
 
УК РА ЇН А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

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 

 

З метою створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з 

особливими фізичними потребами, забезпечення реалізації прав і 

задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення 

умов їх життєдіяльності та на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової 

програми «Національний план дій з  реалізації Конвенції про права інвалідів» 

на  період до 2020 року»: 

1. Затвердити 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 (далі – Програма), що додається. 

2. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам  

міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, керівникам структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів 

виконавчої влади: 

2.1. Забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Програми та 

інформування головного управління праці та соціального захисту населення  

облдержадміністрації щороку до 20 січня. 

2.2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації (Юрченко Л.М.) інформувати обласну державну 

адміністрацію, Міністерство соціальної політики України  про стан 

виконання Програми щороку до 30 січня.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  

в.о. заступника голови  обласної державної адміністрації  Подоляка Л.П. 

 
 

Голова обласної  

державної адміністрації                                                   В.М. Хоменко 

27 вересня 2012 року     м. Чернігів         № 352 
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    ПАСПОРТ  
Програми 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 

 

1. Ініціатором розроблення Програми 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  (далі – Програма) є 

Міністерство  соціальної політики України. 

2. Регіональний замовник-координатор – головне управління праці та 

соціального захисту населення облдержадміністрації.  

3. Програму затверджено розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації.  

4. Проект Програми розроблено з метою виконання завдань, визначених 

новими соціальними ініціативами Президента України В.Ф.Януковича, 

постановою Кабінету Міністрів України  від 1 серпня 2012 р. № 706 «Про 

затвердження Державної цільової програми „Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року».   

      5. Відповідальні за виконання Програми - головні управління  

облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, фінансове, 

економіки, культури, туризму і охорони культурної спадщини; управління 

облдержадміністрації: сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров’я, з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, містобудування та архітектури, у справах преси                                                         

та інформації, відділ з питань фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний 

центр зайнятості, відділення Фонду соціального захисту інвалідів в області, 

обласний центр медико-соціальної експертизи. 

6. Термін  виконання Програми: 2012-2020 роки.   
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Загальні   положення   та  мета  Програми 

 

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 (далі - Програма) розроблено на виконання завдань, визначених 

новими соціальними ініціативами Президента України В.Ф.Януковича, 

постановою Кабінету Міністрів України  від 1 серпня 2012 р. № 706 «Про 

затвердження Державної цільової програми „Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року».  
Програма враховує результати практичної роботи органів праці та 

соціального захисту населення області,  пропозиції структурних підрозділів 

облдержадміністрації, громадських організацій інвалідів, територіальних 

представництв центральних органів влади в області. 

Програма містить  5  розділів з інформацією про: 

- основні завдання та  пріоритетні напрями щодо реалізації  прав 

інвалідів в області відповідно до Конвенції про права інвалідів; 

- стан соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними 

можливостями в області; 

- заходи облдержадміністрації щодо виконання Державної цільової   

програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів 

на  період до 2020 року» в області. 

 

Метою Програми є забезпечення прав і задоволення потреб осіб з 

особливими потребами нарівні  з іншими громадянами, поліпшення умов їх 

життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів, створення 

сприятливих умов для  їх соціальної адаптації та інтеграції.   
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Основні завдання Програми та  пріоритетні напрями щодо 

реалізації  прав інвалідів в області відповідно до Конвенції про права 

інвалідів: 

 

-  забезпечення соціальної адаптації та інтеграції осіб з особливими 

потребами у суспільство, у тому числі шляхом інклюзивного навчання;   
- сприяння розвитку професійної орієнтації, трудової активності та 

створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів; 

- посилення соціального захисту одиноких інвалідів і сімей, які мають 

дітей-інвалідів та в яких проживають особи з обмеженими фізичними і 

розумовими можливостями; 

- розгортання благодійних програм підтримки інвалідів шляхом 

підтримки  громадських організацій  інвалідів, розвитку волонтерського руху; 

- організація належного контролю за здійсненням соціальних послуг 

особам з обмеженими фізичними можливостями; 

- поліпшення рівня поінформованості населення щодо формування 

поваги до  прав осіб з інвалідністю та задоволення їх потреб  нарівні з іншими 

громадянами. 

 

 

Очікувані результати виконання Програми: 

 

Виконання Програми дасть змогу задовольнити у повній мірі, починаючи 

з 2013 року,  потребу інвалідів у технічних засобах реабілітації, забезпечити 

зростання чисельності осіб з обмеженими фізичними можливостями, які 

навчаються та провадять трудову діяльність, поліпшити рівень доступності 

інвалідів до всіх об'єктів громадського та цивільного призначення, освітніх 

закладів, транспорту  та зв'язку, культурно-туристичних, фізкультури та 

спорту, створити умови для їх повноцінної життєдіяльності. 
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Стан  соціальної підтримки осіб  

з обмеженими фізичними можливостями в області 

   

У 2012 році робота з питань реалізації державної політики  щодо 

захисту прав інвалідів в області здійснюється відповідно до цілей та змісту 

нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича,  

Національного плану дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період 

до 2020 року, вживаються заходи щодо створення сприятливих умов для 

соціальної  інтеграції осіб з особливими потребами. 

В області зареєстровано 76,6 тис. осіб з інвалідністю, що становить 

7,0% від населення області, із них 3,8 тис. дітей-інвалідів. Із загальної 

чисельності інвалідів 12,6 тис. осіб мають ураження опорно-рухового апарату. 

На початок 2012 року в області налічувалось 35 громадських 

організацій і об’єднань інвалідів, близько 20 з них діючі.  

З метою формування у суспільстві позитивного ставлення до 

можливостей людей з особливими потребами, створено Наглядову раду за 

діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення, до 

складу якої увійшли представники управлінь: охорони здоров’я, освіти і 

науки, служби у справах дітей, громадських організацій та засобів масової 

інформації.  

Для посилення соціального захисту громадян з обмеженими фізичними  

можливостями запроваджуються нові форми і методи роботи щодо 

підвищення якості надання послуг, з питань професійного навчання та 

працевлаштування.  

У І півріччі п.р. за сприяння служби зайнятості професійну підготовку 

здійснювали 48 інвалідів області, 11 з них – за курсовою формою, 20 – за 

індивідуальною, 17 – шляхом стажування. Станом на 01.07.2012 закінчили 

навчання 44 чол., 40 – отримали робоче місце. Професійне навчання 

відбувалося з таких професій: „слюсар-ремонтник”, „тракторист”, „продавець 

продовольчих товарів”, „вихователь”, „робітник зеленого будівництва”, за 

навчальною програмою „підприємець-початківець”. Загалом у січні-червні 

ц.р. працевлаштовано 181 інваліда (на 2,9 % більше минулорічного 

показника). 

З метою розширення сфери прикладання праці для осіб з обмеженими 

можливостями та контролю за створенням додаткових робочих місць на 

підприємствах за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів в 

області розроблено план заходів по створенню робочих місць для зазначеної 

категорії громадян на 2012 рік та запроваджено  щомісячний моніторинг його 

виконання. Станом на 01.07.2012 за рахунок коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів створено одне робоче місце для працевлаштування інвалідів, 

(швачки на Чернігівському УВП УТОГ). 

Упродовж I півріччя 2012 року органами праці та соціального захисту 

населення направлено 15 осіб з обмеженими фізичними можливостями на 

проходження професійної реабілітації до закладів системи соціального 

захисту населення, які підпорядковані Міністерству соціальної політики 
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України, у т.ч. до Всеукраїнського центру професійної реабілітації (с. Лютіж, 

Київська обл.), де особи з обмеженими можливостями мають змогу набути 

професії столяра, вишивальниці, оператора комп’ютерного набору, секретаря 

керівника, соціального робітника.  

З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

інвалідністю в області забезпечується своєчасна виплата державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 

Впроваджуються інноваційні форми соціальної роботи  та нові види 

соціальних послуг. Реабілітацію дітей-інвалідів здійснює 4 Центри соціальної 

реабілітації області, де упродовж І півріччя п.р. отримали  послуги 552 

дитини.  

У п.р. буде введено в експлуатацію новий корпус стаціонарного 

відділення обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 60 

місць, що дасть можливість охопити допомогою вдвічі більше дітей, ніж 

тепер. Протягом року додатково пройдуть реабілітацію 700 дітей-інвалідів. 

У двох дитячих будинках-інтернатах області (Ніжинський та 

Замглайський), де  станом на 01.09.2012  проживало 204 вихованці (з них: 8 

дітей-сиріт та 25 дітей, позбавлених батьківського піклування) створено 

належні умови для проживання навчання, виховання, надання медичної 

допомоги  та реабілітації для дітей з психофізичними  вадами розвитку, що не 

порушує права дітей відповідно до вимог Конвенції ООН  про права дитини.  

Для професійної реабілітації та навчання інваліди та діти-інваліди 

направляються до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, 

Вінницького міжрегіонального Центру професійної реабілітації інвалідів 

«Поділля», міжрегіонального центру трудової, медико-соціальної і 

професійної реабілітації м. Євпаторія та інших закладів, які надають послуги з 

професійної реабілітації, та здійснюється професійна підготовка за 

професіями, що відповідають їх стану здоров’я, функціональним 

можливостям та є актуальними на ринку праці.  

З початку року органами праці та соціального захисту населення області 

з метою створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з 

особливими потребами видано направлень на підприємства для забезпечення 

8027 одиницями протезно-ортопедичних виробів та ортопедичного взуття, 

сформовано 474 направлення на забезпечення кріслами колісними. 

Станом на 01.07.2012 в області проживало 15,8 тис. дітей, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 48 дітей-інвалідів, 

інвалідність яких пов’язана з наслідкам Чорнобильської катастрофи, та 53 

дитини-сироти.   

В області функціонують 7 спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, в яких навчається та виховується 600 дітей, 228 з яких є 

інвалідами. З метою задоволення потреб дітей, які мають вади розвитку, в 

Сосницькій спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 

функціонує дошкільна група, у Березнянській та Чернігівській 

спеціалізованих загальноосвітніх школах-інтернатах – підготовчі класи. 
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З 1 вересня 2012 року відкрито перший клас для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення на базі Городнянської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

У стаціонарних закладах соціального захисту населення, де забезпечено 

цілодобове надання медичної допомоги, створено гідні умови життя 1,2 тис. 

інвалідів, у тому числі для 65 дітей-інвалідів. Через мережу територіальних 

центрів  10,4 тис. одиноких та одиноко проживаючих інвалідів отримують 

соціальні послуги.   

 Разом з тим, незважаючи на зрушення у створенні умов для 

повноцінної життєдіяльності інвалідів, залишається невирішеним ряд 

проблем та завдань, спрямованих на забезпечення  реалізації прав і 

задоволення потреб інвалідів нарівні  з іншими громадянами, поліпшення 

умов їх життєдіяльності. 

Не вдалося покращити забезпечення інвалідів протезами ока та 

штучними кришталиками. У 2012 забезпечення протезами ока становить 

0,9%, штучними кришталиками – 47,5%. Слухопротезовано 35 осіб, 1194 

особи перебуває в черзі на слухопротезування. 

Не задоволено потребу в санаторно-курортному лікуванні інвалідів та 

дітей-інвалідів у зв'язку із недостатньою кількістю путівок, що надходять в 

область. 

Проблемними залишаються питання забезпечення інвалідів технічними 

засобами реабілітації, безперешкодного доступу їх до об'єктів громадського 

та цивільного призначення, освітніх закладів, транспорту  та зв'язку, 

культурно-туристичних, фізкультури та спорту тощо. 

Потребує вирішення питання надання додаткових пільг інвалідам за 

рахунок місцевих бюджетів. 

Виходячи з державної політики забезпечення прав і задоволення потреб 

інвалідів, підвищення їх життєвого рівня, заходи  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 здійснюватимуться у різних 

формах та спрямовуватимуться на вирішення різних завдань щодо 

забезпечення  прав осіб з особливими потребами нарівні з іншими 

громадянами, покращення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про 

права інвалідів. 
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Заходи  

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 

 

1. Забезпечення у повному обсязі потреби  у  протезуванні,  технічних 

та інших засобах реабілітації та пересування  осіб з обмеженими фізичними 

можливостями в області.  

                                                Головне управління праці та соціального 

                                                захисту   населення облдержадміністрації,  

                                                управління  охорони   здоров'я 

                                                облдержадміністрації,    

                                                райдержадміністрації,  

                                                виконавчі комітети міських рад    

                          

                                          Постійно 

 

2. Проведення моніторингу виконання індивідуальних програм 

реабілітації інвалідів на первинному, вторинному та третинному рівні 

надання медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах області. 

 

                                                   Управління охорони 

                                                   здоров’я  облдержадміністрації 

 

                                         До кінця 2012 року 

 

3. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни,  

інвалідів внаслідок загального захворювання та з дитинства. 

  

                                              Головне  управління  праці  та  соціального 

                                        захисту   населення  облдержадміністрації 
   

                                        Постійно 

 

4. Здійснення направлення для проходження соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів до Обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

 

                                             Головне  управління  праці  та  соціального 

                                       захисту   населення  облдержадміністрації 
 

                                       Постійно 
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5. 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 інвалідів-чорнобильців першої категорії, захворювання яких 

пов’язані із наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.  

                              

                                                 Управління  облдержадміністрації: 

                                                 з питань надзвичайних ситуацій та 

                                                 у справах захисту населення від 

                                                 наслідків Чорнобильської катастрофи, 

                                                 управління охорони здоров’я  

 

                                                 Постійно 

 

6. Проведення санітарно-освітньої роботи з використанням теле-, радіо- 

та друкованих засобів масової інформації щодо профілактики первинної 

інвалідності серед населення області.                                           

 

                                                   Управління  облдержадміністрації: 

                                                   охорони  здоров’я, у справах преси 

                                                   та інформації, райдержадміністрації, 

                                                   виконавчі комітети міських рад  

 

                                                   Постійно 

 

7. Планування видатків для надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів та ветеранів під час формування місцевих бюджетів.  

  

                                        Головні управління облдержадміністрації: 

                                        праці та соціального захисту населення, 

                                        фінансове, райдержадміністрації,                                            

                                              виконавчі комітети міських рад  

 

                                                  Постійно 

 

8. Забезпечення обласних центрів медико-соціальної експертизи 

належною матеріально-технічною базою з метою удосконалення процесу 

проведення медико-соціальної експертизи населення в області. 

        

                                                   Управління охорони здоров’я 

                                                   облдержадміністрації 

 

                                                   Постійно 
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9. Надання особам з особливими потребами інформаційно-

консультативних та профорієнтаційних послуг з питань навчання та 

працевлаштування, у т.ч. шляхом проведення тематичних семінарів та 

засідань за «круглим столом». 

Ведення інформаційного банку даних всіх інвалідів, які бажають 

навчатися. 

 

                                                  Головне  управління  праці  та 

                                                  соціального захисту населення   

                                                 облдержадміністрації,  

                                                  управління облдержадміністрації: 

                                                 освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, 

                                                 райдержадміністрації,  

                                                 виконавчі комітети міських рад,  

                                                 обласний та базові центри зайнятості,  

                                                 обласне відділення Фонду  

                                                соціального захисту інвалідів 

 

                                                    Постійно 

 

10. 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).  

 

                               Управління облдержадміністрації: 

                                         освіти і науки, у справах сім’ї та молоді,  

                                               райдержадміністрації, виконавчі комітети 

                                                     міських рад         
                                             

                                                     Постійно                                     
 

11. Розширення сфери прикладання праці для осіб з обмеженими 

фізичними і розумовими можливостями шляхом створення робочих місць за 

рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. 

 

                                                     Обласне відділення Фонду соціального 

                                                     захисту інвалідів 

 

                                                     Щорічно 
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12. Сприяння підтримці підприємницьких ініціатив та розвитку програм 

самозайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

 

                                                Райдержадміністрації,  

                                                виконавчі комітети міських рад,  

                                               головне управління економіки 

                                               облдержадміністрації, 

                                         обласний та базові центри зайнятості 

 

                                                   Постійно 
 

13. 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. 

 

                                        Обласне відділення Фонду соціального 

                                                захисту інвалідів, головне управління праці  

                                    та   соціального   захисту населення  

                                           облдержадміністрації, районні та міські  

                                          управління праці та соціального захисту  

                                                     населення, центри зайнятості області  

                                                        

                                                      Постійно 

 

  14.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. 

                                                        Обласний центр зайнятості,  

                                                                               Чернігівський міський, 

                                                       Ніжинський міськрайонний,  

                                              Бахмацький, Борзнянський, Коропський    

                         районні центри зайнятості     
       

                                                       Постійно  
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15. Посилення контролю за станом виконання підприємствами, 

установами та організаціями вимог ст.ст. 19, 20 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині додержання нормативів 

робочих місць для працевлаштування інвалідів. 

 

                                                        Обласне відділення Фонду соціального 

                                                        захисту інвалідів 

 

                                                        Постійно  

 

  16. Здійснення  моніторингу  рівня доступності будівель установ, що 

належать до сфери управління Мінсоцполітики та сприяння  

безперешкодному доступу інвалідів до всіх об'єктів громадського та 

цивільного призначення, освітніх закладів, транспорту  та зв'язку, культурно-

туристичних, фізкультури та спорту. 
                     

                                                        Головні управління  облдержадміністрації: 

                                                        праці та соціального захисту населення,  

                                                        культури, туризму і охорони  

                                                        культурної     спадщини,     

                                                        управління   облдержадміністрації:                                                                                                                           

                                                        у справах сім'ї та  молоді, освіти, охорони 

                                                        здоров'я, містобудування та архітектури,                                                          

                                                        відділ з питань фізичної культури та  

                                                       спорту облдержадміністрації,                                           

                                                        райдержадміністрації, виконавчі комітети 

                                                        міських рад, обласний та базові 

                                                        центри зайнятості 

 

                                                        Постійно  

 

  17. Сприяння  проведенню громадського контролю за діяльністю 

установ та закладів, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними 

розладами перебувають цілодобово (інтернатних установах) шляхом  

активізації роботи Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ 

системи соціального захисту населення.                                                          

                                                 Головне управління праці та соціального 

                                                 захисту   населення облдержадміністрації,  

                                                 управління  освіти і науки, охорони 

                                                 здоров'я, служба у справах 

                                                 дітей  облдержадміністрації, 

                                                 райдержадміністрації,  

                                                 виконавчі комітети міських рад 
 

                                                     Постійно 
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18. Реорганізація Прилуцького дошкільного навчального закладу 

«Дитячий будинок інтернатного типу» та Чернігівської, Березнянської 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів в навчально-реабілітаційні 

центри з метою реалізації права на освіту дітей з особливими потребами, 

зумовленими складними вадами розвитку, забезпечення їх інтеграції в 

суспільство шляхом здіснення комплексної реабілітації. 

 

                            Управління освіти і науки  

                                                           облдержадміністрації 

 

                                                          Протягом 2013-2020 років 

 

19. Здійснення контролю за забезпеченням інтернатними закладами 

виконання індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів згідно з 

медичними рекомендаціями. 

 

                             Управління освіти і науки  

                                                           облдержадміністрації 

 

                                                          Протягом 2013-2020 років 

 

 

20. Проведення обласного фестивалю художньої творчості вихованців 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів «Повір у себе». 

 

                            Управління освіти і науки  

                                                           облдержадміністрації 

  

                                                           Щорічно 
 

21. Активізація діяльності піклувальних рад спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів в частині здійснення громадського контролю 

за умовами навчання, виховання, реабілітації та проживання дітей, які мають 

особливі освітні потреби. 

                             Управління освіти і науки  

                                                            облдержадміністрації, 

                                                            інтернатні заклади 

 

Протягом 2013-2020 років 
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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. 

 

                              Управління освіти і науки  

                                                            облдержадміністрації,                                                     

                                                            інтернатні заклади, 

                                                            інститут післядипломної 

                                                            педагогічної освіти 

                                                            імені К.Д.Ушинського 

 

       Протягом 2013-2020 років 

 

23. Розробка методичних рекомендацій для різних категорій 

педагогічних працівників щодо організації навчально-виховного, корекційно-

відновлювального, реабілітаційного процесу з дітьми, які мають вади 

розвитку. 

 

                             Управління освіти і науки  

                                                           облдержадміністрації, 

                                                           інтернатні заклади, 

                                                           інститут післядипломної 

                                                           педагогічної освіти 

                                                          імені К.Д.Ушинського, 

                                                          обласний центр практичної психології 

                                                          і соціальної роботи 

  

       Протягом 2013-2020 років 
 

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 з проблем навчання і 

виховання слабозорих та сліпих дітей. 

 

                              Управління освіти і науки  

                                                            облдержадміністрації, 

                                                            інтернатні заклади 

 

         Протягом 2013-2020 років 
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25. Забезпечення консультативної, соціально-психологічної та 

матеріальної  підтримки сімей, в яких виховуються діти-інваліди. 

                                                        

                                                        Управління облдержадміністрації: 

                                                         у справах сім’ї та  молоді, охорони 

                                                        здоров’я, головне управління праці та 

                                                        соціального захисту населення 

                                                        облдержадміністрації, 

                                                    райдержадміністрації,  

                                                        виконавчі комітети міських рад                                                       

                                              Постійно 

 

26. Посилення контролю  за недопущенням всіх форм насильства по 

відношенню до інвалідів з метою  запобігання всіх видів дискримінації за 

ознакою інвалідності. 

                                                       Управління у справах сім’ї та  

                                                       молоді облдержадміністрації, 

                                                   райдержадміністрації,  

                                                       виконавчі комітети міських рад   

                                                 

                                             Постійно 

 

27. Сприяння підвищенню рівня поінформованості населення щодо 

особливих потреб інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та 

гідності через засоби масової інформації області та веб-сайти 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 

рад. 

                                                        Управління у справах преси 

                                                        та інформації облдержадміністрації, 

                                                       головне управління праці та соціального  

                                                       захисту населення облдержадміністрації, 

                                                   райдержадміністрації,  

                                                       виконавчі комітети міських рад  

                                                

                                              Постійно 
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Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів 

Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття 

відповідно до законодавства про соціальний захист інвалідів, про зайнятість 

населення, а також за рахунок благодійних надходжень, коштів підприємств, 

установ і організацій, що здійснюють підприємницьку (госпрозрахункову) 

діяльність та фізичних осіб-підприємців.  

Фінансування витрат, пов’язаних із наданням соціальних послуг та 

матеріального забезпечення особам з інвалідністю, передбачених заходами 

Програми,   будуть здійснюватися з державного та місцевих бюджетів за 

кошти, передбачені на утримання відповідних центральних та місцевих 

органів влади – виконавців заходів. 

Окремі джерела фінансування не передбачаються. 

 

 

Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

Виконання завдань та заходів Програми вимагає забезпечення на 

обласному та місцевому рівнях скоординованої співпраці всіх зацікавлених 

структур з метою підвищення ефективності роботи по забезпеченню 

реалізації прав і задоволення потреб осіб з особливими потребами нарівні  з 

іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з 

Конвенцією про права інвалідів. 

Координація та контроль за реалізацією Програми покладається на 

головне управління праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації, яке здійснюватиме моніторинг виконання завдань та 

заходів Програми та інформування облдержадміністрації і Міністерства 

соціальної політики України. 
 

 

__________________________ 
 

 

 

 

 
 


