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Директоратом медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України 
розглянуто Ваш запит на надання публічної інформації від 31.01.2022 щодо 
питань отримання статусу жертви/потерпілого від насильства та в межах 
компетенції повідомляє. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими способами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації визначених цим 
Законом. 

В Україні чинним законодавством не визначено статусу 
жертви/потерпілого від насильства як особа з інвалідністю 2 групи у зв’язку із 
психічним захворюванням та механізму його отримання. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року 

№ 285-р Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з 
інвалідністю на період до 2025 року, яким передбачено проведення 
інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 
громадян та представників засобів масової інформації про права і можливості 
осіб з інвалідністю та зменшення стереотипів щодо них, із залученням усіх 
суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю, 
проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо інтеграції осіб з 
інвалідністю в суспільне життя за участю громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю, забезпечення ефективного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення на рівні з іншими особами до об’єктів 
громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної 
інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації та інші заходи. 

Щодо надання інформації про розмір коштів з державного бюджету 
щодо виконання положень Конвенції про захист прав осіб з інвалідністю та 
міжнародної допомоги на виконання міжнародних програм в сфері захисту і 
дотримання прав людини, доступу до правосуддя, кримінальній юстиції, а 
також навчання посадовців за вказаними програмами, закордонні відрядження, 
проведення круглих столів та фуршетів повідомляємо, що наразі в МОЗ не 
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залучено до зазначених програм, що унеможливлює надання запрошуваної 
інформації. 

Водночас, відповідно до постанови від 6 лютого 2019 року № 106 «Про 
затвердження Положення про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад» передбачено безперервне професійне навчання протягом проходження 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, роботи в 
державних органах, здійснення повноважень депутата місцевої ради за 
програмами з метою підвищення рівня професійної компетентності з питань 
державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання 
корупції, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та 
євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків, а також інші питання, визначені відповідними державними, 
регіональними, місцевими програмами, стратегіями. 
 

 

В.о. Генерального директора 

Директорату медичних послуг                                       Андрій ГАВРИЛЮК 
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