сприяння трудовій реабілітації та 

працевлаштуванню особам з інвалідністю, у тому числі дітям з 

інвалідністю. 

Зазначена інформація розміщена на інформаційному стенді у відділенні 

Фонду. Таким чином, протягом поточного року на особистому прийомі                    

9 особам з інвалідністю надано консультаційний супровід стосовно 

підготовки документів для подачі до відділення Фонду з подальшою 

оплатою вартості навчання.  

Станом на 01.01.2021 року профінансовано витрати на навчання                  

20 студентам особам з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних 

закладах І – ІV рівнів акредитації.  

Також, управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації, 

місцевими органами управління освітою, педагогічними колективами 

закладів освіти проводиться відповідна робота щодо надання інформаційно-

консультативних послуг з питань навчання та працевлаштування 

випускників 11-х класів та здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів. 



 17 

З метою формування в учнів професійних намірів, спрямування їх до 

усвідомленого вибору професії та побудови професійної кар’єри, сприяння 

професійній орієнтації молоді педагогічними колективами закладів 

загальної середньої освіти усіх типів, за участю шкільних психологів, із 

залученням представників громадськості проводиться профорієнтаційна 

робота. 

Дітям та особам з інвалідністю у закладах освіти області постійно 

надаються інформаційно-консультативні та профорієнтаційні послуги з 

питань навчання та працевлаштування шляхом проведення тематичних 

семінарів та засідань за «круглим столом». 

Профорієнтаційна робота проводиться на уроках в процесі вивчення 

освітньої програми, на факультативних заняттях, в позаурочний час, під час 

проведення зустрічей та спільних заходів з працівниками центрів 

зайнятості. 

Виконується. 

 

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) 

Центрами зайнятості області та філіями обласного центру зайнятості 

налагоджено чіткий облік осіб з інвалідністю, які звертаються з питань 

надання допомоги у вирішенні проблеми зайнятості. Враховуючи їх фізичні 

можливості та стан ринку праці, даній категорії населення надається 

допомога у працевлаштуванні. Відповідно до Закону України  «Про 

зайнятість населення», підбір підходящої роботи для людей з інвалідністю 

здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної 

програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.  

Протягом 2020 року статус безробітного отримали 1139 осіб з 

інвалідністю, а всього протягом звітного періоду статус безробітного мали 

1927 осіб з інвалідністю (на 22,9% більше ніж у 2019 році). 

Завдяки системному підходу фахівців служби зайнятості до надання 

соціальних послуг цій категорії населення, за  сприяння служби зайнятості 

працевлаштовано протягом 2020 року 369 безробітних осіб з інвалідністю.  

Рівень працевлаштування зазначеної категорії безробітних склав 19,1%. 

Виконується. 

 

28. Здійснення взаємодії з 

роботодавцями щодо 

розширення бази 

вакансій для 

працевлаштування 

Постійно Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості 

(у порядку 

рекомендації) 

Загалом по області у 2020 році в рахунок нормативу робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями подано 391 вакансія, 

на які за направленням служби зайнятості працевлаштовано 114 осіб з 

інвалідністю. 

Виконується. 
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осіб з інвалідністю.  

29. Залучення осіб з 

інвалідністю до участі 

в громадських та 

інших роботах 

тимчасового 

характеру. 

Постійно Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості 

(у порядку 

рекомендації) 

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 

протягом 2020 року за направленням центрів зайнятості  взяли участь                    

27 осіб з інвалідністю. 

Виконується. 

 

30. Забезпечення виплати 

компенсації 

роботодавцям витрат 

у розмірі єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування. 

Постійно Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості 

(у порядку 

рекомендації) 

У січні-грудні 2020 році 15 осіб з інвалідністю були працевлаштовані на 

нові робочі місця з наданням роботодавцю компенсації єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за таких осіб. 

Виконується. 

 

 

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 

Постійно Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості 

(у порядку 

рекомендації) 

Протягом 2020 року Чернігівським обласним центром зайнятості 

приділялася  належна увага системній роботі щодо організації професійного 

навчання безробітних осіб з інвалідністю. Протягом звітного  року пройшли 

навчання 62 особи. Рівень працевлаштування після навчання складає 98,4%.  

За звітний період булі організовані наступні види професійного 

навчання: 

- 53 особи проходили навчання на різноманітних курсах цільового 

призначення різного галузевого спрямування, зокрема: «Основи охорони 

праці робітників, що обслуговують установки з вироблення теплової 

енергії», «Дотримання безпечного ведення робіт під час експлуатації 

установок з вироблення теплової енергії», «Спеціальне навчання та 

повторна перевірка знань для працівників котелень», «Щорічна перевірка 

знань машиністів (кочегарів) котельні» та інші; 

- 11 осіб підвищували кваліфікацію шляхом стажування; навчання 

здійснювалося для подальшого працевлаштування на наступні посади: 

слюсар-ремонтник, машиніст (кочегар) котельні, складальник виробів, 

менеджер (управитель) з адміністративної діяльності», кухар, водій 

автотранспортних засобів, інженер-енергетик, продавець продовольчих 

товарів тощо.. 

Виконується. 
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реабілітації. 

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) 

За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів у 2020 році 

створені  робочі місця для 2 осіб з інвалідністю. 

Виконується. 

 

33. Сприяння підтримці 

підприємницьких 

ініціатив та розвитку 

програм 

самозайнятості осіб з 

інвалідністю. 

Постійно Департамент 

економічного 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації; 

райдержадміністр

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук  (у 

порядку 

рекомендації) 

Альтернативною формою зайнятості, яка допомагає реалізувати творчий 

потенціал, є індивідуальна трудова діяльність, або підприємництво. З 

метою підтримки підприємницьких ініціатив та розвитку програм 

самозайнятості серед осіб з інвалідністю проводиться відповідна 

профорієнтаційна робота.  

Для осіб, які виявили бажання започаткувати власну справу проводяться 

індивідуальні профконсультації із застосуванням профдіагностичних 

методик, з метою виявлення нахилів, здібностей та готовності осіб до 

бізнес-діяльності, надається допомога у виборі бізнес-ідеї, складанні бізнес-

планів. Роз'яснюється порядок підготовки та подання безробітними до 

центрів зайнятості потрібних документів і бізнес-планів. 

З метою сприяння підтримки підприємницьких ініціатив протягом 2020 

року в рамках виконання заходів обласної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2017-2020 роки проходили наступні 

інформаційно-консультативні заходи: 

- 7 семінарів та 34 вебінари для підприємців та осіб, які бажають 

розпочати власну справу, стосовно програм підтримки бізнесу, в тому числі 

у період дії карантинних обмежень, підтримки місцевих товаровиробників; 

- обласний ярмарок «Що може жінка»; 

- обласний форум ділових та професійних жінок. 

Також, на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області 
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26.02.2020 створено Центр підтримки підприємництва, інновацій та 

стартапів, де підприємці мають можливість пройти навчання в інкубаційній 

програмі, скористатися послугами коворкінгу та лабораторії-майстерні, 

тощо. 

Особи з інвалідністю, які виявили зацікавленість у самостійному 

започаткуванні власної справи, долучаються до участі в інформаційних 

семінарах.  З метою підтримки підприємницьких ініціатив 77 безробітних 

осіб з інвалідністю відвідали семінари «Як розпочати власний бізнес?»,                

8 осіб з інвалідністю, які мешкають в сільській місцевості, відвідали 

навчальні семінари «Ефективне ведення сільського господарства» та ще 13 

осіб стали учасниками семінару з питань організації зеленого туризму. 

Як результат, нагодою відкрити власну справу за сприяння служби 

зайнятості, отримавши допомогу по безробіттю одноразово, у 2020 році 

скористалося 3 особи з інвалідністю.   

Виконується. 

 

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 

райдержадміністр

ацій, управління 

праці та 

соціального 

захисту населення 

Підвищенню ефективності працевлаштування людей, які мають 

інвалідність, сприяє розгортання активних програм зайнятості. Протягом 

2020 року за направленням державної служби зайнятості підвищували свою 

конкурентоспроможність шляхом професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації навчання 64 особи з інвалідністю. Станом на 

01.01.2021 року рівень працевлаштування складає 95%. 

Виконується. 
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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) 

 

Відповідно до наказу Державного центру зайнятості від 24 лютого 2011 

року №23 період апробації Моделі працевлаштування та забезпечення 

зайнятості осіб з інвалідністю та Методології надання центрами зайнятості 

соціальних послуг людям з інвалідністю тривав з 1 березня по 31 жовтня                

2011 року. Апробовані нові методики зарекомендували себе як ефективні, 

підвищили можливості працевлаштування і скорочення періоду пошуку 

роботи особами з інвалідністю. Всі здобуті за цей період напрацювання та 

позитивний досвід з 2012 року запроваджені в роботу базових центрів 

зайнятості. 

Виконане. 

 

36. Посилення контролю 

за станом виконання 

підприємствами, 

установами та 

організаціями вимог 

ст.ст. 19, 20 Закону 

України «Про основи 

соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в 

Україні» в частині 

додержання 

Постійно Чернігівське 

обласне 

відділення Фонду 

соціального 

захисту інвалідів 

(у порядку 

рекомендації) 

Обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів 

здійснюється щомісячний аналіз реєстрації підприємств. З початку року 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №70 

«Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення», 

видано 293 довідки про реєстрацію у відділенні Фонду. 

Станом на 01.01.2021 року 2413 роботодавців області (з чисельністю 

працюючих  понад 8 чоловік) відзвітували про результати 2020 року до 

відділення Фонду, 2076 – виконали норматив створення робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю, 337 – норматив не виконали, із них 

253 – бюджетні установи. 

Відповідно до наданих звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з 
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нормативів робочих 

місць для 

працевлаштування 

осіб з інвалідністю. 

інвалідністю за 2020 рік на підприємствах області працювало 10395  осіб з 

інвалідністю. Кількість робочих місць, яка, в межах встановленого 

нормативу, мала бути створена роботодавцями за звітний період становить 

7438.  

За невиконання у 2020 році нормативу робочих місць для осіб з 

інвалідністю по 84 суб’єктах господарювання нараховано 3928,8 тис. грн. 

адміністративно-господарських санкцій та пені, з них 60 – повністю 

сплатили борг до державного бюджету на загальну суму                                  

2151,4 тис. гривень. 

Заради виконання спільного завдання - знайти інструменти і механізми, 

які б допомогли особам з інвалідністю в питаннях зайнятості (отримати 

більш достойну і посильну роботу, відчувати себе повноцінними членами 

суспільства) велась постійна співпраця з об’єднаними територіальними 

громадами області (роз’яснювальна робота на семінарах щодо порядку 

реєстрації, подання звітності про зайнятість і працевлаштування осіб з 

інвалідністю, необхідності забезпечення виконання нормативу робочих 

місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах та 

установах, які ведуть діяльність на території відповідної  об’єднаної 

громади, та обмін інформацією щодо зайнятості осіб з інвалідністю, які 

проживають на території громади). 

У 2020 році роз’яснювально-інформаційна робота щодо необхідності 

виконання ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» здійснювалася за допомогою розміщення 

інформації на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, районних рад, 

листування з роботодавцями та в телефонному режимі. 

Виконується. 

 
37. Проведення семінарів 

з керівниками 

підприємств у рамках 

соціально-

відповідального 

співробітництва, щодо 

зміни ставлення 

роботодавців до 

залучення осіб з 

інвалідністю до 

Постійно Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості 

(у порядку 

рекомендації) 

Службою зайнятості області на постійній основі для представників 

підприємств, установ та організацій проводяться семінари з питань 

працевлаштування осіб з інвалідністю, засідання “круглих столів” тощо. 

Всього у  2020 році було проведено 216 семінарів з роботодавцями, на яких 

одним з питань розглядалася проблема зайнятості людей з інвалідністю. Під 

час спілкування з роботодавцями з’ясовуються наявні та перспективні 

вакансії, на які можливе працевлаштування осіб з інвалідністю, надається 

інформація про професійно-кваліфікаційний склад осіб з інвалідністю, які 

перебувають на обліку в службі зайнятості. 

Виконується. 
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виробничих процесів.  

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 

З метою розвитку соціального діалогу, недопущення порушень 

трудового законодавства та підвищення рівня оплати праці у 2020 році для 

представників підприємств, установ, організацій Департаментом 

соціального захисту населення Чернігівської обласної державної 

адміністрації спільно з соціальними партнерами проведено 5 заходів.  

Виконується. 

 

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; 

райдержадміністр

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю проводиться активна робота щодо 

створення умов для вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів 

соціальної, транспортної інфраструктури та інформаційного середовища. 

Так, розпорядженням голови обласної державної адміністрації                      

від 15 березня 2017 року № 144 затверджено План заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки 

«Безбар’єрна Україна». На виконання даного плану структурним 

підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам 

місцевого самоврядування поставлено конкретні завдання та терміни їх 

виконання у межах асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах, та за 

рахунок інших джерел.  

Станом на 01.01.2021 пандусами забезпечені 873 будівлі закладів 

охорони здоров’я, з них 312 пандусів відповідають вимогам Державних 

будівельних норм України, 306 будівель оснащені кнопками виклику 

персоналу, облаштовано 26 побутових кімнат. У 27 закладах охорони 

здоров’я для людей з вадами зору встановлені тактильні таблички з 

шрифтом Брайля. Для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю 

облаштовано 35 спеціальних місць. 

Органи Пенсійного фонду України в області розміщені та здійснюють 

свої функції в 26 приміщеннях, з них у 24 ведеться прийом відвідувачів. Всі 

будівлі органів Пенсійного фонду області обладнані пандусами або 

кнопками виклику. Продовжується робота з виготовлення тактильних 

табличок. 
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Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук; 

Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості 

(у порядку 

рекомендації) 

В області функціонують 472 заклади загальної середньої освіти, із них         

285 облаштовано пандусами, поручнями для дітей з порушенням опорно-

рухового апарату обладнано 301 заклад, облаштовано 82 побутові кімнати.    

Безперешкодний доступ забезпечено до 31 будівлі місцевих управлінь 

соціального захисту населення та Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації, що становить 100% від 

загальної кількості будівель, та 37 будівель територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та відділень 

стаціонарного догляду, що становить 100% від загальної кількості будівель. 

Також, 48% управлінь мають інформаційні вказівки для осіб з інвалідністю 

по зору шрифтом Брайля.  

На даний час 4 центри комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю, які функціонують на території області, та 9 інтернатних 

закладів повністю пристосовані для осіб з інвалідністю та мають спеціально 

обладнані кабінки  у побутових кімнатах. 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації     

від 24.11.2006 № 426 «Про створення комітетів забезпечення доступності 

інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури» (із змінами внесеними розпорядженням 

голови ОДА від 27.08.2018 № 427), в області діє обласний комітет 

забезпечення доступності осіб з інвалідності та інших маломобільних груп 

до об’єктів соціально-транспортної інфраструктури та затверджено його 

положення.  

Відповідно до вказаного розпорядження районними державними 

адміністраціями та виконкомами міських, селищних, сільських рад в 

області створені 29 комітетів доступності. Окрім того, проведена робота зі 

створення при комітетах доступності робочих груп за участю представників 

громадських організацій. 

Так, за участю управління містобудування та архітектури обласної 

державної адміністрації та громадського омбудсмена із захисту виборчих 

прав в Чернігівській області Олени Рогової 08.07.2020 пройшло засідання 

робочої групи обласного комітету доступності, де обговорювалося питання 

забезпечення доступності до виборчих дільниць. 

З метою здійснення постійного контролю з даного питання, фахівцями у 

галузі архітектури в районах ОТГ та містах проводиться моніторинг 

об’єктів. Запроваджено перевірки доступності до об’єктів громадського 

призначення людей з інвалідністю та перевірку таких об’єктів. 

Оприлюднення інформації щодо доступності об’єктів для осіб з 
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інвалідністю та інших маломобільних груп населення здійснюється на 

офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації у рубриці 

«Галузева інформація» у підрубриці «Соціальна сфера» за посиланням 

http://cg.gov.ua/index.php?id=4483&tp=0. 

Для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до наземного 

громадського транспорту в області постійно проводиться оновлення 

тролейбусного, автобусного парків транспортними засобами, які 

пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

На виконання Програми розвитку електричного транспорту м.Чернігова 

на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради                          

від 21.08.2018 №33/VII-3, тролейбусний парк комунального підприємства 

«Чернігівське тролейбусне управління» поповнився 5 новими 

односекційними низькопідлоговими тролейбусами. 

У м. Чернігові на тролейбусних маршрутах працює 39 одиниць 

односекційних низькопідлогових тролейбусів, пристосованих для 

перевезення осіб з інвалідністю, та 9 нових автобусів. На 39 тролейбусах 

функціонує система зовнішнього та внутрішнього сповіщення пасажирів 

про зупинки.  

Транспортні засоби, що обслуговують маршрутну мережу міста 

обладнані GPS-трекерами. За допомогою системи GPS – моніторингу 

транспорту пасажири отримують  інформацію про міський пасажирський 

транспорт зі смартфонів та стаціонарних персональних комп’ютерів: місце 

знаходження рухомого складу, з позначенням одиниць, пристосованих для 

перевезення осіб з інвалідністю, час прибуття на зупинку. 

При проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 

Чернігівської області (внутрішньо обласні маршрути), в оголошенні 

Чернігівською обласною державною адміністрацією встановлено вимогу до                        

перевізників-претендентів щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу 

транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних  груп населення, до 35% від загальної кількості 

автобусів до 31.12.2019 та до 50% - з 01.01.2020. 

Виконується. 

 

40. Посилення контролю 

за недопущенням усіх 

форм насильства до 

Постійно Департамент 

сім’ї, молоді та 

спорту обласної 

Заходи з протидії домашньому насильству, надання допомоги 

потерпілим, в тому числі особам з інвалідністю, визначено в Комплексній 

обласній програмі підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та 

http://cg.gov.ua/index.php?id=4483&tp=0
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осіб з інвалідністю з 

метою запобігання 

всім видам 

дискримінації за 

ознакою інвалідності. 

державної 

адміністрації; 

райдержадміністр

ації; виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук (у 

порядку 

рекомендації) 

протидії торгівлі людьми на період  до 2020 року, яка реалізується в 

області. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації, як координатором здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, з метою посилення 

контролю за недопущенням усіх форм насильства в суспільстві, в тому 

числі стосовно осіб з інвалідністю упродовж цього року у співпраці з 

іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями проведено 

низку заходів, зокрема: 

- у січні проведено семінарське заняття з питань реалізації Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в рамках 

семінар-наради з підвищення кваліфікації поліцейських превентивної 

діяльності підрозділів області, яким було  охоплено 100 осіб. 

-  у лютому, червні, серпні 2020 року з метою підвищення кваліфікації 

поліцейських територіальних підрозділів Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області (дільничних офіцерів, 

представників ювенальної превенції) взято участь у проведенні 3 

семінарських занять з метою вивчення засад запобігання та протидії 

домашньому насильству, яким було  охоплено 39 осіб. 

- у січні цього року спільно з ГО «Національна Рада Жінок України», 

обласним центром соціальних служб проведено семінар-нараду «Протидія 

домашньому насильству: консолідація зусиль в допомозі постраждалим 

особам» для представників ОТГ. 

- у квітні Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації в режимі відео-конференцзв’язку організовано та 

проведено нараду «Про взаємодію державних органів та установ, на які 

покладено функції з питань запобігання та протидію домашньому 

насильству, жорстокому поводженню з дітьми, та оперативне реагування на 

факти скоєння насильства в умовах карантину». Присутніми були 

представники районних державних адміністрацій, ОТГ, центрів соціальних 

служб, служб у справах дітей всіх рівнів, органів поліції . 

У 2020 році проводилась інформаційно-просвітницька діяльність з 

метою підвищення поінформованості громадян області, в тому числі осіб з 

інвалідністю, про механізм захисту від домашнього насильства. Протягом 

лютого – березня 2020 року проведено регіональну інформаційно-

просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права», яка спрямована на 

підвищення рівня обізнаності населення щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм 
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насильства стосовно жінок і дітей, шляхів попередження та інструментів 

протидії дискримінації за ознакою статі. Під час акції в сільських/селищних 

громадах та трудових колективах, в навчальних закладах, бібліотечних 

закладах області відбулися різноманітні заходи (засідання за круглим 

столом, навчальні семінари, тренінги, відеолекторії, книжкові виставки 

тощо), заходами охоплено більше 14 тис. осіб. 

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено 

більше 1500 різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної 

влади, загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських 

організацій до компетенції яких належить здійснення заходів із запобігання 

та протидії домашньому насильству та жорстокого поводження з дітьми, в 

тому числі особам з інвалідністю. Зокрема: 

- прес-брифінг «Проведення в області Всеукраїнської інформаційної 

кампанії «16 днів проти насильства»; 

- виставку «Річ у тім…», яка організована Головним управлінням 

Національної поліції в Чернігівській області  

- флешмоб «Розірви коло»; 

- тренінги «Я вільна», «Я хочу, я можу, я буду» для ВІЛ позитивних 

жінок та дівчат, які стикалися в своєму житті з насиллям; 

- інформаційні заходи «Підвищення обізнаності населення у питаннях 

протидії та запобіганню домашньому насильству»; 

- у бібліотеках закладів освіти області організовано тематичні виставки 

літератури та методичних матеріалів з питань запобігання насильству в 

сім’ї та оформлено інформаційні куточки; 

- інформаційно-просвітницьку кампанію «Ми проти насильства!». 

З метою привернення уваги громадськості до проблеми насильства 

будівлю обласної державної адміністрації підсвічено у помаранчевий колір, 

який символізує світле майбутнє, вільне від насильства. Департаментом 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації виготовлено та 

розповсюджено більше 2 тис. екземплярів друкованої інформаційної 

продукції, яка містить інформацію про контакти державних установ, куди 

можна звернутися за допомогою у разі скоєння насильства,правозахисних 

організацій та «гарячих ліній». 

Виконується.  
 

41. Проведення 

санітарно-освітньої 

роботи з 

Постійно Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

В області проводиться санітарно-просвітня робота з використанням 

друкованих та електронних засобів масової інформації щодо профілактики 

первинної інвалідності серед населення.  
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використанням теле-, 

радіо- та друкованих 

засобів масової 

інформації щодо 

профілактики 

первинної 

інвалідності серед 

населення області. 

державної 

адміністрації; 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

обласної 

державної 

адміністрації; 

райдержадміністр

ації; 

виконавчі 

комітети міських 

рад Чернігова, 

Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

Прилук (у 

порядку 

рекомендації) 

В соціальній мережі та на сторінках обласних газет «Деснянська 

правда», «Гарт», «Чернігівські відомості» організовані постійно діючі 

рубрики «Здоров’я», в яких, за участі медичних працівників, висвітлюються 

медико-соціальні проблеми осіб з інвалідністю. 

Виконується. 

 

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; 

Райдержадміністра

ції, 

виконавчі комітети 

міських рад 

Чернігова, Ніжина, 

Новгорода-

Сіверського, 

З метою висвітлення діяльності місцевих органів влади щодо 

соціального захисту населення  з особливими фізичними потребами  

засобами масової інформації проводяться тематичні радіо- та телепередачі, 

а також започатковані постійні рубрики. 

На веб-сайтах Чернігівської обласної державної адміністрації, 

Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної 

державної адміністрації, районних державних адміністрацій та міських рад 

постійно розміщуються відповідні інформаційно-роз’яснювальні матеріали, 

статті  щодо соціального захисту та соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю. 

Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної 

державної адміністрації плідно співпрацює газетою «Деснянська правда».  

В місцевих управліннях соціального захисту населення на 

інформаційних стендах постійно розміщується та оновлюється інформація 

щодо актуальних питань соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Виконується. 
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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 

У рамках виконання Програми підтримки розвитку інформаційної та 

видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки, з метою поліпшення 

доступу до інформації осіб з порушеннями слуху забезпечується 

сурдопереклад інформаційних передач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська 

регіональна дирекція» за рахунок коштів обласного бюджету.  

Протягом 2020 року забезпечено оплату послуг із сурдоперекладу                 

2800 хвилин інформаційних сюжетів (96 передач) на загальну суму 

60 тис. гривень. 

Виконується. 

 

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 

Під час проведення комплексних перевірок захисних споруд цивільного 

захисту вивчається питання можливості доступу до них осіб з інвалідністю. 

Перелік захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, 

придатних для укриття населення у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, розміщено на офіційних веб-сайтах Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації та 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

Чернігівській області.  

Програма обладнання підземних місць укриття в населених пунктах з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю в області не розроблялась. 

З метою захисту осіб з інвалідністю проведено коригування «Плану 

евакуації населення Чернігівської області у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру». Окремим розділом до 

плану внесені доповнення, що стосуються евакуації, надання допомоги 

особам з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-

рухового апарату, з розумовими і психічними порушеннями, та іншим 

маломобільним групам населення, у тому числі тих, які перебувають у 

закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. 

Виконується. 

 

45. Сприяння наданню, 

насамперед, особам з 

інвалідністю 

гуманітарної 

Постійно Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

У системі соціального захисту населення області функціонує 9 

інтернатних установ, зокрема, 2 геріатричних пансіонати, 6 

психоневрологічних інтернатів та 1 дитячий будинок-інтернат, у яких 

станом на 01.01.2021 проживає 1676 підопічних. 
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допомоги, в тому 

числі допомоги 

міжнародних донорів, 

та здійснення 

відповідного 

контролю. 

державної 

адміністрації; 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

(у порядку 

рекомендації) 

З метою покращення умов проживання підопічних, сприяння створенню 

умов для їх трудової реабілітації, інтеграції в суспільство адміністраціями 

установ залучаються до співпраці благодійні фонди, громадські організації, 

релігійні конфесії тощо. Станом на 01.01.2021 інтернатними установами 

отримано натуральної та грошової благодійної допомоги на загальну суму 

майже на 1,7 млн гривень.  

Виконується. 

 

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 

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Порядку 

взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну 

допомогу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                       

від 25 березня 2013 року № 241 в області діє робоча група з питань 

гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, одним із 

завдань якої є розгляд позицій структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади щодо визнання  гуманітарною допомогою легкових автомобілів для 

забезпечення ними осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.  

До складу робочої групи входять представники органів виконавчої 

влади та громадських організацій. 

Станом на 01.01.2021 проведено 6 засідань робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, де визнано 

гуманітарною допомогою 2 вантажі вагою до 3-х тон, які надійшли: для 

громадської організації «Центр медико-соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю «Відродження» та комунального некомерційного 

підприємства «Прилуцька центральна районна лікарня» Прилуцької 

районної ради, 3 гуманітарні автомобілі передано у власність особам з 

інвалідністю, які були забезпечені та користувалися ними понад 10 років,              

1 гуманітарний автомобіль передано у власність члену сім'ї померлої особи 

з інвалідністю та 1 автомобіль визнано гуманітарною допомогою, що 

надійшов особі з інвалідністю. 

Виконується. 

 

47. Запровадження у 

громаді соціальних 

послуг з метою 

Постійно Департамент 

соціального 

захисту населення 

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівцями із 

соціальної роботи, спеціалістами ОТГ області надаються соціальні послуги 

сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю. 
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забезпечення прав 

дітей з інвалідністю 

на виховання у 

сімейному 

середовищі. 

обласної 

державної 

адміністрації; 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

(у порядку 

рекомендації) 

Протягом 2020 року соціальними послугами охоплено 2106 сімей, члени 

якої мають інвалідність. Основною метою роботи з даною категорією є 

соціальна адаптація осіб та членів їх родини, а також психологічна 

реабілітація, консультування з різних питань та медіація, спрямована на 

подолання асоціальної поведінки та виведення родини з кризової ситуації. 

Під час надання соціальних послуг 1888 таких сімей отримали послугу 

консультування, 1230 – інформування, 1138 – соціальної профілактики,       

718 – соціальної адаптації, 641 – представництва інтересів,                          

119 – соціального супроводу. 

З метою забезпечення прав дітей з інвалідністю на виховання в 

сімейному середовищі під час проведення тренінгів щодо підготовки 

кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі особлива увага надається 

питанню влаштування таких дітей до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. Протягом 2020 року в Чернігівській області 88 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, 

перебувають в сімейних формах виховання, з них: 68 – в опікунських 

родинах, 14 – у прийомних сім'ях, 6 – будинках сімейного типу. 

Виконується. 

 

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) 

Для планування в області роботи з організації надання соціальних 

послуг використовуються узагальнені результати визначення потреб 

населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, 

яке здійснюється в області щорічно відповідно до наказу Міністерства 

соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження 

Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці у соціальних послугах». При визначенні потреб органами 

соціального захисту населення узагальнюються матеріали структурних 

підрозділів, управлінь та громадських організацій, які надають соціальні 

послуги.  

У 2020 році найбільша потреба населення була виявлена у таких 

соціальних послугах, як: «догляд вдома», «соціальна адаптація», 

«консультування» тощо.  

Надання цих послуг забезпечують громадянам похилого віку та особам з 

інвалідністю на місцевому рівні у 2020 році забезпечували 48 установ 

соціального обслуговування.  

Виконується. 
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