
Інформація 

по стан виконання у 2012-2016 рр. завдань і заходів Державної цільової програми  
„Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”,  

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706  
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Короткий опис досягнутих результатів за 2012 − 2016 рр.  
 

     ІІ. Просвітницько-виховна робота 

(стаття 8 Конвенції про права інвалідів) 
 

 Захід 2. Розроблення 
і поширення 
методичних 
посібників з питань 
виховання та 
розвитку дітей з 
ураженням органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату, з 
розумовою 
відсталістю та 
психічними 
розладами, які мають 
особливі освітні 
потреби, для 
педагогів і батьків 
таких дітей та 
забезпечення 
розміщення 
електронних версій 
зазначених 
посібників на 
власних веб-сайтах 

кількість 
посібників 

 

У 2016 

році  
4 

У 2016 

році  
14 

У 2016 році розроблені та отримали гриф Міністерства 
освіти і науки України програми з корекційної-розвиткової 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (за 
нозологіями) підготовчого, 1-4, 5-10 класів. 

Міністерством освіти і науки спільно з освітнім порталом 
„Педагогічна преса” підготовлено серію відеосюжетів і статей 
для батьків та педагогів про роботу з дітьми з особливими 
освітніми потребами „Особлива турбота – дітям з особливими 
потребами”, з метою надання інформації та порад щодо 
раннього їх діагностування, створення належних умов, 
необхідних вправ і занять для їх розвитку. Зазначена 
інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства та 
порталі „Педагогічна Преса”.  

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 

 

Захід 2. Забезпечення 
проведення 
роз’яснювальної     



 2 

роботи з 
використанням теле-, 

радіо- та друкованих 
засобів масової 
інформації, під час 
проведення 
тематичних нарад, 
засідань за круглим 
столом тощо з 
популяризації 
положень Конвенції 
про права інвалідів 
стосовно 
забезпечення 
принципів розумного 
пристосування та 
універсального 
дизайну під час: 

 планування, 
проектування, 
будівництва, 
реконструкції, 
ремонту об’єктів 
громадського та 
цивільного 
призначення, 
благоустрою, 
транспортної 
інфраструктури, 
дорожнього сервісу 
(далі - об’єкти 
фізичного оточення) 

кількість 
інформацій
них 
кампаній 

У 2016 році 
28 

 

У 2016 році 
28 

 

Держархбудінспекцією, провідними фахівцями базової 
організації Мінрегіону ПАТ „КиївЗНДІЕП” спільно з  
ВГО „Національна Асамблея інвалідів України” та іншими 
громадськими організаціями інвалідів постійно (починаючи з 
2011 року) проводиться відповідна роз’яснювальна робота: 
спеціальні навчальні семінари, виїзні наради та інші заходи.  

Прийнято рішення щодо постійного розміщення на сайті 
Держархбудінспекції інформаційних матеріалів з питань 
урахування вимог державних будівельних норм із доступності 
під час здійснення заходів державного архітектурно-

будівельного контролю та прийняття закінчених будівництвом 
об’єктів в експлуатацію, а також на сторінках офіційного 
видання Держархбудінспекції „Вісник Держархбудінспекції 
України”. 

Інспекціям державного архітектурно-будівельного 
контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі доручено, починаючи з жовтня 2012 року, 
постійно розміщувати інформаційні матеріали з питань 
урахування вимог державних будівельних норм щодо 
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доступності на стендах інспекцій. 
Разом із тим, в інформації Мінрегіону, яка є аналогічною 

минулорічним даним, не наведено жодного прикладу, не 
вказано для кого проводились зазначені заходи, чи брали у них 
участь представники проектувальників, архітекторів і 
забудовників та інші фахівці, які займаються відповідними 
питаннями. 

Крім того ситуація щодо створення безбар’єрного  
середовища в Україні ще незадовільна, у зв’язку з цим, 
вважати виконаним дане завдання у повному обсязі 
неможливо. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 надання 
транспортних і 
туристичних послуг, 
послуг поштового 
зв’язку 

кількість 
інформацій
них 
кампаній 

У 2016 році 
28 

У 2016 році 
28 

Мінінфраструктури надано доручення щодо проведення 
щомісяця територіальними управліннями Укртрансінспекції, 
підприємствами, організаціями, установами, що надають 
транспортні, туристичні послуги та послуги поштового зв’язку, 
які належать до сфери управління Мінінфраструктури, 
роз’яснювальної роботи з перевізниками, працівниками з 
популяризації положень Конвенції про права інвалідів 
стосовно забезпечення принципів розумного пристосування та 
універсального дизайну під час надання своїх послуг, 
транспортного, туристичного законодавства та законодавства 
поштового зв’язку в частині надання послуг особам з 
інвалідністю.  

Також доручено висвітлювати ці заходи та інформацію про 
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного 
оточення і транспорту, законодавства у галузевих друкованих 
засобах масової інформації та веб-сайтах. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

     III. Архітектурна доступність (стаття 9 Конвенції про 
права інвалідів) 

 

Завдання 1 
Удосконален

Захід 1. Розроблення 
та подання в 

кількість 
нормативно

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 

З метою подальшого удосконалення законодавчого 
регулювання відносин у сфері містобудування Мінрегіоном 
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ня 
законодавств
а 

установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України 
проекту закону про 
внесення змін до 
Законів України  
„Про регулювання 
містобудівної 
діяльності”, „Про 
архітектурну 
діяльність” та „Про 
комплексу 
реконструкцію 
кварталів 
(мікрорайонів) 
застарілого 
житлового фонду”, 
„Про 
відповідальність за 
правопорушення у 
сфері містобудівної 
діяльності”  та інших 
законів у частині: 
включення до них  
положень стосовно 
забезпечення 
доступності до 
об’єктів фізичного 
оточення для 
інвалідів з 
ураженнями органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату та 
інших 
маломобільних груп 
населення;  
здійснення 

-правових 
актів 

розроблено проект Закону України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань регулювання 
містобудівної діяльності”.  

Зазначений законопроект містить зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Земельного кодексу 
України, законів України „Про регулювання містобудівної 
діяльності”, „Про архітектурну діяльність”, „Про 
відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної 
діяльності” та ін. Ці зміни спрямовані на удосконалення вимог 
щодо містобудівної діяльності, посилення відповідальності за 
порушення вимог містобудівного законодавства, у тому числі в 
частині урахування потреб людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Відповідно до зазначених законодавчих актів 
суттєво підвищено відповідальність замовників будівництва 
об’єктів, підрядників, проектувальників та експертів за 
порушення вимог законодавства та державних будівельних 
норм.  

Верховною Радою України 17.01.2017 прийнято Закон 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо удосконалення містобудівної діяльності” (далі – Закон 
України), яким запроваджується європейський підхід до 
дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві 
(реєстраційний № 1817-VIII).  

Після набрання чинності зазначеним Законом України 
будуть визначені підстави для затвердження Урядом переліку 
будівельних робіт, які не потребують документів, що дають 
право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не 
підлягає прийняттю в експлуатацію. Згідно із вказаним 
Законом України Мінрегіоном буде розроблено та подано на 
розгляд Уряду відповідний перелік робіт, до якого серед інших 
буде включено виконання робіт з улаштування засобів 
доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та 
громадського призначення. 

Окрім того, робочою групою, утвореною наказом 
Мінрегіону від 25.11.2016 № 304, розроблено відповідні 
пропозиції щодо доповнення чинного законодавства 
необхідними положеннями, спрямовані на спрощення 
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Держархбуд-

інспекцією контролю 
за станом 
забезпечення 
доступності для 
інвалідів з 
ураженнями органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату та 
інших 
маломобільних груп 
населення до наявних 
об’єктів фізичного 
оточення; 
удосконалення 
механізму 
затвердження 
проектів 
будівництва, 
проведення їх 
експертизи та 
введення в 
експлуатацію 
закінчених 
будівництвом 
об’єктів фізичного 
оточення з метою 
забезпечення 
доступності до них 
інвалідів з 
ураженнями органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату та 
інших 
маломобільних груп 
населення; 
посилення 

процедури будівництва пандусів та інших засобів доступності 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних громадян. 

Зокрема, запропоновано доповнити статтю 34 Закону 
України „Про регулювання містобудівної діяльності” 

положенням, яке дозволить здійснювати прибудову до 
житлових будинків пандусів або піднімальних платформ 
(підйомників) для забезпечення доступу до під’їздів або 
квартир особам з інвалідністю та іншим маломобільним 
громадянам за замовленням органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи 
комунальної власності за відсутності документа, що засвідчує 
право власності чи користування земельною ділянкою. 

Також, пропонується доповнити статтю 28 Закону України 
„Про архітектурну діяльність” відповідною нормою, згідно з 
якою власники (балансоутримувачі) об’єкта архітектури 
зобов’язані за заявою особи з обмеженими фізичними 
можливостями надати згоду на влаштування пандусів, 
піднімальних платформ тощо. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=560-2011-%EF&ed=20120425&find=1&text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0+%E1%F3%E4%B3%E2#w36
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=560-2011-%EF&ed=20120425&find=1&text=%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0+%E1%F3%E4%B3%E2#w24
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відповідальності 
проектувальників, 
будівельників і 
замовників, органів, 
що проводять 
експертизу 
відповідних робіт, за 
станом забезпечення 
доступності до 
об’єктів фізичного 
оточення для 
інвалідів з 
ураженнями органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату та 
інших 
маломобільних груп 
населення; 
встановлення 
відповідальності за 
незабезпечення 
доступності до 
введених в 
експлуатацію 
закінчених 
будівництвом 
об’єктів для інвалідів 
з ураженнями органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату та 
інших 
маломобільних груп 
населення. 

     IV. Транспортна та туристична доступність (стаття 9 
Конвенції про права інвалідів) 

 

Завдання 1 Захід 1. Розроблення кількість У 2016 році У 2016 році Наказом Міністерства інфраструктури України від 
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Удосконален
ня 
законодавств
а 

та подання в 
установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України 
проекту нормативно-

правового акта щодо 
внесення змін до 
законодавства з 
питань надання 
транспортних послуг, 
послуг з розміщення 
та поштового зв'язку, 
а також видачі 
дозвільних 
документів на 
зайняття відповідною 
діяльністю з метою 
врахування 
особливих потреб 
інвалідів з 
ураженням органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату та 
інших 
маломобільних груп 
населення 

 

нормативно
-правових 
актів 

 

0 

 

4 проекти 21.12.2015 № 547 затверджено Стратегічний план розвитку 
залізничного транспорту на період до 2020 року, яким 
передбачено протягом 2016-2018 років здійснити заходи щодо 
забезпечення доступності та покращення якості залізничних 
транспортних послуг, у тому числі для осіб з інвалідністю, 
зокрема: 

- розроблення Стандартів (показників) якості 
обслуговування інфраструктури (які увійдуть до Договору між 
державою та оператором інфраструктури); 

- розроблення та затвердження Стандартів (показників) 
якості пасажирських перевезень, враховуючи вимоги 
Регламенту (ЄС) № 1371/2007 від 23.10.2007 про права та 
обов’язки пасажирів, які користуються залізничним 
транспортом; 

- визначення процедури контролю якості перевезень; 
- імплементація норм Регламенту (ЄС) № 1371/2007 

Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року 
про права та обов’язки пасажирів, які користуються 
залізничним транспортом та Директиви 2008/57/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року 
про інтероперабельність залізничної системи у межах 
Співтовариства у частині доступу маломобільних осіб до 
об’єктів транспорту та транспортної інфраструктури у проекті 
Закону України „Про залізничний транспорт”; 

- прийняття акту Кабінету Міністрів України щодо переліку 
вокзалів, в яких забезпечення умов для пасажирів з 
обмеженими можливостями є обов’язковим, та вимоги до 
облаштування таких вокзалів; 

- проведення аудиту вищевказаних вокзалів; 
- розроблення Дорожньої карти облаштування вокзалів для 

забезпечення доступу для пасажирів з обмеженими 
можливостями. 

Розроблено проекти: 
- Закону України „Про залізничний транспорт України” до 

якого включено норми щодо створення належних умов доступу 
осіб з інвалідністю до послуг залізничного транспорту та 
об’єктів інфраструктури (законопроект зареєстровано 
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05.05.2016 за № 4593, на засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань транспорту 02.11.2016 прийнято рішення про 
повернення законопроекту, при цьому продовжити роботу в 
рамках Робочої групи над доопрацюванням законопроекту для 
внесення його до Верховної Ради України в рамках 
депутатської ініціативи). 

– Закону України „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту 
з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського 
Союзу” (реєстр. № 4683 від 17.05.2016) до яких включено 
норми щодо створення належних умов доступу осіб з 
інвалідністю до послуг автомобільного транспорту та об’єктів 
інфраструктури. Крім того, статтею 60 Законопроекту 

передбачено за порушення вимог законодавства про 
автомобільний транспорт до автомобільних перевізників 
застосовувати адміністративно-господарські штрафи, зокрема, 
за безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира – 

штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 

– проект Закону України „Про внесення змін до Закону 
України „Про поштовий зв’язок”, до якого включено норми 
щодо створення належних умов доступу осіб з інвалідністю до 
послуг поштового зв’язку . 

– наказу Мінінфраструктури „Про затвердження Правил 
користування метрополітеном”, яким також передбачено 
вимоги щодо надання послуг особам з інвалідністю під час 
користування метрополітеном. 

На цей час проект наказу проходить узгоджувальну 
процедуру в органах виконавчої влади. Враховуючи надані 
зауваження та пропозиції проект наказу потребує 
доопрацювання. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково. 

 

Захід 2. Розроблення 
та подання в 
установленому 
порядку Кабінетові  
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Міністрів України 
проектів 
законодавчих актів 
про внесення змін до 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення  
щодо посилення 
(запровадження) 
відповідальності: 

 водіїв, які 
безпідставно 
здійснили 
паркування 
транспортного засобу 
на місцях, 
призначених для 
паркування 
транспортних 
засобів, зазначених у 
частині шостій статті 
30 Закону України 
„Про основи 
соціальної 
захищеності інвалідів 
в Україні”  

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 

році  
0 

 

 

У 2016 

році  
1 проект 

 

Міністерством внутрішніх справ України розроблено 
проект Закону України „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 
за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на 
місцях, призначених для осіб з інвалідністю”, яким 
пропонується внести зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Закону України „Про 
основи соціальної захищеності в Україні” , які дозволять 
законодавчо захисти право осіб з інвалідності або водіїв, які 
перевозять осіб з інвалідністю на безоплатне паркування на 
спеціально обладнаних місцях, з позначенням цих місць 
дорожніми знаками та відповідною розміткою. 

Зазначений законопроект, який схвалено на засіданні 
Кабінету Міністрів України (16.11.2016 протокол № 50), 

подано на реєстрацію до Верховної Ради України (реєстр. 
№ 5629 від 30.12.2016). 

Водночас Державтоінспекцією МВС України постійно 
вживаються заходи щодо недопущення паркування 
транспортних засобів у місцях компактного проживання осіб з 
інвалідністю з порушенням зору та в місцях розташування 
підприємств і установ, де працюють такі особи. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

     V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні 
ситуації (стаття 11 Конвенції про права інвалідів) 

 

Завдання 1 1) розроблення та кількість У 2016 У 2016 Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 за 
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Удосконален
ня 
законодавств
а 

внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України пропозицій 
щодо:  
приведення 
нормативно-

правових актів у 
відповідність із 
статтею 11 Конвенції 
про права інвалідів 

 

нормативно
-правових 
актів 

році  
0 

 

році  
1 проект 

 

№ 905 внесено зміни до постанови КМУ № 841 „Про 
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру”, якою пункт 40 доповнений 
положенням щодо того, що планування заходів з евакуації осіб 
з інвалідністю відображається у плані евакуації населення 
окремим розділом. 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій 
розроблено та наравлено (лист ДСНС від 20.12.2016 № 42874) 
на погодження до МВС проект Методики планування заходів з 
евакуації, в якій розроблено окремий розділ, де встановлено 
вимоги щодо планування заходів з евакуації осіб з 
інвалідністю, яка буде затверджена наказом МВС.  

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 забезпечення 
соціального захисту 
інвалідів з 
ураженням органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату 
розумовою 
відсталістю, 
психічними 
розладами у разі 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій природного 
і техногенного 
характеру 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У2016 році 
0 

 

У 2016 році 
8 проектів; 

1 

За бюджетною програмою КПКВК 2501480 „Надання 
щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг” Мінсоцполітики виділено кошти для виплати вказаної 
допомоги у 2016 р. – 3 263,7 млн гривень.  

У державному бюджеті на 2017 рік на зазначені цілі 
передбачено 3 263,7 млн гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 
№ 1094 затверджено Комплексну державну програму щодо 
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян 
України, які переселилися з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції в 
інші регіони України, на період до 2017 року (далі – Програма).  

З метою забезпечення належного та своєчасного виконання 
Програми Мінсоцполітики надано рекомендації центральним 
органам виконавчої влади, відповідальним за виконання 
Програми, та обласним, Київській міській державним, 
Донецькій та Луганській військово-цивільним адміністраціям, 
зокрема: 

розробити та затвердити плани заходів щодо виконання 
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Програми із визначенням виконавців і конкретних термінів 
виконання; 

при наданні інформації щодо стану  виконання Програми 
окремо подавати  проблемні питання, які виникають у процесі 
виконання заходів, а також пропозиції щодо можливих шляхів 
їх вирішення. У разі необхідності подавати пропозиції щодо 
внесення змін до Програми із відповідними обґрунтуваннями. 

Також зазначаємо, що з метою захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб Мінсоцполітики розроблено та прийнято 
Урядом ряд постанов, зокрема: 

- від 08.06.2016 № 352 „Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509”, якою 
врегульовується ряд питань стосовно обліку внутрішньо 
переміщених осіб; 

-  від 22.09.2016 № 646 „Про затвердження Порядку 
створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб” з 
метою забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, 
які є внутрішньо переміщеними особами; 

-  від 14.12.2016 № 964 „Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України”, з метою спрощення 
процедури обліку внутрішньо переміщених осіб, 
удосконалення механізму призначення (відновлення) 
соціальних виплат таким особам, урахування потреб осіб з 
інвалідністю та осіб, які потребують стороннього догляду, та 
врегулювання питань реєстрації місця перебування внутрішньо 
переміщених осіб. 

З метою удосконалення механізму забезпечення осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які переселилися з 

тимчасово окупованої території чи районів проведення 
антитерористичної операції технічними та іншими засобами 
реабілітації Мінсоцполітики було розроблено та погоджено, а 
Кабінетом Міністрів України затверджено: 

- постанову Кабінету Міністрів України від 26.10.2016          

№ 781 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 23 квітня 2014 р. 
№ 117”. Цією постановою було передбачено ряд змін, а також 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160781.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160781.html
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спрощено механізм взяття на облік і забезпечення технічними 
та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, інших осіб, які переселилися з тимчасово 
окупованої території чи районів проведення антитерористичної 
операції. Крім того, з метою реалізації вищезазначеної норми 
даної постанови було розроблено наказ Мінсоцполітики від 
19.12.2016 № 1556 „Про внесення змін до наказу Міністерства 
соціальної політики України від 23 вересня 2014 року № 683”, 
зареєстрований в Мін’юсті 05.01.2016 за № 13/29881. 
Зазначеним Наказом спрощено процедуру взяття на облік 
особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи для 
забезпечення засобами реабілітації за їх фактичним місцем 
проживання, перебування; 

- постанову від 14.12.2016 № 945 ,,Про внесення змін до 
Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і 
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування”, якою зокрема, було врегульовано норму 
щодо  визначення права на одержання грошових компенсацій 
на бензин, ремонт і технічне обслуговування та на транспортне 
обслуговування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які 
переселилися з тимчасово окупованої території чи районів 
проведення антитерористичної операції і мають право на 
отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах; 

- постанову Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 
№ 939 ,,Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів 
автомобілями”, якою зокрема, було врегульовано питання 
щодо взяття на облік для забезпечення автомобілями осіб з 
інвалідністю і дітей з інвалідністю, які переселилися з 
тимчасово окупованої території чи районів проведення 
антитерористичної операції і мають право на отримання 
автомобіля безоплатно або на пільгових умовах; 
       - постанову Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 
№ 172 ,,Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. 
№ 518”, якою було удосконалено Порядок протезування та 
ортезування виробами підвищеної функціональності за 
новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які 
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відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали 
участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її 
проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або 
кінцівок. 

Також Мінсоцполітики розроблено та Урядом затверджено 

(28.12.2016 № 1073-р) розпорядження Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої 
періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, на період до 2020 року” (далі – план 
заходів), яким передбачається, зокрема: 
забезпечити осіб з інвалідністю можливістю користування 
захисними спорудами цивільного захисту в надзвичайних 
ситуаціях; вжити заходів до першочергового проведення 
евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, 
слуху, опорно-рухового апарату, із розумовою відсталістю, 
психічними розладами, та інших маломобільних груп 
населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у 
закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та 
соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної 
ситуації або зони можливого ураження населення, 
передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до 
їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 евакуації інвалідів з 
ураженням органів 
зору, слуху, опорно-

рухового апарату 
розумовою 
відсталістю, 
психічними 
розладами у разі 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій природного 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 

році  
0 

 

У 2016 

році  
1 проект 

 

Урядом 30.112016 прийнято постанову за № 905, в якій 
передбачено, що планування заходів з евакуації осіб з 
інвалідностю відображається у плані евакуації населення 
окремим розділом. 

За інформацією Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій Розроблено та направлено на погодження до МВС 
проект Методики планування заходів з евакуації, в якій є 
окремий розділ, у якому встановлено вимоги щодо планування 
заходів з евакуації осіб з інвалідністю. 

Мінсоцполітики розроблено та Урядом затверджено 

(28.12.2016 № 1073-р) розпорядження Кабінету Міністрів 
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і техногенного 
характеру 

України „Про затвердження плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої 
періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, на період до 2020 року” (далі – план 
заходів), яким передбачається, зокрема: 

вжити заходів до першочергового проведення евакуації 
осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, слуху, 
опорно-рухового апарату, із розумовою відсталістю, 
психічними розладами, та інших маломобільних груп 
населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у 
закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та 
соціального захисту, а також переселених із зони надзвичайної 
ситуації або зони можливого ураження населення, 
передбачивши, що переселення проводиться в пристосовані до 
їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 Захід 2. 
Затвердження 
державних норм 
пожежної безпеки 
для установ та 
закладів, що надають 
реабілітаційні та 
соціальні послуги та 
призначені для 8- 16 

відвідувачів 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 проект 

Розроблений проект наказу МВС „Про затвердження 
зазначених правил пожежної безпеки для установ з постійним 
та (або) тимчасовим перебуванням 8-16 осіб з інвалідністю з 
розумовою відсталістю” направлено (лист ДСНС від 30.12.2016 
№ 01-19774/261) на погодження до МВС (юридичне 
управління) та після цього буде поданий на затвердження 
Міністром МВС. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково. 

     VI. Рівність перед законом і доступ до правосуддя 
(статті 12 і 13 Конвенції про права інвалідів) 

 

 Захід 2. Вирішення 
питання щодо 
запровадження 
послуги з 
представництва 
інтересів і 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 проект 

Спільно з ВГО „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостатністю” розроблено проект наказу 
Мінсоцполітики „Про затвердження Державного стандарту 
соціальної послуги представництва інтересів осіб з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень”. Наразі 
проект акта готується до апробації. 
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відстоювання прав 
інвалідів з 
розумовою 
відсталістю та 
психічними 
розладами, у тому 
числі шляхом 
проведення 
експерименту 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково. 

     VII. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження та 
покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. 

Захист особистої цілісності (статті 15-17 Конвенції про 
права інвалідів) 

 

Завдання 1. 

Удосконален
ня 
законодавств
а 

Захід 1. Вивчення 
питання щодо 
посилення захисту 
права на приватність 
в установах та 
закладах, де особи з 
розумовою 
відсталістю та 
психічними 
розладами 
перебувають 
цілодобово 
(інтернатних 
установах, 
психіатричних 
лікарнях, денних 
стаціонарах, 
диспансерах). 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

 

У 2016 році 
2 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 
№ 957 затверджено Типове положення про 
психоневрологічний інтернат, яким передбачено, що за 
наявності можливостей підопічні з порушенням 
інтелектуального розвитку розміщуються окремо від 
підопічних з психічними порушеннями. 

Режим проживання і нагляду за підопічними повинен 
забезпечувати найбільш сприятливі умови для їх усвідомленого 
лікування та реабілітації, з дотриманням гідності підопічних, 
спонукати їх до самостійності та суспільно корисної ініціативи.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 
№ 978 затверджено Типове положення про дитячий будинок-

інтернат, яким передбачено, що влаштування вихованців та 
підопічних будинку-інтернату до житлових кімнат 
здійснюється з урахуванням побажань, індивідуальних 
особливостей, віку, діагнозу та стану основного захворювання 
вихованців та підопічних. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано.  

Завдання 2  
Посилення 
поваги до 

Захід 1. Посилення 
громадського 
контролю за 

кількість 
рад 

 У 2016 році 
194 

(у системі 

Типовими положеннями про психоневрологічний інтернат 
та дитячий будинок інтернат, прийнятими відповідно 
постановами Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 
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гідності діяльністю установ і 
закладів, в яких 
особи з розумовою 
відсталістю та 
психічними 
розладами 
перебувають 
цілодобово 
(інтернатних 
установах, 
психіатричних 
лікарнях, денних 
стаціонарах, 
диспансерах), 
шляхом створення 
громадських 
(піклувальних) рад 

соцзахисту 
населення) 

286  

(у системі 
органів 
охорони 
здоров’я) 

та № 978, унормовано питання створення громадських рад при 
інтернатних установах, метою діяльності яких зокрема 
визначено здійснення громадського контролю за якістю 
надання соціальних послуг. 

У системі соціального захисту населення станом на 
01.01.2017 функціонують 49 дитячих будинків-інтернатів та         
145 психоневрологічних інтернатів, де перебуваються особи з 
інтелектуальними та психічними порушеннями. При всіх 
інтернатних установах створені громадські ради, до складу 
яких входять батьки, опікуни, представники громадських 
організацій, працівники інтернату. 

Громадські ради сприяють забезпеченню захисту прав та 
представництва інтересів вихованців/підопічних, організації 
належних умов для проживання/перебування підопічних в 
інтернаті, дотриманню інтернатом вимог законодавства з 
питань соціального захисту населення, упровадженню нових 
форм і методів надання соціальних послуг підопічним, 
підвищенню їх якості та організації культурно-масових заходів 
для підопічних. 

За результатами узагальненої інформації  встановлено, що 
всього в Україні у підпорядкуванні органів охорони здоров’я та 
освіти діють 286 установ і закладів, у яких особи з розумовою 
відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово, 
з них 62 психіатричні лікарні, 19 диспансерів та 206    
шкіл-інтернатів. 

Отже, громадські (піклувальні) ради створені у всіх цих 
закладах, що складає 100 відсотків. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

     VIII. Самостійний спосіб життя інвалідів і залучення 
їх до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права 

інвалідів) 
 

Завдання 1 
Удосконален
ня 
законодавств

Захід 1. Розроблення 
та подання в 
установленому 
порядку Кабінетові 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

 

 

У 2016 році  
1 

  

 

Міністерством соціальної політики України із залученням 
заінтересованих державних органів та установ, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій, які 
опікуються правами відповідних категорій осіб, розроблено 
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а Міністрів України 
проекту постанови 
стосовно 
забезпечення 
організаційно-

правових умов 
захисту повнолітніх 
недієздатних осіб та 
осіб, дієздатність 
яких обмежена, 
передбачивши 
механізм надання їм 
допомоги за місцем 
проживання 

проект Закону України „Про опіку та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена”. 

Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України 
06.05.2016 за номером 4606. 

Законопроектом пропонується удосконалити механізм 
здійснення опіки та піклування над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких 
обмежена. Зокрема, визначити основні правові, соціальні та 
організаційні засади й гарантії державної політики у сфері 
опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами 
та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, а також 
внести зміни до чинних нормативно-правових актів для 
забезпечення єдиних підходів до регулювання відповідних 
правовідносин.  

Після прийняття зазначеного законопроекту буде 
розглянуто питання про розроблення підзаконних нормативно-

правових актів. 
Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково.  

     IХ. Індивідуальна мобільність (стаття 20 Конвенції 
про права інвалідів) 

 

Завдання 1 
Наукова 
діяльність 

Захід 1. Проведення 
наукових досліджень 
з питань 
розроблення, 
вдосконалення 
виробництва та 
використання засобів 
реабілітації, які 
підвищують 
індивідуальну 
мобільність 

кількість 
наукових 
досліджень 

У 2016 році 
16 

У 2016 році 
1 

В рамках наукових досліджень, які були виконані 
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних і 
дослідно-технічних розробок, що виконувались за рахунок 
бюджетних асигнувань у 2016 році (Наказ Мінсоцполітики від 
12.02.2016 № 107) для забезпечення осіб з інвалідністю, 
зокрема воїнів АТО, розроблено нові стандарти, гармонізовані 
з ISO, впроваджено в практику високофункціональні новітні 
технології виготовлення протезів та ортезів з електронною 
системою управління, а також запропоновано нові методики та 
засоби реабілітації для дітей з ДЦП та дорослих з порушенням 
органів руху внаслідок інсульту. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 
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     Х. Свобода висловлення думки та переконань і доступ 
до інформації (стаття 21 Конвенції про права інвалідів) 

 

 Захід 3. Підготовка 
пропозицій щодо 
надання інвалідам з 
ураженням органів 
слуху послуг із 
сурдоперекладу як 
різновиду соціальних 
послуг 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

 

У 2016 році 
2 

Міністерством соціальної політики розроблено нову 
редакцію проекту Закону України „Про соціальні послуги”, що 
зареєстрований у Верховній Раді України (реєстр. № 4607 від 
06.05.2016), яким передбачено, що за рахунок бюджетних 
коштів також надаються такі соціальні послуги, як 
сурдопереклад, тифлосурдопереклад.   

Також Мінсоцполітики розроблено проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України „Про затвердженння плану заходів 
з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про виконання 
Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2020 
року” (далі – План), який прийнято 28.12.2016 № 1073-р. 

У Плані зокрема, передбачено виділення достатніх 

фінансових ресурсів для навчання та найму перекладачів з 
жестової мови у сфері суспільних послуг шляхом: 

розроблення змін до законодавства щодо визначення умов 
застосування української жестової мови як засобу спілкування 
осіб з порушенням слуху та спрощеної мови для комунікації з 
особами з інтелектуальними порушеннями; 

передбачення в обласних бюджетах та в бюджеті м. Києва 
коштів для оплати послуг перекладачів з жестової мови у сфері 
суспільних послуг. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

Завдання 2. 
Удосконален
ня 
нформаційни
х технологій 

Захід 1. Забезпечення 
державних 
телерадіоорганізацій 
сучасним 
обладнанням для 
субтитрування та 
сурдоперекладу 
офіційних 
повідомлень, кіно-, 

кількість 
державних 
та 
комунальни
х 
телерадіоор
ганізацій 

 

У 2016 році  
6 

(кількісний 
показник 

передбачен
ий тільки 
на 2013 -

2017 роки) 
 

У 2016 році  
0 

(кількісний 
показник 

передбачен
ий тільки 
на 2013 -

2017 роки) 

На виконання зазначеного завдання та заходу Програми 
кошти у державному бюджеті на 2016 рік Держкомтелерадіо не 
передбачались.  

Державні ТРК здійснюють субтитрування та сурдопереклад 
офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 
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відеофільмів, передач 
і програм 

     XI. Повага до дому та сім'ї (стаття 23 Конвенції про права 
інвалідів) 

 

Завдання 1. 
Удосконален
ня 
законодавств
а 

 

Захід 1. Розроблення 
та подання в 
установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України 
проекту Закону 
України "Про опіку 
та піклування над 
повнолітніми 
недієздатними 
особами та особами, 
дієздатність яких 
обмежена" 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 

Міністерством соціальної політики України із залученням 
заінтересованих державних органів та установ, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій, які 
опікуються правами відповідних категорій осіб, розроблено 
проект Закону України „Про опіку та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена”. 

Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України 
06.05.2016 за номером 4606. 

Законопроектом пропонується удосконалити механізм 
здійснення опіки та піклування над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких 
обмежена. Зокрема, визначити основні правові, соціальні та 
організаційні засади й гарантії державної політики у сфері 
опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами 
та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, а також 
внести зміни до чинних нормативно-правових актів для 
забезпечення єдиних підходів до регулювання відповідних 
правовідносин. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано.  

     ХII. Освіта (стаття 24 Конвенції про права інвалідів) 
 

Завдання 1 Захід 2. Розроблення 
та подання в 
установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України 
проект нормативно-

правового акта про 
внесення змін до: 

    

 Положення про кількість У 2016 році У 2016 році 2016 рік 
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порядок створення, 
реорганізації і 
ліквідації навчально-

виховних закладів, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
5 квітня 1994 р.   
№ 228 (ЗП України, 
1994 р., № 8, ст. 196). 

нормативно
-правових 
актів 

 

0 1 Питання передбачається врегулювати проектом Закону 
України „Про освіту” (реєстраційний № 3491 від 19.11.2015), 
який з реєстраційним № 3491-д прийнятий за основу 
Верховною Радою України 06.10.2016 р. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково. 

 

 

 нормативно-

правових актів з 
питань проведення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 
навчальних 
досягнень 
випускників 
навчальних закладів 
системи загальної 
середньої освіти в 
частині адаптації 
процедури 
оцінювання до 
потреб інвалідів з 
ураженнями органів 
зору, слуху, з 
опорно-рухового 
апарату, розумовою 
відсталістю та 
психічними 
розладами 

 У 2016 році 
0 

 

У 2016 році 
1 

2016 рік 

24 січня 2017 року набув чинності наказ Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 
від 29 серпня 2016 року № 1027/900 „Деякі питання участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах 
осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 
інвалідність”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840 (далі – наказ). 

Цим наказом затверджено: 
Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть 

бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання; 

Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються 
для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

форму первинної облікової документації № 086-3/о 
„Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) 
умов для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання” (далі – форма № 086-3/о) та інструкцію щодо її 
заповнення; 

Порядок видачі та обліку форми первинної облікової 
документації № 086-3/о „Медичний висновок про створення 
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання”. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/50/f463846n33.doc
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/50/f463846n33.doc
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/50/f463846n33.doc
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/50/f463846n33.doc
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1710-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1710-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1710-16/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1710-16/paran4#n4
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Завдання 2. 
Удосконален
ня 
навчального 
процесу 

Захід 1. Здійснення 
заходів щодо 
підготовки 
сурдоперекладачі у 
Національному 
педагогічному 
університеті імені 
М. П. Драгоманова 

кількість 
випускникі
в 

У 2016 році 
(починаючи 
з 2015 року) 

150 осіб 

У 2016 році 
120 осіб 

На сьогодні підготовка сурдоперекладачів здійснюється в 
Інституті корекційної педагогіки та психології Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Контингент студентів, які здобувають кваліфікацію 
сурдоперекладачі, становить 120 осіб. 

Усі студенти, які навчаються за спеціальністю 
«Сурдопедагогіка» (249 осіб) вивчають курс «Сурдопереклад» 
обсягом 6 кредитів (180 годин). Всі випускники володіють 
дактильним і міміко-жестовим мовленням. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 Захід 5. Забезпечення 
дошкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
матеріально-

технічною базою, 
адаптованою для 
навчання осіб з 
різними формами 
інвалідності, у тому 
числі:  

підручниками 
(видання підручників 
для загальноосвітніх 
навчальних закладів 
(шкіл-інтернатів) для 
дітей з ураженнями 
органів зору 
(підручники для 1 - 

11 класів), органів 
слуху (підручники 
для  
1 - 9 класів), дітей з 
розумовою 
відсталістю 

кількість 
примірникі
в 
навчально-

методичної 
літератури 

 

У 2016 році 
11600 

У 2016 році 
26595 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 
рік” Міністерству освіти і науки України було передбачено 
видатки на видання, придбання, зберігання та доставку 
підручників для дітей з особливими освітніми потребами у сумі 
8258,2 тис. грн. Це дало можливість видрукувати лише 24 
назви підручників для дітей зазначеної категорії загальним 
тиражем 26595 примірників, зокрема, для сліпих дітей 
(шрифтом Брайля) – тільки 5 назв підручників загальним 
тиражем 306 комплектів, що вкрай недостатньо. 

Державною цільовою програмою (у частині завдань, 
виконавцем яких визначено Міністерство освіти і науки 
України) передбачено забезпечення підручниками  дітей з 
особливими потребами, у тому числі шрифтом Брайля. 

Проте, незважаючи на постійні щорічні звернення 
Міністерства освіти і науки до Міністерства фінансів, 
Міністерства соціальної політики як головного замовника 
Державної цільової програми, Закон України „Про Державний 
бюджет України на 2016 рік” фінансування завдань і заходів 
Державної цільової програми у сфері освіти не було 
передбачено. 

Через відсутність фінансування унеможливлюється 
реалізація низки інших актуальних завдань Державної цільової 
програми у межах компетенції Міністерства освіти і науки 
(забезпечення наочно-дидактичними матеріалами та 
обладнанням, комп’ютерними навчальними програмами та 
програмами загального призначення для дітей з ураженнями 
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(підручники для  
1 - 4 класів), для 
інтенсивної 
педагогічної корекції 
(підручники для  
1 - 4 класів).  

органів зору та слуху, забезпечення дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів матеріально-технічною 
базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами 
інвалідності). 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 

 у тому числі: 
засобами навчання та 
обладнанням 
предметних кабінетів 
(фізики, математики, 
хімії, біології, 
географії, історії та 
правознавства, 
кабінетів початкових 
класів, інформатики, 
трудового навчання) 

кількість 
комплектів 

 

У 2016 році 
387 

У 2016 році 
0 

Відсутність у 2016 році фінансування (0,4 млн. грн.) 
унеможливлює виконання визначеного завдання 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання у 2016 році не виконано. 

 

 у тому числі: наочно-

дидактичними 
матеріалами та 
обладнанням для 
навчання дітей з 
ураженнями органів 
зору та слуху 

кількість 
комплектів 

 

У 2016 році 
122 

У 2016 році 
0 

Відсутність у 2016 році фінансування (0,13 млн. грн.) 
унеможливлює виконання визначеного завдання 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання у 2016 році не виконано. 

 

 6) оснащення 
меблями, 
пристосованими для 
навчання дітей з 
ураженнями опорно-

рухового апарату: 
дошкільних 
навчальних закладів 

кількість 
закладів 

 

У 2016 році 
14 

У 2016 році 
0 

Відсутність у 2016 році фінансування (1,4 млн. грн.) 
унеможливлює виконання визначеного завдання 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання у 2016 році не виконано. 

 

 загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 

кількість 
закладів 

 

У 2016 році 
230 

У 2016 році 
0 

Відсутність у 2016 році фінансування (23 млн. грн.) 
унеможливлює виконання визначеного завдання. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання у 2016 році не виконано. 
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     ХIII. Здоров’я 

(стаття 25 Конвенції про права інвалідів) 
 

Завдання 1 

Удосконален
ня 
законодавств
а 

Захід 1. Розроблення 
та подання в 
установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України: 
проекту закону щодо 

внесення змін 

до Закону України 

„Про психіатричну 

допомогу” щодо 

концептуальних 

положень стосовно 

здійснення 

медичного та 

соціального 

супроводу інвалідів з 

розумовою 

відсталістю та 

психічними 

розладами 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 

2016 рік 

Проект Закону України „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо надання психіатричної 
допомоги” зареєстрований у Верховній Раді України 15.04.2016 

за № 4449.  
Принятий у першому читанні 05.10.2016. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 

 до Порядку 
забезпечення 
інвалідів і дітей-

інвалідів технічними 
та іншими засобами, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
3 грудня 2009 р.   
№ 1301 (Офіційний 
вісник України, 2009 
р., № 4, ст. 3210) 
 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2013 році  
1 

(кількісний 
показник 

передбачен
ий тільки 

на 2013 рік) 
У 2014 році  

0 

У 2015 році 
0 

 

У 2013 році  
0 

(кількісний 
показник 

передбачен
ий тільки 

на 2013 рік) 
У 2014 році  

0 

У 2015 році 
0 

МОЗ поінформував, що зміни до Порядку забезпечення 
інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.12.2009 № 1301, буде розроблено та подано на розгляд 
Кабінету Міністрів України після внесення змін до Державної 
типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686. 

Разом із тим, зміни до Порядку забезпечення інвалідів і 
дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.12.2009 № 1301, на розгляд Кабінету Міністрів України не 
подані. 

У зв’язку з цим, вважати виконаним дане завдання 
неможливо. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
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Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 

 переліків закладів 
охорони здоров'я, 
лікарських, 
провізорських посад 
та посад молодших 
спеціалістів з 
фармацевтичною 
освітою у закладах 
охорони здоров'я з 
урахуванням нової 
посади 
"ерготерапевт" 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
2 

Кваліфікаційні характеристики (випуск 78 „Охорона 
здоровя”) затверджені Наказом МОЗ України 07.11.2016 
№ 1171 Працевлаштування у закладах підпорядкування МОЗ, 
Мінсоцполітики та МОН (відомчі реабілітаційні заклади). 

Розроблений та знаходиться на обговоренні в МОН 
стандарт освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 227 
„фізична реабілтація” (відповідно до постанови КМУ 
29.06.2015 № 266).  

Стандарт освіти магістерського рівня не розроблявся, 
оскільки вносяться зміни до відповідної постанови КМУ. 

Підготовка фахівців потенційно може відбуватися в ВНЗ 
підпорядкування МОН та МОЗ за вимоги забезпечення 
виконання освітніх стандартів.  

Наразі підготовлена навчальна програма магістерського 
рівня з „ерготерапії” в ВНЗ „Український католицький 
університет” 

Мінсоцполітики забезпечило внесення до 
Національного класифікатора України ДК 003 „Класифікатор 
професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту 
України від 28.07.2010 № 327, нової назви посади 
„Ерготерапевт” з кодом 2229.2 (Зміни № 5 до Класифікатора 
затверджено наказом Мінеконрозвитку від 10.08.2016 № 1328).   

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 Захід 5. 

Опрацювання 
питання щодо 
створення нових або 
облаштування 
існуючих державних 
закладів 
оздоровлення та 
відпочинку для 
надання послуг із 
реабілітації та 

Кількість 
документів  

У 2013 році  
0 

У 2013 році  
1 

2016 рік 

Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону України „Про 
оздоровлення та відпочинок дітей” Кабінет Міністрів України 
розробляє і затверджує державну програму оздоровлення та 
відпочинку дітей. 

На виконання доручення Уряду Мінсоцполітики 
розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
„Про схвалення Концепції Державної програми оздоровлення і 
відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих 
закладів на період до 2021 року”. 

Програмою передбачено удосконалення системи 
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санаторно-

курортного лікування 
дітей з обмеженими 
фізичними 
можливостями, у 
тому числі тих, які 
перебувають у 
дитячих будинках-

інтернатах 

оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних 
гарантій щодо якості та доступності відповідних послуг, 
збереження та розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів, 
модернізація об’єктів їхньої інфраструктури відповідно до 
сучасних вимог, збільшення на 20 відсотків кількості дітей, 
охоплених послугами оздоровлення та відпочинку.  

Наразі проект Концепції отримав схвалення в місцевих 
органах виконавчої влади і знаходиться на погодженні в 
центральних органах виконавчої влади. Проект погоджений із 
зауваженнями Мінекономрозвитку, МОН та без зауважень 
Мінрегіоном, Державним управлінням справами. Проект не 
підтриманий Мінфіном.  

На даний час проект Концепції доопрацьовується.  
Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 

     XIV. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції 
про права інвалідів) 

 

Завдання 1 
Удосконален
ня 
законодавств
а 

Захід 1. Розроблення 
та внесення в 

установленому 
порядку змін до: 
 

     

 Порядку 
забезпечення 
інвалідів 
автомобілями, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
19 липня 2006 р.       
№ 999 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
2 

 

Урядом прийнято постанови: 
- від 20.04.2016 р. № 313 „Про внесення змін до деяких 

актів Кабінету Міністрів України” 

 - від 14.12.2016 р. № 939 „Про внесення змін до Порядку 
забезпечення інвалідів автомобілями”. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 Державної типової 
програми реабілітації 
інвалідів, 
затвердженої 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
1 

У 2016 році постановою КМУ від 13.07.2016 № 421 були 
внесені зміни до постанови КМУ від 08.12.2006 № 1686 „Про 
затвердження Державної типової програми реабілітації 
інвалідів”, в частині врегулювання питання надання послуг з 
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постановою Кабінету 
Міністрів України від 
8 грудня 2006 р.   
№ 1686  

медичної реабілітації реабілітаційними установами. 
Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 Захід 4 

удосконалення 
нормативів 
чисельності 
працівників 
реабілітаційних 
установ, у тому числі 
реабілітаційних 
установ змішаного 
типу для інвалідів і 
дітей-інвалідів з 
розумовою 
відсталістю, і установ 
постійного та 
тимчасового 
перебування 
інвалідів з 
розумовою 
відсталістю 

 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
1 

Мінсоцполітики прийнято наказ від 10.01.2017 № 25 „Про 
затвердження Примірних штатних нормативів чисельності 
працівників реабілітаційної установи змішаного типу 
(комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень”. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 Захід 6 

удосконалення умов 
оплати праці 
персоналу установ і 
закладів, в яких 
надаються соціальні 
та реабілітаційні 
послуги інвалідам 

 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
2 

Удосконалення умов оплати праці здійснюються на 
загальних підставах одночасно з удосконаленням умов оплати 
праці всіх працівників бюджетної сфери. 

Мінсоцолітики розроблено та Урядом прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 288 „Про 
підвищення оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін 
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України”, якою передбачено підвищення посадових окладів 
працівників бюджетної сфери, у тому числі персоналу установ і 
закладів, в яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги 
особам з інвалідністю, на 6,5 % з 01.05.2016. 

З 01.12.2016 відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
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України від 23.11.2016 № 840 „Деякі питання оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери”, якою передбачено підвищення посадових 
окладів працівників бюджетної сфери – на 12,7 %. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 

 Захід 7. Розроблення 
та затвердження 
кваліфікаційних 
характеристик 
професій працівників 
установ і закладів, в 
яких надаються 
соціальні та 
реабілітаційні 
послуги інвалідам, у 
тому числі 
ерготерапевта та 
ергономіста 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

 

У 2016 році  
1 

 

2016 рік 

Мінсоцполітики забезпечило внесення до Національного 
класифікатора України ДК 003 „Класифікатор професій”, 
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 
28.07.2010 № 327, нової назви посади „Ерготерапевт” з кодом 
2229.2 (Зміни № 5 до Класифікатора затверджено наказом 
Мінеконрозвитку від 10.08.2016 № 1328).   

Кваліфікаційну характеристику „Ерготерапевт” 
затверджено наказом МОЗ від 07.11.2016 № 1171. 

Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних і 
дослідно-технічних розробок, затвердженого наказом 
Мінсоцполітики від 12.02.2016 № 107, Мінсоцполітики разом з 
НДІ праці і зайнятості населення розроблено нову редакцію 
Випуску 80 „Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, до якого внесено 
кваліфікаційну характеристику „Ергономіст (спеціалізація 
„Організація робочих місць осіб з інвалідністю”)”.  

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково. 

Завдання 2 

Удосконален
ня механізму 
здійснення 
реабілітаційн
их заходів 

Захід 1. Проведення 
детального аналізу 
функціонування 
мережі 
реабілітаційних 
установ з метою 
уніфікації, 
удосконалення умов 
отримання 
інвалідами та дітьми-

інвалідами 
реабілітаційних 

кількість 
документів 

У 2016 році  
0 

У 201 році  
1 

Мінсоцполітики протягом останніх років здійснюється на 
постійній основі (двічі на рік) моніторинг щодо організації 
реабілітаційного процесу на базі реабілітаційних установ 
системи соціального захисту населення. 

Зміст зазначеного моніторингу базується на офіційних 
даних, що надходять до Міністерства з регіональних органів 
соціального захисту населення та реабілітаційних установ для 
інвалідів та дітей-інвалідів. Метою даного моніторингу є 
здійснення детального аналізу, щодо стану справ у цій сфері. 

Моніторинг містить інформацію щодо діяльності 
реабілітаційних установ державної та комунальної форми 
власності у розрізі регіонів, районів та міст, кількості осіб з 
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послуг і визначення 
джерел їх 
фінансування 

 

інвалідністю, які пройшли реабілітацію, укомплектованості 
кадрами, кількості дітей-інвалідів, які інтегруються до 
загальноосвітніх навчальних закладів, кількості інвалідів, які 
отримали професію, та з них працевлаштовані тощо. Ця 
інформація, також подається у розрізі нозологій, груп 
інвалідності, статті та віку. 

В системі Мінсоцполітики діють 5 типів реабілітаційних 
установ державної та комунальної форми власності, а саме: 

центри професійної реабілітації інвалідів; 
центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів;  
центри змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів;  
реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та 

дітей-інвалідів з розумовою відсталість; 
установи постійного та тимчасового перебування інвалідів 

з розумовою відсталістю. 
Для здійснення діяльності зазначених реабілітаційних 

установ, Міністерством затверджені відповідні Типові 
положення, типові штатні нормативи, форми документів щодо 
отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних 
послуг у реабілітаційних установах.  

Також, з 2016 року діє вдосконалений Порядок 
направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних 
установ, яким чітко визначено механізм направлення та 
зарахування інвалідів та дітей-інвалідів до зазначених установ. 

Однак, на сьогодні існує проблема фінансування 
зазначених реабілітаційних установ. Мова йде насамперед про 
те, що чинним Бюджетним кодексом України передбачено 
фінансування виключно центрів соціальної реабілітації дітей-

інвалідів та професійної реабілітації інвалідів. Таким чином 
інші три типи реабілітаційних установ позбавлені щорічного 
стабільного фінансового забезпечення, що дійсно негативно 
впливає на організацію реабілітаційного процесу особливо осіб 
з інтелектуальною недостатністю. 

З метою врегулювання даного проблемного питання 
Міністерством розроблено проект Закону України „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
упорядкування та оптимізації системи реабілітаційних установ 
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для інвалідів та дітей-інвалідів”, який на сьогодні узгоджується 
з центральними органами виконавчої влади та громадськими 
організаціями інвалідів.  

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

Завдання 3 

Покращення 
фінансування 
програм 

Захід 1. Збільшення 
видатків на 
забезпечення 
інвалідів, дітей-

інвалідів та інших 
окремих категорій 
населення 
технічними та 
іншими засобами 
реабілітації 

кількість 
засобів 
реабілітації 

У 2016 році 
887287 

У 2016 році 
566048 

На забезпечення окремих категорій населення технічними 

та іншими засобами реабілітації відповідно до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2016 рік" видатки 
становили 1 047, 2 млн гривень. 

На зазначені кошти було виготовлено та видано: 

- 162348 протезно-ортопедичних виробів; 
- 188711 пар ортопедичного взуття; 
- 138506 протезів молочної залози; 
- 19143 засоби для пересування (крісла колісні (коляски); 
- 51426 – засобів реабілітації; 
- 1941 – спеціальних засобів для орієнтування, 

спілкування, обміну інформацією; 
- проведено ремонт 3973 технічних та інших засобів 

реабілітації. 
Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 Захід 2. Збільшення 
видатків на 
забезпечення 
інвалідів 
автомобілями 

кількість 
автомобілів 

У 2016 році 
3137 

У 2016 році 
0 

 

У 2016 році Законом України „Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” не було передбачено видатків на 
забезпечення інвалідів автотранспортом. 

У 2016 році на реалізацію напрямку забезпечення інвалідів 
автомобілями по спеціальному фонду Державного бюджету 
було накопичено близько 63,1 млн гривень. Однак зазначені 
кошти не було використано. Фонд соціального захисту 
інвалідів двічі проводив процедурузакупівлі, але обидві 
процедури були відмінені через те, що для участі у торгах було 
подано менше двох пропозицій уонкурсних торгів, та у зв’язку 
з невідповідністю пропозицій вимогам заявника. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 

 Захід 3. Забезпечення 
зміцнення 
матеріально-

Кількість 
центрів  

У 2016 році  
8 

У 2016 році  
8 

У 2016 році профінансовано капітальні видатки на суму 
8716,9 тис грн або 100% планових призначень. 

Висновок Мінсоцполітики: 
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технічної бази та 
ремонту 
всеукраїнських, 
державних і 
міжрегіональних 
центрів реабілітації 
інвалідів і дітей-

інвалідів за рахунок 
сум адміністративно-

господарських 
санкцій і пені за 
невиконання 
нормативу робочих 
місць для 
працевлаштування 
інвалідів 

 

Завдання виконано. 
 

     XV. Праця та зайнятість (стаття 27  Конвенції про 
права інвалідів) 

 

Завдання 1 

Удосконален
ня 
законодавств
а 

Захід 1. З метою 
сприяння 
працевлаштуванню 
інвалідів 
розроблення та 
подання в 
установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України 
проектів законів про 
внесення змін до: 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

   

 Закону України „Про 
основи соціальної 
захищеності інвалідів 
в Україні” та у разі 
потреби до інших 
законів щодо 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
3 

Мінсоцполітики ініційовано, Урядом схвалено та у 
парламенті зареєстровано проекти Законів України: 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо зайнятості інвалідів” (реєстр. № 4578 від 06.05.2016); 

„Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб 
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оптимізації напрямів 
використання коштів 
адміністративно-

господарських 
санкцій та пені, що 
надходять до Фонду 
соціального захисту 
інвалідів, з метою 
спрямування їх на 
заходи сприяння 
працевлаштуванню 
інвалідів (шляхом 
розвитку 
самозайнятості, 
малого 
підприємництва, 
підтримки на 
робочому місці осіб з 
інвалідністю 
внаслідок розумової 
відсталості та 
психічних розладів 
тощо) та визначення 
обов’язкової частини 
зазначених коштів, 
яка має бути 
спрямована на заходи 
із створення робочих 
місць для інвалідів 

 

з інвалідністю та дітей-інвалідів” (реєстр. № 4586  
від 04.05.2016); 

„Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення функціонування реабілітаційних установ для 
інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 2042а). 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 
 

 

 Закону України "Про 
колективні договори 
і угоди" щодо 
включення до 
колективних 
договорів та угод на 
державному, 

 У 2016 році  
0 

 

У 201 році  
4 

Мінсоцполітики ініційовано, Урядом схвалено та у 
парламенті зареєстровано проекти Законів України: 

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо зайнятості інвалідів” (реєстр. № 4578 від 06.05.2016); 

„Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб 
з інвалідністю та дітей-інвалідів” (реєстр. № 4586  
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галузевому, 
регіональному рівні 
заходів із створення 
умов доступності 
інвалідам та 
зобов'язання 
роботодавців 
виконувати норматив 
робочих місць для 
працевлаштування 
інвалідів, створювати 
для них умови праці 
з урахуванням 
індивідуальних 
програм реабілітації 
та надавати інші 
соціально-економічні 
гарантії, передбачені 
законодавством 

 

від 04.05.2016); 
„Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення функціонування реабілітаційних установ для 
інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 2042а). 

Також Мінсоцполітики розроблено та Урядом затверджено 

(28.12.2016 № 1073-р) розпорядження Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої 
періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, на період до 2020 року” (далі – план 
заходів), яким передбачається, зокрема: 

- посилення стимулювання роботодавців приватного та 
державного сектору для працевлаштування осіб з інвалідністю, 
а також вжиття заходів для забезпечення підтриманого 
працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі з 
інтелектуальними та психічними порушеннями на відкритому 
ринку праці. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

 Захід 2. З метою 
сприяння 
працевлаштуванню 
інвалідів внесення 
змін до: 

      

 Форми звітності № 
10 − ПІ (річна) “Звіт 
про зайнятість і 
працевлаштування 
інвалідів” та 
інструкції щодо її 
заповнення 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
 

У 2016 році  
0 

Внесення змін до форми звітності № 10 – ПІ (річна) „Звіт 
про зайнятість і працевлаштування інвалідів” та інструкції 
щодо її заповнення можливе лише у разі прийняття Верховною 
Радою України проекту Закону України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів” 
(реєстр. № 4578 від 06.05.2016), який ініційований 
Мінсоцполітики. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується. 
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     XVI. Достатній життєвий рівень та соціальний захист 
(стаття 28 Конвенції про права інвалідів) 

 

Завдання 1 

Удосконален
ня 
законодавств
а 

Захід 1. Розроблення 
та подання в 

установленому 
порядку Кабінетові 
Міністрів України: 
проекту акта щодо 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
14 лютого 2007 р. 
№ 228 “Про порядок 
виплати та розміри 
грошових 
компенсацій на 
бензин, ремонт і 
технічне 
обслуговування 
автомобілів та на 
транспортне 
обслуговування”  

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
1 

Кабінетом Міністрів України 14.12.2016 прийнято 
постанову № 945 „Про внесення змін до Порядку виплати 
грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування”, якою урегульовано питання виплати 
грошової компенсації особам, що мають статус внутрішньо 
переміщених осіб. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 
 

 пропозицій щодо 

визначення 

механізму реалізації 
статті 73 Цивільного 

кодексу України 

щодо оплати послуг 

опікуна та 

піклувальника, 
розміру виплати, 
порядку та підстав її 
призначення з 

урахуванням всіх 

наявних видів виплат 

 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 

Міністерством соціальної політики України із залученням 
заінтересованих державних органів та установ, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій, які 
опікуються правами відповідних категорій осіб, розроблено 
проект Закону України „Про опіку та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена”. 

Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України 
06.05.2016 за номером 4606. 

Законопроектом пропонується удосконалити механізм 
здійснення опіки та піклування над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких 
обмежена. Зокрема, визначити основні правові, соціальні та 
організаційні засади й гарантії державної політики у сфері 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами 
та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, а також 
внести зміни до чинних нормативно-правових актів для 
забезпечення єдиних підходів до регулювання відповідних 
правовідносин. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 

Завдання 2 

Покращення 
фінансування 
програм 

Захід 1. Збільшення 
видатків на виплату 
інвалідам 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 

кількість 
отримувачі
в 

У 2016 році  
43698 

У 2016 році  
4738 

У 2016 році річний обсяг фінансування на ці цілі склав        
2,62 млн грн (згідно з Програмою на ці цілі мало б бути 
передбачено 21,24 млн грн). 

Фактично було використано 2,7 млн гривень. 
Протягом 2016 року одноразову матеріальну допомогу 

надано 4738 особам з інвалідністю. 
Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 
 

     XVII. Участь у політичному та суспільному житті 
(стаття 29 Конвенції про права інвалідів) 

 

Завдання 1 

Покращення 
фінансування 
програм 

Захід 1. Збільшення 
видатків для надання 
громадським 
організаціям 
інвалідів фінансової 
підтримки 

кількість 
громадськи
х 
організацій 
інвалідів 

У 2016 році  
36 

У 2016 році  
24 

У 2016 році за КПКВК 2501220 „Фінансова підтримка  
громадських обєднань інвалідів та ветеранів, заходи з 
відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з 
увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

років” профінансовано  та використано 80,06 млн грн (згідно з 
Програмою на такі цілі передбачено 81,13 млн грн). 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано.  
 

     XVIII. Участь у культурному житті, проведенні 
дозвілля та відпочинку (стаття 30 Конвенції про права 

інвалідів) 
 

Завдання 2 

Забезпечення 
доступу до 
культурного 
життя 

Захід 1. Проведення 
Всеукраїнського 
фестивалю творчості 
осіб з обмеженими 
фізичними 

кількість 
фестивалів 

У 2016 році 
1 

У 2016 році 
1 

5 грудня  2016 року у ДП „Національний центр ділового та 
культурного співробітництва та культурного співробітництва 
„Український Дім” Мінкультури проведено заключний етап 
Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими 
фізичними можливостями „Барви життя”.  
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можливостями 
“Барви життя” 

У фестивалі взяло участь понад 100 осіб з інвалідністю 
різних вікових категорій з різних регіонів України. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано. 
 

     XIX. Статистика та збирання даних (стаття 31 
Конвенції про права інвалідів) 

 

Завдання 1 3) розроблення та 
внесення змін до 
форми звітності N 10 
"Звіт про 
захворювання осіб з 
розладами психіки та 
поведінки за  20__ 
рік" (річна) та 
інструкції щодо її 
заповнення, 
доповнивши 
показниками про 
кількість 
недієздатних та 
обмежено дієздатних 
осіб з психічними 
розладами та 
розумовою 
відсталістю, а також 
наявності у таких 
осіб законних 
представників 
(опікунів та 
піклувальників). 
 

кількість 
нормативно
-правових 
актів 

 

У 2016 році 
0 

У 2016 році 
1 

 

Зміни до Форми звітності № 10 „Звіт про захворювання 
осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рік" (річна), 
затвердженої наказом МОЗ України від 10.07.2007 № 378 „Про 
затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та 
інструкцій щодо їхнього заповнення”, не внесено. 

За інформацією МОЗ станом на 01.01.2017 розроблено 
проект наказу МОЗ „Про внесення змін до наказу МОЗ від 
10.07.2007 № 378”. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання не виконано. 

Завдання 2 

Удосконален
ня 
статистичних 

Захід 1. 
Удосконалення 
щорічного 
статистичного 

кількість 
збірників 

У 2016 році 
1000 

У 2016 році 
0 

Держстатом статистичний збірник “Соціальний захист 
населення України” доповнено даними про чисельність 
інвалідів у навчальних закладах України у розрізі рівнів освіти 
та розміщено на своєму веб-сайті в Інтернеті із вільним і 
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збірників збірника 
“Соціальний захист 
населення України”, 
включивши до нього 
усі наявні відомості 
про інвалідів 

безкоштовним доступом. 
Видання статистичного збірника „Соціальний захист 

населення України” у кількості 1000 екземплярів можливе 
лише за умови виділення цільових бюджетних призначень, які 
Держстату на 2012- 2014 роки не було передбачено.  

Збірник оприлюднено на веб-сайті Держстату з 
урахуванням усіх наявних відомостей про осіб з інвалідністю. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково.  

Завдання 3 

Поліпшення 
фінансування 
програм 
соціального 
захисту 
інвалідів 

Захід 1. Забезпечення 
розвитку і технічного 
супроводження 
Централізованого 
банку даних з 
проблем інвалідності, 
а також належне 
бюджетне 
фінансування 
відповідних робіт; 

кількість 
програм 

У 2016 році 
1 

У 2016 році 
1 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 
рік” Мінсоцполітики за бюджетною програмою 2501090 
,,Створення і програмно-технічне забезпечення системи 
інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне 
забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних 
знаків для системи соціального захисту” було виділено та 
профінансовано 75,4 тис грн на супроводження 
(доопрацювання) системи Централізованого банку даних з 
проблем інвалідності (інформатизація). 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано частково.  

 Забезпечення 
розвитку і технічного 
супроводження 
Єдиного 
інформаційного 
автоматизованого 
банку даних Фонду 
соціального захисту 
інвалідів щодо 
реєстрації 
роботодавців та 
даних про зайнятість 
і працевлаштування 
інвалідів 

кількість 
програм 

У 2016 році  
1 

У 2016 році  
1 

За інформацією Фонду соціального захисту інвалідів, з 
метою надійної експлуатації програмно-технологічного 
комплексу ЄІАБД ФСЗІ та запобіганню втрати інформації, що 
накопичена в банку даних, у 2016 році придбано (на заміну 
поламаного та застарілого) нове серверне обладнання  та 
програмне забезпечення на суму 164,8 тис гривень. 

Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконується.  

 

     

 

XX. Міжнародне співробітництво (стаття 32 Конвенції 
про права інвалідів) 

 2) опрацювання Кількість У 2016 році  У 2016 році  Верховною Радою України було прийнято внесений 
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рекомендацій 
Комітету з прав 
інвалідів, 
підготовлених за 
підсумками розгляду 
зазначених доповідей 

 

рекомендац
ій  

0 1 Урядом Закон України „Про внесення змін до Закону України 
„Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і 
Факультативного протоколу до неї” 07.09.2016 № 1490-VIІІ,  
підписаний Президентом України. 

Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України „Про 
ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного 
протоколу до неї”, зокрема, слова „інвалід” і „інваліди” у всіх 
відмінках замінено словами „особа з інвалідністю” та „особи з 
інвалідністю” у всіх відмінках. 

Міністерство закордонних справ на сьогодні вживає 
заходів, передбачених статтями 21 і 23 Закону України „Про 
міжнародні договори України”, для відповідного 
оприлюднення оновлених офіційних перекладів Конвенції про 
права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. 

Кабінетом Міністрів України 11.10.2016 схвалено 
(протокол № 43) план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону України „Про 
ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного 
протоколу до неї”. 

Мінсоцполітики на виконання Плану дій щодо реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2015 № 1393-р (далі – План дій), затверджено 
наказ від 26.02.2016 № 195 „Про затвердження Плану 
діяльності Міністерства соціальної політики України на 2016 
рік”. У цьому плані знайшли відображення пункти зазначеної 
стратегії, за виконання яких відповідальним є Міністерство. 

Однак, зважаючи на те, що не всі рекомендації, викладені в 
заключних зауваженнях Комітету ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про виконання 
Конвенції про права осіб з інвалідністю, враховано у Плані дій, 
Міністерством підготовлено проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України „Про затвердження плану заходів з 
виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю до першої періодичної доповіді України про 
виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю, на період 
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до 2020 року”. 
Урядом 28.12.2016 № 1073-р прийнято дане 

розпорядження. 
Висновок Мінсоцполітики: 
Завдання виконано.  

 Захід 3. Забезпечення 
взаємодії та співпраці 
з Комітетом з прав 
інвалідів, іншими 
міжнародними і 
регіональними 
організаціями з 
питань захисту прав 
інвалідів 

кількість 
контактів 

У 2016 році  
0 

У 2016 році  
1 

Виконуючи взяті державою Україною зобов’язання щодо 
реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та 
враховуючи пункт 62 заключних зауважень Комітету стосовно 
надання інформації про заходи, вжиті з метою виконання 
рекомендацій Комітету, викладених у пунктах 14 та 23, 
Мінсоцполітики у серпні 2016 року направило на електронну 
адресу Комітету проміжну доповідь щодо виконання пунктів 
14 і 23 рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 
Комітету.  

 

 

 

Заступник Міністра                             Н. Федорович 


