
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 4 серпня 2021 р. № 883-р 

Київ 

Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки  

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного  

простору в Україні на період до 2030 року 

1. Затвердити план заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року (далі — план заходів), що додається. 

2. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів 

здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному 

та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити 

виконання плану заходів у межах своїх повноважень. 

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

відповідальним за виконання плану заходів, обласним, Київській міській 

державним адміністраціям: 

забезпечити виконання плану заходів; 

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству 

розвитку громад та територій інформацію про стан виконання плану 

заходів для її узагальнення та інформування до 25 числа Кабінету 

Міністрів України. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 80 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 серпня 2021 р. № 883-р 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного  

простору в Україні на період до 2030 року 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

1. Проведення аналізу 
стану безбар’єрності 

1) вивчення міжнародного досвіду із 
створення безбар’єрного простору з 
урахуванням гендерного аспекту 

подано аналітичну 
записку Кабінетові 
Міністрів України  

ІІІ квартал 
2021 р. 

МЗС 
Мінрегіон 
Мінцифри 
МОН 
МОЗ 
МВС 
МЗС 
Мінреінтеграції 
Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
Мінсоцполітики 
Мінфін 
МКІП 
Міноборони 
Мін’юст 
Мінінфраструктури 

2) проведення соціологічного 
дослідження (вивчення громадської 
думки) щодо забезпечення 
безбар’єрності в Україні 

презентовано 
результати 
соціологічного 
дослідження 

IV квартал 
2022 р. 

Інститут соціології 
Національної академії 
наук (за згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

2. Запровадження 
механізму міжвідомчої 
координації та контролю 
дій з метою системного 
вирішення питань 
доступності та адаптації 
об’єктів транспортної 
інфраструктури для 
маломобільних груп 
населення 

утворення робочої групи з питань 
створення безбар’єрного простору у 
сфері транспорту з представників 
центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра 
інфраструктури, підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери 
управління Мінінфраструктури, а 
також представників громадських 
об’єднань, наукових установ та 
міжнародних організацій в Україні 

видано наказ про 
утворення робочої 
групи з питань 
створення 
безбар’єрного 
простору у сфері 
транспорту 

ІІІ квартал 
2021 р. 

Мінінфраструктури 
Укртрансбезпека 
Укравтодор 
Державіаслужба 
Морська адміністрація 
Укрінфрапроект 
АТ “Укрпошта” (за 
згодою) 
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

3. Удосконалення 
регуляторних та 
управлінських функцій 

проведення перевірки дозвільних 
документів, наказів, посадових 
інструкцій  на предмет актуальності та 
відповідності сучасним світовим 
практикам у частині надання послуг з 
перевезення осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення  

прийнято 
нормативно-правові 
акти щодо спрощення 
процедур отримання 
послуг з перевезення 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення 

ІV квартал 
2021 р. 

Мінінфраструктури 
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 
Державіаслужба 
Морська адміністрація 

4. Проведення 
просвітницьких заходів 
серед працівників 
міністерств, інших 
центральних органів 
виконавчої влади та 
підвідомчих організацій 

розроблення методичних 
рекомендацій для працівників 
транспортно-дорожньої 
інфраструктури щодо супроводження 
осіб з інвалідністю 

опубліковано та 
розповсюджено 
текстові матеріали та 
відеоматеріали для 
працівників 
транспортно-
дорожньої 
інфраструктури щодо 
супроводження осіб з 
інвалідністю 

ІІІ квартал 
2022 р. 

Мінінфраструктури 
Державіаслужба 
Укртрансбезпека 
Морська адміністрація 
Укрінфрапроект 
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

5. Проведення 
інвентаризації об’єктів 
спортивної 
інфраструктури для 
визначення їх стану та 
рівня доступності 

забезпечення збору інформації щодо 
наявної спортивної інфраструктури, 
визначення її технічного стану та 
рівня доступності 

проведено 
інвентаризацію усіх 
об’єктів спортивної 
інфраструктури, 
визначено їх 
технічний стан та 
рівень доступності 

IV квартал 
2021 р. 

Мінмолодьспорт 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

6. Формування мережі 
сучасних спортивних 
споруд за місцем 
проживання, у місцях 
масового відпочинку із 
забезпеченням їх 
доступності для різних 
верств населення, 
зокрема для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення 

проведення аналізу фактичного 
забезпечення спортивними спорудами 
населення за місцем проживання та у 
місцях масового відпочинку, а також 
вивчення питання щодо їх 
доступності, відповідності соціальним 
стандартам та потребам громади 

підготовлено 
пропозиції щодо 
будівництва нових 
або реконструкції 
наявних спортивних 
споруд 

IV квартал 
2022 р. 

Мінмолодьспорт 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Національний комітет 
спорту інвалідів (за 
згодою) 

7. Забезпечення 
безперешкодного 
доступу осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення до спортивних 
споруд, що побудовані в 
Україні 

забезпечення дотримання вимог щодо 
доступності спортивних споруд для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

надано рекомендації 
місцевим органам 
виконавчої влади та 
органам місцевого 
самоврядування 
стосовно дотримання 
вимог щодо 
доступності 
спортивних споруд 
для осіб з 
інвалідністю та інших 

IV квартал 
2022 р. 

Мінмолодьспорт 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

маломобільних груп 
населення під час 
реконструкції 
існуючих об’єктів 
спортивної 
інфраструктури 

8. Оновлення дизайн-
коду навігації в 
аеропортах, портах, 
залізничних вокзалах та 
автовокзалах 

1) модернізація дизайн-коду навігації 
на об’єктах транспортної 
інфраструктури з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

запроваджено заходи 
з навігації на об’єктах 
з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення 

ІІ квартал 
2022 р. 

Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Державіаслужба 
Укртрансбезпека 
Морська адміністрація 
Укрінфрапроект 
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 

2) проведення пілотних експериментів 
на об’єктах, що перебувають в 
підпорядкуванні Мінінфраструктури 

забезпечено 
здійснення заходів на 
визначених пілотних 
об’єктах, які 
відповідають 
передовим практикам 
безбар’єрності 

IV квартал 
2022 р. 

АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 

9. Розвиток електронної 
взаємодії державних 
електронних 
інформаційних ресурсів 

розроблення та запровадження 
алгоритмів надання послуг в режимі 
он-лайн (надання довідок, отримання 
квитків, замовлення спеціальних 
послуг тощо) 

збільшено кількість 
послуг, що надаються 
в режимі он-лайн 

IV квартал 
2021 р. 

АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 
Морська адміністрація 

10. Сприяння 
підвищенню міської 
мобільності та розвитку 

покращення пішохідної 
інфраструктури, паркувальних зон, 
обмеження швидкості руху 

забезпечено 
проектування 
елементів 

IV квартал 
2021 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

мережі паркувальних зон 
і пасажирських 
терміналів для пересадки 
з індивідуального 
транспорту на міський 
транспорт 

транспортних засобів та розвиток 
інфраструктури для руху велосипедів 
(зокрема встановлення світлофорів, 
зокрема озвучених для потреб осіб з 
вадами слуху та оснащених для 
потреб осіб з вадами зору) 

автомобільних доріг 
у межах населених 
пунктів із 
забезпечення 
доступності для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення (пологі 
заїзди/з’їзди шляхом 
пониження бортового 
каменю тощо) 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Укравтодор 

забезпечено 
здійснення заходів 
для дублювання або 
заміну кількарівневих 
пішохідних переходів 
у населених пунктах 
наземними 
переходами, 
адаптованими для 
потреб осіб з вадами 
слуху та оснащеними 
для потреб осіб з 
вадами зору 

IV квартал 
2021 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Укравтодор 

11. Забезпечення 
доступності 
транспортних послуг для 
всіх громадян, зокрема 
для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 

1) розроблення плану дій щодо 
створення належних умов доступності 
для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до 
об’єктів поштового зв’язку 

створено покращені 
умови доступності 
об’єктів поштового 
зв’язку для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 

IV квартал 
2021 р. 

АТ “Укрпошта” (за 
згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

груп населення, шляхом 
створення для них 
доступного середовища 
для вільного пересування 

населення та 
підвищено рівень 
надання послуг 
такими об’єктами 

2) забезпечення придбання шкільних 
автобусів, пристосованих для 
перевезення дітей, які пересуваються 
у кріслах колісних 

створено покращені 
умови для 
перевезення 
школярів, зокрема 
дітей, які 
пересуваються у 
кріслах колісних 

IV квартал 
2022 р. 

обласні та Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

12. Забезпечення 
мобільності та 
функціонування 
сучасного пасажирського 
транспорту 

забезпечення стимулювання 
оновлення пасажирського рухомого 
складу (з урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення) 

збільшено щороку на 
5 відсотків частку 
залізничного 
пасажирського 
рухомого складу, 
адаптованого для 
потреб осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення  

IV квартал 
2022 р. 

Мінінфраструктури 
Укртрансбезпека 
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 
Мінфін 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

13. Поступове 
оновлення рухомого 
складу для пасажирських 
перевезень, заміна 
концепції використання 
міні-автобусів на більш 
гнучкі та екологічно 
чисті системи, обладнані 

запровадження поетапного 
збільшення на маршрутах загального 
користування кількості транспортних 
засобів, пристосованих для 
перевезення осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 

збільшено частку 
транспортних засобів 
загального 
користування, 
пристосованих для 
користування осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 

IV квартал 
2022 р. 

Мінінфраструктури 
Укртрансбезпека 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення 

населення  

14. Забезпечення 
доступності 
транспортних послуг для 
всіх громадян, зокрема 
для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення, шляхом 
створення для них 
доступного середовища 
для вільного пересування 

проведення аудиту доступності та 
виправлення недоліків соціальних 
сервісів на об’єктах транспортної 
інфраструктури (у дитячих кімнатах, 
вбиральнях, касах, залах очікування 
тощо) 

проведено аудит 
безбар’єрних умов 
сервісів 
обслуговування на 
об’єктах 
транспортної 
інфраструктури, 
результати 
опубліковано на веб-
сайті 
Мінінфраструктури 

IV квартал 
2022 р. 

Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Державіаслужба 
Укртрансбезпека 
Морська адміністрація 
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 

15. Створення умов 
для працівників 
транспортної галузі, що 
належать до категорій 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення 

забезпечення проведення тренінгів з 
питань толерантності, майстер-класів 
з надання екстреної медичної 
допомоги 

підвищено 
обізнаність персоналу 
об’єктів транспортної 
інфраструктури з 
питань толерантності 
та надання екстреної 
медичної допомоги 

IV квартал 
2021 р. 

Мінінфраструктури 
Мінрегіон 
МОН 
МОЗ 
МВС 
Мінреінтеграції 
Мінветеранів 
Мінсоцполітики 
Мінфін 
МКІП 
Міноборони 

16. Створення умов 
для забезпечення рівних 
прав та можливостей осіб 
з інвалідністю та інших 

1) забезпечення приведення 
нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України, центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, 

внесено відповідні 
зміни до нормативно-
правових актів 

IV квартал 
2021 р. 

Мінінфраструктури 
Мінрегіон 
Мінцифри 
МОН 



 8 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

маломобільних груп 
населення 

органів місцевого самоврядування у 
відповідність із положеннями 
Конвенції про права осіб з 
інвалідністю, зокрема заміна термінів 
“інвалід”, “дитина-інвалід” термінами 
“особа з інвалідністю”, “дитина з 
інвалідністю”, а також уніфікація цих 
термінів та визначень 

МОЗ 
МВС 
МЗС 
Мінреінтеграції 
Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
Мінсоцполітики 
Мінфін 
МКІП 
Міноборони 
Мін’юст 

 2) внесення змін до порядків 
проведення акредитації суб’єктів 
державної реєстрації, закладів, що 
проводять підготовку, перепідготовку 
і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів стосовно 
встановлення вимог щодо доступності 
для осіб з інвалідністю до місць 
надання послуг закладами, які 
підлягають акредитації 

внесено зміни до 
відповідних 
нормативно-правових 
актів 

ІV квартал 
2021 р. 

МВС 

17. Забезпечення 
доступності будівель, 
приміщень 

вжиття заходів для організації 
безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до будівель, 
приміщень, зокрема санітарного 
призначення, у закладах освіти, 
соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, установах 
виконання покарань та слідчих 

об’єкти облаштовано 
з урахуванням потреб 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення 

постійно МОН 
Мінсоцполітики  
МОЗ 
Мін’юст 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

ізоляторах Державної кримінально-
виконавчої служби, в яких 
утримуються особи з інвалідністю та 
інші маломобільні групи населення 

18. Забезпечення 
захисту і безпеки осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення у 
надзвичайних ситуаціях, 
зокрема в разі 
виникнення загрози 
збройних конфліктів 

1) розроблення та включення до 
регіональних і місцевих програм 
цивільного захисту питань щодо 
забезпечення доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до захисних споруд 
цивільного захисту, зокрема 
проведення оцінки потреб, 
планування фінансування для 
створення умов, визначення строків 
облаштування споруд цивільного 
захисту засобами, що забезпечують 
такий доступ  

включено питання 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення в 
програми цивільного 
захисту 

ІІ квартал 
2021 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Міноборони 
ДСНС 

 2) проведення моніторингу 
дотримання прав осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій за участю 
громадських об’єднань, зокрема щодо 
забезпечення доступності захисних 
споруд цивільного захисту, наявності 
достатньої кількості доступного 
транспорту для евакуації до 
найближчої споруди цивільного 
захисту, а також рівня підготовки 
персоналу 

результати 
моніторингу 
опубліковано на 
офіційних веб-сайтах 
органів влади та 
органів місцевого 
самоврядування 

ІV квартал 
2022 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
ДСНС 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

 3) проведення інформування 
населення про сховища в населених 
пунктах, обладнані для перебування в 
них осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

відомості про 
сховища розміщено 
на інформаційних 
ресурсах  

ІV квартал 
2021 р. 

обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
ДСНС 

 4) забезпечення урахування під час 
опрацювання проектів нормативно-
правових актів, які розробляються 
відповідно до Закону України “Про 
систему екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним 
номером 112”, особливостей надання 
екстреної допомоги особам з 
інвалідністю та іншим маломобільним 
групам населення, зокрема особам з 
порушеннями слуху 

прийнято відповідні 
нормативно-правові 
акти 

ІV квартал 
2021 р. 

МВС 
ДСНС 
Національна поліція 

 5) внесення змін до Правил пожежної 
безпеки в Україні, затверджених 
наказом МВС від  
30 грудня 2014 р.  № 1417, в частині 
встановлення вимог пожежної безпеки 
для установ з постійним та (або) 
тимчасовим перебуванням осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення 

видано відповідний 
наказ 

ІІІ квартал 
2021 р. 

МВС 
ДСНС 

19. Забезпечення 
адаптації інфраструктури 
місць тимчасового 

облаштування внутрішніх об’єктів у 
місцях тимчасового тримання з метою 
створення безперешкодного 

забезпечено 
безперешкодний 
доступ до місць 

постійно Адміністрація 
Держприкордонслужби 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

тримання затриманих 
осіб 
Держприкордонслужби 
відповідно до стандартів 
інклюзивності та 
доступності  

середовища та забезпечення рівних 
можливостей осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 

тимчасового 
тримання особам з 
інвалідністю та 
іншим 
маломобільним 
групам населення 

20. Пристосування 
головних входів до 
будівель міністерств, 
інших центральних 
органів виконавчої влади 
та місцевих 
держадміністрацій для 
використання особами з 
інвалідністю 

проведення відповідних будівельних / 
ремонтних робіт 

забезпечено 
встановлення 
пандусів, тактильної 
плитки, поручнів, 
адаптацію вхідних 
дверей для осіб з 
інвалідністю 

IV квартал 
2022 р. 

МЗС 
Мінрегіон 
МОН 
МОЗ 
МВС 
МЗС 
Мінреінтеграції 
Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
Мінсоцполітики 
Мінфін 
МКІП 
Міноборони 
Мінінфраструктури 
інші центральні органи 
виконавчої влади 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

21. Створення умов 
для поєднання 
працівниками 
професійних і сімейних 
обов’язків 

1) унормування діяльності дитячих 
кімнат в установах та організаціях 

видано відповідний 
наказ 
Мінсоцполітики 

IV квартал 
2021 р. 

Мінсоцполітики 
Спільний 
представницький орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
на національному рівні 
(за згодою) 
Спільний 
представницький орган 
сторони роботодавців 
на національному рівні 
(за згодою) 
громадські організації 
(за згодою)  
міжнародні організації  
(за згодою) 

 2) забезпечення діяльності дитячих 
кімнат в установах та організаціях 

збільшено кількість 
функціонуючих 
дитячих кімнат в 
установах та 
організаціях 

IV квартал 
2022 р. 

центральні органи 
виконавчої влади 
місцеві органи 
виконавчої влади 

22. Удосконалення 
системи контролю за 
дотриманням 
нормативно-правових 
актів у сфері доступності 

забезпечення здійснення ефективного 
контролю за додержанням 
експертними організаціями, що 
здійснюють експертизу проектної 
документації на будівництво, 
фахівцями-експертами, які мають 
відповідні кваліфікаційні сертифікати, 

подано до Верховної 
Ради України 
відповідний 
законопроект 

IV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

виконавцями проектних та 
будівельних робіт вимог 
законодавства, державних 
будівельних норм і правил щодо 
доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, 
посилення відповідальності за 
порушення таких вимог 

23. Розроблення 
уніфікованого 
інструментарію 
моніторингу доступності 
об’єктів фізичного 
оточення та транспорту 
громад для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення 

розроблення методичних 
рекомендацій щодо проведення 
моніторингу та оцінки ступеня 
безбар’єрності об’єктів фізичного 
оточення і послуг для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення (на виконання абзацу 
другого пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 
2021 р. № 537 “Про затвердження 
Порядку проведення моніторингу та 
оцінки ступеня безбар’єрності 
об’єктів фізичного оточення і послуг 
для осіб з інвалідністю”) 

розроблено 
методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
моніторингу та 
оцінки ступеня 
безбар’єрності 
об’єктів фізичного 
оточення і послуг для 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення та 
опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
Мінрегіону 

IV квартал 
2021 р. 

Мінрегіон 

24. Розроблення 
порядку проведення 
моніторингу доступності 
об’єктів фізичного 
оточення, транспорту 
відповідно до 

проведення інвентаризації з 
документуванням потреб для 
облаштування адміністративних 
будівель Мін’юсту необхідними 
засобами з метою безперешкодного 
доступу до будівель міністерства осіб 

проведено 
інвентаризацію, 
визначено потреби 
облаштування 
адміністративних 
будівель Мін’юсту 

IV квартал 
2021 р. 

Мін’юст 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

встановлених норм 
доступності  

з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

25. Забезпечення 
збору і поширення 
достовірної інформації 
про доступність об’єктів 
фізичного оточення, а 
також встановлення 
вимог до публічних 
закладів щодо 
інформування про наявні 
умови доступності їх 
будівель і приміщень 

1) проведення за участю громадських 
організацій моніторингу та оцінки 
ступеня безбар’єрності об’єктів 
фізичного оточення і послуг для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення з урахуванням 
гендерного аспекту (відповідно до 
Порядку проведення моніторингу та 
оцінки ступеня безбар’єрності 
об’єктів фізичного оточення і послуг 
для осіб з інвалідністю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 травня 2021 р. № 537) 

опубліковано на 
офіційних веб-сайтах 
відповідальних 
виконавців 
результати 
моніторингу 

IV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

розроблено 
рекомендації щодо 
безбар’єрних рішень  

ІІІ квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

 2) висвітлення на офіційних веб-
сайтах та сторінках соціальних мереж 
актуальної інформації про стан 
доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 
спортивних об’єктів під час 
проведення навчально-тренувальних 
занять, а також спортивних заходів  

збільшено на 
10 відсотків частку 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення, які 
систематично 
займаються фізичною 
культурою та 
спортом, беруть 
участь у спортивних 

IV квартал 
2022 р. 

Мінмолодьспорт 
підприємства, 
установи та організації, 
що належать до сфери 
управління 
Мінмолодьспорту 



 15 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

заходах 

 3) збір даних у сфері транспорту, 
транспортно-дорожньої 
інфраструктури про створення умов 
доступності транспорту та об’єктів 
транспортної інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

результати 
моніторингу 
розміщено на 
офіційних веб-сайтах 

щороку Мінінфраструктури  
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації  
АТ “Укрзалізниця” (за 
згодою) 

26. Запровадження 
системи збору, аналізу та 
оприлюднення 
інформації про стан 
доступності об’єктів 
фізичного оточення та 
транспорту в Україні: 
розроблено уніфікований 
інструментарій 
моніторингу доступності 
об’єктів фізичного 
оточення та транспорту 
громад 

доповнення щорічного статистичного 
збірника “Транспорт України” даними 
про кількість транспортних засобів, 
пристосованих до потреб осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп 
населення, у розрізі: 

- видів транспорту (вагонів рухомого 
складу залізничного транспорту, 
трамвайних вагонів, тролейбусних 
машин, вагонів метрополітену, 
автобусів); 

- зупинок громадського транспорту, 
які відповідають вимогам 
доступності; 

- кількості автостанцій будівлі, 
споруди та територія яких 
відповідають вимогам доступності для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення; 

- кількості залізничних вокзалів, 

оприлюднено збірник 
з розширеними 
даними на 
офіційному веб-сайті 
Держстату 

І квартал  
2022 р. 

Держстат 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

станцій і зупиночних пунктів 
АТ “Укрзалізниця” доступних для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення; 

- кількості водіїв, яких автомобільний 
перевізник забезпечив навчанням та 
інструктажем щодо особливостей 
посадки (висадки) осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення 

27. Розроблення 
порядку проведення 
моніторингу доступності 
об’єктів фізичного 
оточення відповідно до 
встановлених норм 
доступності 

здійснення організаційно-практичних 
заходів щодо забезпечення фізичної 
доступності існуючих об’єктів 
фізичного простору у 
Мінмолодьспорті 

встановлено кнопки 
виклику 
співробітників 
громадської 
приймальні при вході 
до приміщення (на 
висоті не вище 110 
см); забезпечено 
облаштування кабіни 
санітарного вузла 
відповідно до потреб 
осіб, які 
пересуваються на 
кріслах колісних 

IV квартал 
2021 р. 

Мінмолодьспорт 
підприємства, 
установи та організації, 
що належать до сфери 
управління 
Мінмолодьспорту 

28. Вдосконалення 
державних будівельних 
норм з метою 
гармонізації їх положень, 
пов’язаних із 

внесення змін до: 

ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і 
споруди. Інклюзивність будівель і 
споруд. Основні положення”; 

видано п’ять наказів 
Мінрегіону  

IV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

забезпеченням фізичної 
доступності 

ДБН В.2.2-3:2018 “Будинки і споруди. 
Заклади освіти”; 

ДБН В.2.2-4:2018 “Будинки і споруди. 
Заклади дошкільної освіти”; 

ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій 
територій”; 

ДБН А.3.1-9:2015 “Захисні споруди 
цивільного захисту. Експлуатаційна 
придатність закінчених будівництвом 
об’єктів” з метою вдосконалення їх 
положень, зокрема врахування 
сучасних вимог безбар’єрності 

29. Запровадження 
нових/удосконалених 
норм та/або національних 
стандартів забезпечення 
доступності під час 
реконструкції і 
капітального ремонту 

забезпечення запровадження нових 
національних стандартів, зокрема 
гармонізованих з міжнародними та 
європейськими стандартами у сфері 
доступності об’єктів фізичного 
оточення та транспорту 

прийнято не менш 
ніж шість 
національних 
стандартів у сфері 
доступності об’єктів 
фізичного оточення 
та транспорту 

IV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 

30. Розроблення та 
прийняття “планів сталої 
міської мобільності” у 
громадах з урахуванням 
інклюзивності та 
принципів сталої міської 
мобільності 

забезпечення врахування принципів 
безбар’єрності та сталої міської 
мобільності під час розроблення 
наукових рекомендацій щодо 
розроблення містобудівної 
документації на місцевому рівні 

розроблено наукові 
рекомендації щодо 
розроблення 
містобудівної 
документації на 
місцевому рівні з 
урахуванням 
принципів 
безбар’єрності та 

IV квартал 
2021 р. 

Мінрегіон 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 



 18 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

сталої міської 
мобільності 

31. Розроблення 
типових рішень щодо 
існуючої забудови, 
окремих споруд 

розроблення проектних рішень 
повторного використання 
влаштування засобів безперешкодного 
доступу до об’єктів 

розроблено та 
опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
Мінрегіону проектні 
рішення повторного 
використання 
влаштування засобів 
безперешкодного 
доступу до об’єктів 

IV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 

32. Актуалізація 
існуючої нормативно-
правової бази щодо 
забезпечення фізичної 
доступності 

1) внесення змін до ліцензійних умов 
провадження господарської 
діяльності, що підлягає ліцензуванню, 
стосовно забезпечення доступності 
місць провадження господарської 
діяльності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 

прийнято відповідні 
акти 

IV квартал 
2022 р. 

міністерства та інші 
центральні органи 
виконавчої влади 
відповідно до 
компетенції 

 2) забезпечення унормування 
доступності громадського транспорту 
для осіб з порушеннями зору із 
собаками-поводирями  

прийнято відповідні 
акти 

IV квартал 
2022 р. 

Мінінфраструктури 
Мінсоцполітики 

33. Проведення 
роз’яснювальної роботи 
серед суб’єктів 
прийняття управлінських 
рішень (державних 
службовців, замовників, 
проектувальників, 
виконавців, перевізників) 

проведення навчальних семінарів 
щодо важливості створення фізичної 
безбар’єрності за участю громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

проведено 
щоквартальні 
навчальні семінари 

IV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
Мінсоцполітики 
НАДС 
громадські організації 
(за згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

щодо важливості 
створення фізичної 
безбар’єрності 

34. Забезпечення 
захисту і безпеки осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення у 
надзвичайних ситуаціях, 
у тому числі в разі 
виникнення загрози 
збройних конфліктів 

1) забезпечення можливості виклику 
екстрених служб за допомогою 
спецліній зв’язку 101 та 102 особами з 
порушеннями слуху 

забезпечено доступ та 
можливість 
користування 
спецлініями зв’язку 

постійно МВС 
Національна поліція 
ДСНС 

2) забезпечення можливості на 
реалізацію права на звернення та 
отримання послуг особами з 
порушеннями слуху 

створено умови для 
звернення та 
отримання послуг 
особами з 
порушеннями слуху 

постійно МВС 
Національна поліція 
ДСНС 
ДМС 
Адміністрація 
Держприкордонслужби  
Головний сервісний 
центр МВС 

35. Надання 
інформації, що 
розповсюджується 
суб’єктами владних 
повноважень на запит 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення у 
доступних та придатних 
для них форматах, 
своєчасно і без 
додаткової оплати 

1) впровадження та підтримка сервісу 
для осіб з порушеннями зору та слуху, 
а також осіб з інтелектуальними 
порушеннями на офіційному 
інформаційному порталі МОЗ 
“Вакцинація від COVID-19” 

проведено заходи із 
підвищення 
доступності 
інформації на 
інформаційному 
порталі МОЗ 
“Вакцинація від 
COVID-19”: 
 
аудіоскрипція 
(тифлокоментування) 
переклад на 
українську жестову 
мову, субтитрування, 

I квартал  
2022 р. 

МОЗ 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

формат, придатний 
для зчитування 
програмами 
екранного доступу, 
формати простої 
мови, легкого 
читання, засоби 
альтернативної 
комунікації 

 2) забезпечення роботи національного 
контакт-центру з протидії поширенню 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, із 
урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення 

впроваджено сервіси 
для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення з: 
 
віддалених 
консультацій 
лікарями;  
виклику мобільної 
бригади, що 
виїжджає за 
направленням лікаря 
до пацієнтів з 
підозрою на COVID-
19;  
запису громадян до 
листа очікування на 
COVID-19; 
приймання та 
опрацювання запитів 

II квартал 
2022 р. 

МОЗ 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

щодо звернень 
громадян, яким 
потрібно здати ПЛР-
тестування для виїзду 
закордон з метою 
трансплантації 

36. Врегулювання 
порядку надання особам з 
порушеннями зору, слуху 
та особам з порушенням 
інтелектуального 
розвитку інформації в 
доступних для них 
форматах про зміст та хід 
судової справи, а також 
під час їх участі в 
судових засіданнях 

проведення підготовки суддів 
цивільної, кримінальної та 
адміністративної юстиції з питань 
участі осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення в 
судовому процесі, врахування їх 
думки під час розгляду справ, що їх 
стосуються, особливо у справах щодо 
дієздатності, примусової 
госпіталізації, призначення опікуна, 
застосування примусових заходів 
медичного характеру 

щороку забезпечено 
підготовку не менше 
100 суддів 

ІV квартал 
2022 р. 

Національна школа 
суддів (за згодою) 

37. Визначення 
порядку та умов, 
відповідно до яких 
телерадіоорганізації 
(незалежно від форми 
власності та 
підпорядкування) 
забезпечують 
субтитрування або 
переклад на українську 
жестову мову офіційних 
повідомлень, кіно-, 

1) затвердження порядку та умов 
субтитрування або перекладу на 
українську жестову мову 
телерадіоорганізаціями (незалежно від 
форми власності та відомчого 
підпорядкування) офіційних 
повідомлень, кіно-, відеофільмів, 
передач і програм 

прийнято відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів України 

IV квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держкомтелерадіо 
Держкіно 
Національна рада з 
питань телебачення та 
радіомовлення (за 
згодою) 

2) забезпечення розроблення 
методичних рекомендацій для засобів 
масової інформації щодо викладення 

розроблено та 
оприлюднено на 
офіційному веб-сайті 

І квартал  
2022 р. 

МКІП  
Держкомтелерадіо 
Мінсоцполітики 



 22 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

відеофільмів, передач і 
програм 

інформації для осіб з інвалідністю в 
доступних форматах (переклад на 
українську жестову мову, 
субтитрування, аудіокоментування та 
інші формати подачі інформації для 
читання та спілкування) 

МКІП методичні 
рекомендації для 
засобів масової 
інформації  

Національна рада з 
питань телебачення та 
радіомовлення (за 
згодою) 

38. Запровадження 
механізмів заохочення 
застосування 
альтернативних форматів 
інформаційного 
супроводу (титрування, 
аудіодискрипція 
(тифлокоментування), 
українська жестова мова) 
в закладах культури 

1) забезпечення проведення аналізу 
ефективності чинних механізмів 
заохочення застосування 
альтернативних форматів 
інформаційного супроводу в закладах 
культури 

підготовлено звіт за 
результатами 
проведення аналізу 
щодо ефективності 
існуючих механізмів 
заохочення 
застосування 
альтернативних 
форматів 
інформаційного 
супроводу в закладах 
культури 
 

ІІІ квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держмистецтв 
Держкіно 
Мінсоцполітики 

2) розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту акта 
Кабінету Міністрів України щодо 
стимулювання застосування 
альтернативних форматів 
інформаційного супроводу в закладах 
культури 

прийнято відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів України 

IV квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держмистецтв 
Держкіно 
Мінсоцполітики 

39. Нормативне 
врегулювання 
запровадження 

розроблення та внесення 
законопроекту щодо запровадження 
аудіодискрипції (тифлокоментування) 

подано до Верховної 
Ради України 
законопроект  

ІV квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держкомтелерадіо 
Держкіно 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

аудіодискрипції 
(тифлокоментування) у 
сфері телебачення та 
кінематографії 

у сфері телебачення та кінематографії 

40. Запровадження 
механізмів стимулювання 
застосування 
аудіодискрипції 
(тифлокоментування), 
титрування та перекладу 
на українську жестову 
мову медіапродукції, 
кінематографічних творів 
тощо 

1) проведення аналізу ефективності 
чинних механізмів заохочення 
застосування аудіодискрипції 
(тифлокоментування), титрування та 
перекладу на українську жестову мову 
медіапродукції, кінематографічних 
творів тощо 

підготовлено звіт за 
результатами 
проведення аналізу 
щодо ефективності 
існуючих механізмів 
заохочення 
застосування 
аудіодискрипції 
(тифлокоменту-
вання), титрування та 
перекладу на 
українську жестову 
мову медіапродукції, 
кінематографічних 
творів  

ІІI квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держкомтелерадіо 
Держкіно 

2) розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту акта 
Кабінету Міністрів України щодо 
запровадження механізмів 
стимулювання застосування 
аудіодискрипції 
(тифлокоментування), титрування та 
перекладу на українську жестову мову 
медіапродукції, кінематографічних 
творів тощо 

прийнято відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів України 

ІV квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держкомтелерадіо 
Держкіно 
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41. Організація 
перекладу новин та іншої 
важливої інформації 
мовою легкого читання 

1) забезпечення проведення аналізу 
практики організації перекладу новин 
та іншої важливої інформації, що 
поширюються у теле- радіопрограмах 
АТ “НСТУ”, мовою легкого читання 

підготовлено звіт за 
результатами 
проведення аналізу 
практики організації 
перекладу новин та 
іншої важливої 
інформації, що 
поширюються у теле- 
радіопрограмах 
мовою легкого 
читання 

ІІІ квартал 
2022 р. 

Держкомтелерадіо 
АТ “НСТУ” (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

 2) забезпечення організації здійснення 
перекладу новин та іншої важливої 
інформації, що поширюються у теле- 
радіопрограмах АТ “НСТУ”, мовою 
легкого читання 

організовано 
переклад новин та 
іншої важливої 
інформації, що 
поширюються у теле- 
радіопрограмах АТ 
“НСТУ”, мовою 
легкого читання 

ІV квартал 
2022 р. 

Держкомтелерадіо 
АТ “НСТУ” (за 
згодою) 

42. Врегулювання 
вживання української 
жестової мови в 
інформаційній діяльності 
телерадіоорганізацій 

забезпечення розроблення 
методичних рекомендацій для 
телерадіоорганізацій щодо вживання 
української жестової мови 

розроблено та 
оприлюднено на 
офіційних веб-сайтах 
МКІП та 
Національної ради з 
питань телебачення і 
радіомовлення 
методичні 
рекомендації для 
телерадіоорганізацій 

ІV квартал 
2022 р. 

МКІП 
Держкомтелерадіо 
Національна рада з 
питань телебачення і 
радіомовлення (за 
згодою) 
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43. Забезпечення 
державних 
телерадіоорганізацій та 
акціонерного товариства 
“Національна суспільна 
телерадіокомпанія 
України” сучасним 
обладнанням для 
титрування, перекладу на 
українську жестову мову 
та аудіодискрипції 
(тифлокоментування) 

проведення аналізу наявного стану 
матеріально-технічної бази 
телерадіоорганізацій та визначення 
обсягу потреби в новому обладнанні 
для забезпечення титрування, 
перекладу на українську жестову мову 
та аудіодискрипції 
(тифлокоментування) 

підготовлено звіт за 
результатами 
проведення аналізу 

ІІ квартал 
2022 р. 

Держкомтелерадіо 
АТ “НСТУ” (за 
згодою) 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

44. Врегулювання 
доступності інформації 
під час надання 
публічних послуг у сфері 
освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, 
працевлаштування, 
фінансових, 
адміністративних, 
судових, культурних, 
спортивних та інших 
публічних послуг, які 
надаються юридичними 
особами, що 
фінансуються з 
державного та місцевого 
бюджетів, або які 
займають домінуюче  

1) надання рекомендацій щодо 
забезпечення доступності банкоматів, 
послуг мобільного банкінгу, інших 
онлайн-сервісів фінансових установ 
для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, у тому 
числі осіб з порушеннями зору та 
слуху 

схвалено відповідні 
рекомендації 

ІV квартал 
2022 р. 

Національний банк (за 
згодою) 

2) розроблення та внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
акта щодо затвердження мінімальних 
стандартів забезпечення населення 
культурними послугами, у тому числі 
такими, що визначатимуть вимоги 
щодо забезпечення фізичної 
доступності до/ в будівлі закладів 
культури та освіти сфери культури 

прийнято відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів України 

ІV квартал 
2022 р. 

МКІП 
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становище на ринку або 
наділені спеціальними чи 
виключними правами в 
наданні послуг 

3) забезпечення формування та 
надання медичних висновків про 
народження та про тимчасову 
непрацездатність в Реєстрі медичних 
висновків електронної системи 
охорони здоров’я 

забезпечено надання 
комплексної послуги 
“єМалятко” засобами 
Єдиного державного 
веб-порталу 
електронних послуг 
“Портал Дія” та 
додатка “Дія” на 
підставі електронних 
медичних висновків 
про народження  

забезпечено 
формування та 
видачу листків 
непрацездатності в 
електронному вигляді 

постійно МОЗ 

 4) розроблення та встановлення вимог 
до інформаційних сервісів щодо 
доступності обміну інформацією між 
суб’єктами відносин (центральні 
органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, надавачі 
та споживачі послуг) у житлово-
комунальній сфері 

прийнято відповідний 
акт  

ІV квартал 
2022 р. 

Мінрегіон 
Мінцифри 

45. Вдосконалення 
принципів маркування 
відповідно до 
законодавства, з метою 
покращення доступу до 

забезпечення унормування вимог та 
форматів подання інформації, яка 
зазначається на ліках, медичних 
виробах, в частині зобов’язання 
виробників лікарських засобів 

прийнято відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів України 

ІV квартал 
2022 р. 

МОЗ 
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інформації про 
лікарський засіб для осіб 
з інвалідністю на 
зовнішній упаковці 
лікарських засобів 
шрифтом Брайля 
зазначаються назва 
лікарського засобу, доза 
діючої речовини, 
лікарська форма та строк 
придатності  

вказувати на зовнішніх упаковках 
лікарських засобів шрифтом Брайля, 
крім іншого, ще й інформацію про 
строк придатності такого лікарського 
засобу 

46. Здійснення заходів 
щодо забезпечення 
можливості підключення 
та передачі звернень за 
екстреною медичною 
допомогою провайдерами 
неголосового виклику 
екстрених служб 

1) здійснення заходів щодо 
забезпечення доступності виклику 
екстрених служб (112) та роботи 
телефонів довіри, “гарячих ліній” з 
урахуванням комунікаційних потреб 
та можливостей осіб з порушеннями 
слуху, зору, мовлення та осіб з 
порушенням інтелектуального 
розвитку 

 

інтегровано в систему 
диспетчеризації 
екстреної медичної 
допомоги принаймні 
один провайдер 
неголосового виклику 
екстрених служб 

ІV квартал 
2022 р. 

МВС 
МОЗ 
НСЗУ 
Мінфін 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 

2) здійснення заходів щодо 
забезпечення доступності 
неголосового виклику бригади 
екстреної медичної допомоги для осіб 
з порушеннями слуху, мовлення 

реалізовано 
можливість 
неголосового виклику 
екстреної медичної 
допомоги на всій 
території України 

ІV квартал 
2022 р. 

МОЗ 
НСЗУ 
Мінфін 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації  

47. Забезпечення 
технічної можливості 

забезпечення підключення 
домогосподарств у сільській 

підвищено до 75 
відсотків технічну 

ІV квартал 
2022 р. 

Мінцифри 
обласні, Київська 
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підключення 
домогосподарств у 
сільській місцевості до 
фіксованого 
широкосмугового 
доступу до Інтернету; 

сприяння підвищенню 
покриття фіксованого 
широкосмугового 
доступу та підключення 
домогосподарств в 
комерційно 
малопривабливій 
сільській місцевості 

місцевості до широкосмугового 
доступу до Інтернету  

можливість 
підключення 
домогосподарств у 
сільській місцевості 
до широкосмугового 
доступу до Інтернету 
за допомогою мереж 
надвисокої 
пропускної здатності 

міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
НКРЗІ (за згодою) 

48. Забезпечення 
підключення закладів 
соціальної 
інфраструктури та 
органів місцевого 
самоврядування до 
широкосмугового 
доступу до Інтернету із 
швидкістю не менше  
100 Мбіт/с 

1) забезпечення підключення закладів 
соціальної інфраструктури до 
фіксованого широкосмугового 
доступу до Інтернету із швидкістю не 
менше 100 Мбіт/с 

забезпечено 
підключення не 
менше ніж 3000 
закладів соціальної 
інфраструктури до 
фіксованого 
широкосмугового 
доступу до Інтернету 

IV квартал  
2022 р. 

Мінцифри  
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації  
МОН  
НКРЗІ (за згодою) 

2) забезпечення підключення закладів 
культури та освіти сфери культури до 
широкосмугового доступу до 
Інтернету із швидкістю не менше  
100 Мбіт/с 

збільшено частку 
забезпечення 
доступом до 
Інтернету із 
швидкістю не менше 
100 Мбіт/с для 60 
відсотків бібліотек 

ІV квартал 
2022 р. 

Мінцифри  
МКІП  
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації  
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
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49. Надання пільг для 
осіб з інвалідністю у 
придбанні засобів 
доступу до Інтернету та 
спеціального 
програмного 
забезпечення 

здійснення аналізу наявного 
програмного забезпечення для осіб з 
інвалідністю 

опубліковано звіт 
щодо аналізу 
наявного 
програмного 
забезпечення для осіб 
з інвалідністю  

IV квартал  
2021 р. 

Мінцифри 
інститути 
громадянського 
суспільства (за згодою) 

50. Забезпечення 
необхідним програмним 
забезпеченням та 
засобами доступу до 
Інтернету осіб з 
інвалідністю, закладів 
освіти та культури, а 
також бібліотек та інших 
хабів в межах населених 
пунктів 

забезпечення осіб з інвалідністю, 
бібліотек необхідним програмним 
забезпеченням та засобами доступу до 
Інтернету  

не менше однієї 
публічної бібліотеки 
в адміністративному 
центрі кожної 
територіальної 
громади має власний 
веб-сайт або сторінку 
в соціальних 
мережах, які 
адаптовані до 
доступу для осіб з 
інвалідністю 

ІV квартал 
2022 р. 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

51. Створення освітніх 
серіалів, спрямованих на 
розвиток цифрових 
компетентностей різних 
категорій громадян; 

адаптація програм 
цифрових навичок для 
осіб похилого віку; 
адаптація програм 
навчання цифровим 
навичкам з урахуванням 

проведення регулярних запусків 
освітніх курсів на платформі з 
цифрової грамотності, що адаптовані 
для доступності для осіб з 
порушеннями слуху та рухової 
активності 

створено мінімум два 
нових освітніх 
серіали 
адаптовано та 
запущено три серіали 
на онлайн-платформі 

IV квартал  
2021 р. 

Мінцифри 
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доступності для осіб з 
порушеннями зору, 
слуху, рухової активності 
та когнітивними 
порушеннями 

52. Розширення 
мережі цифрових хабів, 
створення хабів на базі 
закладів загальної 
середньої освіти та 
центрів надання 
адміністративних послуг 

підключення бібліотек, в тому числі 
на базі закладів загальної середньої 
освіти, та інших організацій до 
партнерської мережі хабів 

створено партнерську 
мережу хабів не 
менше ніж з 6000 
бібліотек та інших 
організацій  

IV квартал  
2022 р. 

Мінцифри 

53. Підготовка 
тренерів для навчання 
цифровим навичкам 

проведення навчання кваліфікованих 
тренерів, які навчають цифровій 
грамотності різні верстви населення 
особисто та через Інтернет 

проведено навчання 
1000 кваліфікованих 
тренерів 

IV квартал  
2022 р. 

Мінцифри 

54. Створення Єдиної 
інформаційної системи 
соціальної сфери для 
адміністрування 
державної соціальної 
підтримки 

створення єдиної автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи 
щодо призначення, нарахування та 
отримання соціальної підтримки 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
функціоналів першої 
черги Єдиної 
інформаційної 
системи соціальної 
сфери  

ІV квартал 
2021 р. 

Мінсоцполітики  
Мінцифри 
Пенсійний фонд 
України 
Нацсоцслужба 

55. Спрощення 
процесу отримання 
кваліфікованого 
електронного підпису для 
всіх суспільних груп 

запровадження послуги віддаленого 
кваліфікованого електронного підпису 
із зберіганням особистих ключів у 
сховищі надавача електронних 
довірчих послуг та з використанням 
мобільного додатка Єдиного 

створено можливість 
через мобільний 
додаток смартфону 
отримати віддалений 
кваліфікований 
електронний підпис із 

IV квартал  
2021 р. 

Мінцифри 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

державного веб-порталу електронних 
послуг “Портал Дія” 

зберіганням 
особистих ключів у 
сховищі надавача 
електронних довірчих 
послуг 

56. Створення 
окремого розділу на 
Єдиному державному 
веб-порталі електронних 
послуг з переліком 
послуг для вразливих 
суспільних груп 

створення окремого розділу на 
Єдиному державному веб-порталі 
електронних послуг з переліком 
послуг для вразливих суспільних груп 

створено окремий 
розділ на Єдиному 
державному веб-
порталі електронних 
послуг з переліком 
послуг для вразливих 
суспільних груп 

IV квартал  
2021 р. 

Мінцифри 

57. Розширення 
можливостей щодо 
використання особами з 
інвалідністю 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій 

гармонізація стандарту з веб-
доступності із стандартом ЄС EN 301 
549 V3.2.1 (202103) 

затверджено стандарт IІ квартал 
2022 р. 

Мінцифри 
державне підприємство 
“УкрНДНЦ” (за 
згодою) 

58. Затвердження 
вимог щодо доступності 
онлайн-ресурсів та 
онлайн-контенту, 
зокрема доступності 
нативних мобільних 
додатків, що повинні 
бути основані на останній 
версії стандарту WCAG 
(Web content accessibility 

guidelines  Настанови 

внесення змін до нормативно-
правових актів для вдосконалення 
цифрової доступності офіційних 
електронних ресурсів для осіб з 
інвалідністю 

прийнято відповідний 
акт Кабінету 
Міністрів України 

IІ квартал  
2022 р. 

Мінцифри 
Мінсоцполітики 
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Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

щодо доступності веб-
вмісту) та інших 
загальновизнаних 
стандартів доступності 

59. Проведення аудиту 
доступності близько 300 
молодіжних центрів, у 
кожному з них мають 
бути створені умови для 
самореалізації молоді з 
інвалідністю 

отримання актуальної інформації 
щодо стану доступності молодіжних 
центрів та їх потреб для створення 
необхідних умов для самореалізації 
молоді з інвалідністю 

проведено аудит 
близько 300 
молодіжних центрів 

IV квартал  
2021 р. 

Мінмолодьспорт 

60. Розробка 
інклюзивних програм для 
молодіжних центрів 

забезпечення розробки інклюзивних 
програм 

розроблено 
методологію 
проведення навчань 
для фахівців 
молодіжних центрів 

IV квартал  
2021 р. 

Мінмолодьспорт 

61. Реалізація 
інклюзивних програм 
молодіжних центрів 

1) проведення навчання та підтримка 
ініціативи молоді, яка відвідує 
молодіжні центри, щодо 
впровадження інклюзивних підходів у 
комунікації з ровесниками  

проведено чотири 
тренінги для 
молодіжних центрів 

IV квартал  
2022 р. 

Мінмолодьспорт 

 2) проведення навчання для молоді 
щодо формування публічних політик 
та норм щодо забезпечення 
безбар’єрності 

 

проведено чотири 
тренінги для 
молодіжних центрів 

IV квартал  
2022 р. 

Мінмолодьспорт 

62. Проведення 
наскрізного аналізу 
публічних політик, 
законодавства та практик 

забезпечення підготовки методичних 
рекомендацій щодо забезпечення 
безбар’єрності під час проведення 
заходів, спрямованих на формування 

розроблено 
методичні 
рекомендації 

IV квартал  
2021 р. 

Мінветеранів 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

органів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування щодо 
відповідальності за 
забезпечення 
безбар’єрності та 
інформування громадян 
про можливість та участь 
у суспільному житті 

громадянської ідентичності 

63. Заохочення та 
впровадження у 
політичне, суспільне, 
культурне життя практик 
діалогу між різними 
групами населення та 
суб’єктами прийняття 
рішень 

проведення заходів суспільно-
політичного та культурного напряму 
за участю ветеранів війни та різних 
груп населення, спрямованих на 
впровадження практик діалогу  

 

 

 

проведено телемости, 
засідання за круглим 
столом, тренінги  

IV квартал  
2022 р. 

Мінветеранів  

64. Розроблення та 
допомога у впровадженні 
практик та механізмів 
соціальної та громадської 
участі, зокрема через 
формування публічних 
політик та норм 
законодавства щодо 
забезпечення 
безбар’єрності 

проведення заходів за участю 
ветеранів війни та осіб з інвалідністю, 
молоді, осіб похилого віку, батьків з 
дітьми дошкільного віку  

проведено 
ветеранські 
фестивалі, форуми 

IV квартал  
2022 р. 

Мінветеранів  

65. Впровадження 
найкращих практик і 

проведення всеукраїнської культурно-
мистецької акції, спрямованої на 

залучено 550 
учасників (осіб з 

IV квартал  
2022 р. 

Держмистецтв 
обласні, Київська 
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виконання 
Відповідальні 

виконавці 

механізмів залучення 
осіб з інвалідністю, 
молоді, осіб похилого 
віку, батьків з дітьми 
дошкільного віку до 
культурного життя 

підтримку та розвиток творчих 
здібностей осіб з інвалідністю 

інвалідністю) до 
участі у 
всеукраїнській 
культурно-
мистецькій акції, 
спрямованій на 
підтримку та 
розвиток творчих 
здібностей осіб з 
інвалідністю  

міська 
держадміністрації 
громадські організації 
(за згодою) 

66. Розвиток у системі 
освіти наскрізного 
принципу врахування 
соціальної залученості, 
недискримінації та 
поваги до прав людини, 
партиципації та 
згуртованості, у тому 
числі формальній та 
неформальній освіті, 
зокрема громадянській 

забезпечення проведення освітніх 
заходів у закладах освіти з метою 
подолання психологічних бар’єрів 
відповідно до положень Конвенції про 
права осіб з інвалідністю та за 
методичного супроводу МОН 
впровадження інклюзивних рішень та 
рівноцінного сприйняття осіб з 
інвалідністю у всіх колективах та 
всіма верствами населення  

забезпечено 
проведення 
регулярних заходів  

постійно МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

67. Проведення 
інформаційної кампанії 

забезпечення організації та 
проведення інформаційно-
просвітницької кампанії “Україна без 
бар’єрів” 

проведено 
інформаційно-
просвітницьку 
кампанію 

постійно МКІП 
Мінрегіон 
Мінсоцполітики 
Мінцифри 
МОН 
МОЗ 
МВС 
МЗС 
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виконання 
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Мінреінтеграції 
Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
Мінфін 
Міноборони 
Мін’юст 
Мінінфраструктури 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

68. Забезпечення 
інтеграції 
кримськотатарського 
народу в український 
соціальний простір 
шляхом надання 
постійного житла 

забезпечення реалізації Рамкової 
Угоди між Урядом України та Урядом 
Турецької Республіки про 
співробітництво у сфері будівництва 
житла для представників 
кримськотатарського народу та 
пільгових категорій громадян України 

подолано 
психологічний бар’єр 
приналежності 
кримськотатарського 
народу до громади 
шляхом забезпечення 
їх сімей постійним 
житлом (орієнтовно 
450 сімей) 

IV квартал 
2022 р. 

Мінреінтеграції 
Херсонська 
облдержадміністрація 

69. Підвищення рівня 
обізнаності державних 
службовців та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування щодо 
прав осіб з інвалідністю, 
універсального дизайну і 
доступності 

забезпечення проведення навчання 
державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування за 
програмами підвищення кваліфікації 
із вивчення положень Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, 
універсального дизайну і доступності 

підвищено 
кваліфікацію 
державних 
службовців та 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 

постійно НАДС 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
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70. Проведення 
широких інформаційно-
просвітницьких кампаній 
для працівників 
державних та 
комунальних установ, 
організацій, професійних 
спільнот та громадськості 
на всіх рівнях щодо 
політики безбар’єрності 
та недискримінації 

проведення циклів вебінарів для 
працівників державних та 
комунальних закладів культури та 
закладів освіти сфери культури щодо 
політики безбар’єрності та 
недискримінації 

проведено цикл 
вебінарів для 
працівників 
державних та 
комунальних закладів 
культури та закладів 
освіти сфери 
культури щодо 
політики 
безбар’єрності та 
недискримінації 
 
залучено 500 
працівників 
державних та 
комунальних закладів 
культури та закладів 
освіти сфери 
культури 

IV квартал  
2022 р.  

Держмистецтв 
МКІП 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
громадські організації 
(за згодою) 

71. Проведення 
широкої просвітницької 
кампанії щодо 
популяризації у 
суспільстві культури 
створення безбар’єрного 
простору: 

проведення широких 
інформаційно-
просвітницьких кампаній 
для працівників 

розроблення інформаційних кампаній 
щодо популяризації ідей 
безбар’єрності; 

розроблення відеоконтенту, аудіо- та 
візуальних матеріалів; 

запуск спецпроектів із засобами 
масової інформації 

розроблено та 
виготовлено 
правопросвітницькі 
матеріали (за 
наявності 
фінансування) 

IV квартал  
2022 р. 

Мін’юст 
Координаційний центр 
з надання правової 
допомоги (за згодою) 
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державних та 
комунальних установ і 
організацій, професійних 
спільнот та громадськості 
на всіх рівнях щодо 
політики безбар’єрності 
та недискримінації; 

створення та проведення 
просвітницьких кампаній 
для цільових аудиторій з 
метою підвищення їх 
поінформованості та 
збільшення активності у 
реалізації своїх прав та 
форм суспільного життя 

72. Забезпечення 
комплексного гендерного 
підходу до формування, 
моніторингу та оцінки 
державних галузевих 
політик на державному та 
місцевому рівні 

проведення аналізу врахування 
гендерного підходу в законодавстві 
щодо різних сфер життєдіяльності 
суспільства 

проведено аналіз та 
оприлюднено його 
результати  

IV квартал  
2022 р. 

Мінсоцполітики 

73. Проведення 
інформаційних кампаній 
та поширення успішних 
практик рівної участі, а 
також створення 
індивідуальних 
державних програм 
підтримки (навчальних 

методичне забезпечення та поширення 
практики проведення гендерних 
аудитів на підприємствах, в установах 
та організаціях 

затверджено та 
оприлюднено 
методичні 
рекомендації з 
проведення 
гендерного аудиту 
підприємствами, 
установами та 

IV квартал  
2022 р. 

Мінсоцполітики 
Мінекономіки 
Спільний 
представницький орган 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
на національному рівні 
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виконання 
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програм, стажувань, 
грантів на навчання) 

організаціями (за згодою)  
Спільний 
представницький орган 
сторони роботодавців 
на національному рівні 
(за згодою)  
громадські організації 
(за згодою) 

74. Передбачення 
включення до напрямів 
використання коштів 
державного фінансування 
політичних партій, 
кандидати з інвалідністю 
якої стали депутатами 
рад різних рівнів, 
інклюзивної політики для 
надання підтримки 
кандидатам з 
інвалідністю на 
подолання ними 
перешкод, пов’язаних з 
інвалідністю 

забезпечення розподілу частини 
коштів державного фінансування 
політичних партій між політичними 
партіями, які отримали право на таке 
фінансування згідно із Законом 
України “Про політичні партії в 
Україні”, якщо за результатами 
останніх чергових чи позачергових 
виборів народних депутатів України 
кандидати з числа осіб з інвалідністю 
таких партій стали депутатами 
Верховної Ради України 

подано до Верховної 
Ради України 
законопроект 

ІІ квартал 
2022 р. 

Національне агентство 
з питань запобігання 
корупції 
Центральна виборча 
комісія (за згодою) 

75. Запровадження 
системи оцінки втрати 
функціональності на 
основі принципів 
Міжнародної 
класифікації 

розроблення змін щодо умов та меж 
застосування класифікації в Україні 
до плану заходів із впровадження в 
Україні Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я та 

прийнято 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал 
2022 р. 

МОЗ 
МОН 
Мінекономіки 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності та 
здоров’я 

Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я дітей і 
підлітків, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2017 р. № 1008  

76. Запровадження 
комплексних 
реабілітаційних та 
абілітаційних послуг, 
спрямованих на 
підвищення якості життя, 
активності, 
працездатності та 
залучення в усі форми 
суспільного життя 
(переоцінка діючих 
системи та стандартів 
реабілітації, 
імплементація 
комплексних західних 
підходів у співпраці з 
МОЗ) 

1) розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України про 
внесення змін до Положення про 
індивідуальну програму реабілітації 
особи з інвалідністю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 травня 2007 р. № 757, в 
частині забезпечення розроблення та 
коригування медико-соціальною 
експертною комісією індивідуальної 
програми реабілітації осіб з 
інвалідністю, що 
проживають/перебувають у закладах, 
які здійснюють інституційний догляд 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

ІІ квартал 
2022 р. 

МОЗ 

 2) забезпечення здійснення контролю 
за своєчасним оновленням 
індивідуальних програм реабілітації 
дітей з інвалідністю 

своєчасно оновлено 
індивідуальні 
програми реабілітації 
для дітей з 
інвалідністю 

постійно МОЗ 

 3) забезпечення максимального збільшено постійно органи місцевого 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

наближення комплексних 
реабілітаційних (абілітаційних) послуг 
до осіб, які їх потребують 

чисельність 
отримувачів послуг 

самоврядування (за 
згодою) 
обласні, Київська 
міська  
держадміністрації 
Мінсоцполітики 
МОЗ 

 4) забезпечення надання особам з 
порушеннями слуху соціальної 
послуги перекладу на жестову мову  

запроваджено 
відповідні соціальні 
послуги 

IV квартал  
2022 р. 

обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 
професійні спілки, 
асоціації (за згодою) 
 

 5) розроблення та затвердження змін 
до наказу МОЗ від 24 грудня 1999 р. 
№ 299 “Про затвердження Переліку 
захворювань і вад, при яких особа не 
може бути допущена до керування 
відповідними транспортними 
засобами” 

видано наказ МОЗ  І квартал  
2022 р. 

МОЗ 
МВС 

77. Впровадження 
концепцій та механізму 
безбар’єрності в 
державну систему 

проведення роботи серед працівників 
системи охорони здоров’я, які 
здійснюють прийом громадян, щодо 
культури та особливості спілкування з 

проведено широку 
просвітницьку 
кампанію щодо 
популяризації у 

IV квартал  
2022 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

охорони здоров’я та 
навчання медичних 
працівників 

особами з порушеннями слуху та 
застосування онлайн-додатків 
безкоштовного перекладу на 
українську жестову мову 

суспільстві культури 
створення 
безбар’єрного 
простору 

самоврядування (за 
згодою)  
громадські організації 
(за згодою)  
професійні спілки, 
асоціації (за згодою) 

78. Запровадження 
системи оцінки втрати 
функціональності на 
основі принципів 
Міжнародної 
класифікації 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності та 
здоров’я  

впровадження системи оцінки втрати 
функціональності на основі принципів 
Міжнародної класифікації 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я в 
електронну систему здоров’я 

затверджено 
національний 
класифікатор 
Міжнародної 
класифікації 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності та 
здоров’я 

IV квартал  
2022 р. 

Мінекономіки 
МОЗ 

79. Запровадження 
комплексних 
реабілітаційних та 
абілітаційних послуг, 
спрямованих на 
підвищення якості життя, 
активності, 
працездатності та 
залучення в усі форми 
суспільного життя 
(переоцінка діючих 
системи та стандартів 
реабілітації, 
імплементація 

1) запровадження “спорту ветеранів 
війни” як окремого напряму спорту 

визначено окремий 
напрям спорту “спорт 
ветеранів війни” в 
нормативно-правових 
актах 

IV квартал  
2021 р. 

Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

комплексних західних 
підходів у співпраці з 
МОЗ) 

 2) здійснення розвитку системи 
фізкультурно-спортивної реабілітації 
серед ветеранів війни та визначення 
державного стандарту надання послуг 

забезпечено 
реалізацію 
Національної 
стратегії розвитку 
системи 
фізкультурно-
спортивної 
реабілітації 

IV квартал  
2022 р. 

Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

 3) задоволення потреби постраждалих 
учасників Революції Гідності, 
ветеранів війни та членів сімей 
загиблих (померлих) таких осіб в 
послугах із психологічної реабілітації 
та санаторно-курортного лікування 

запроваджено 
механізм координації 
діяльності суб’єктів 
надання послуг 

IV квартал  
2022 р. 

Мінветеранів 
Мінсоцполітики 
МОЗ 

 4) залучення жінок-ветеранок війни до 
спортивної активності та участі у 
національних та міжнародних 
спортивних змаганнях серед ветеранів 
війни 

збільшено кількість 
жінок-ветеранок, які 
взяли участь у 
національних та 
міжнародних 
спортивних заходах 

IV квартал  
2022 р. 

Мінветеранів 
Мінмолодьспорт 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 

 5) забезпечення належної організації 
роботи реабілітаційних закладів для 
осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю  

покращено механізм 
надання особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю 
реабілітаційних 
послуг 

постійно обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 



 43 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

80. Формування на 
рівні кожної 
територіальної громади 
якісно нової системи 
забезпечення та захисту 
прав дітей, що дасть 
змогу відійти від 
практики інституційного 
догляду та виховання 
дітей до забезпечення 
безпечного догляду і 
виховання кожної дитини 
в сімейному або 
наближеному до 
сімейного середовищі 

1) створення в територіальних 
громадах служб у справах дітей, 
надання службам у справах дітей 
територіальних громад методичної та 
організаційної підтримки у 
провадженні діяльності щодо захисту 
прав та інтересів дітей 

створено служби у 
справах дітей в усіх 
територіальних 
громадах 
 
збільшено кількість 
патронатних сімей у 
територіальних 
громадах 
 
забезпечено розвиток 
сімейних форм 
виховання 

IV квартал  
2022 р. 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 

 2) забезпечення розвитку сімейних 
форм виховання, проведення із 
залученням регіональних та місцевих 
засобів масової інформації 
інформаційної кампанії з питань 
влаштування дітей до сімейних форм 
виховання 

збільшено на 
0,2 відсотка 
влаштування дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, до 
сімейних форм 
виховання  

IV квартал  
2022 р. 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Мінсоцполітики 

81. Створення умов 
для підвищення 
прозорості і доступності 
системи соціального 
захисту, забезпечення 
об’єктивного 

розроблення проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації Стратегії державної 
політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на 

прийнято 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2022 р. 

Мінсоцполітики 
МОЗ 
МОН 
Мінфін 
Мінрегіон 
МКІП 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

(недискримінуючого), 
ефективного і цільового 
розподілу гарантій і пільг 

період до 2027 року” МВС 
Національна поліція 
Мінцифри 
Міноборони 
Мінмолодьспорт 
Мінекономіки 
Мін’юст 
НСЗУ 
Нацсоцслужба 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
громадські організації 
(за згодою) 
благодійні організації 
(за згодою) 

82. Забезпечення 
створення належних умов 
для відновлення та 
реабілітації для жінок і 
дівчат з інвалідністю, які 
постраждали від 
насильства за ознакою 
статі та сексуального 
насильства, пов’язаного з 
конфліктом  

1) запровадження обов’язкових 
навчальних програм для суддів, 
прокурорів, поліцейських та 
представників правоохоронної 
системи щодо застосування 
законодавства, яке встановлює 
відповідальність за насильство за 
ознакою статі та сексуальне 
насильство, пов’язане з конфліктом  

впроваджено 
навчальні програми 
 
пройдено тренінги 
щодо застосування 
законодавства 

постійно Національна поліція 
МВС 
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою) 
Національна школа 
суддів (за згодою) 

2) забезпечення збору та проведення 
аналізу даних щодо жінок і дівчат з 
інвалідністю, які постраждали від 
насильства за ознакою статі, у тому 
числі пов’язаного з конфліктом 

забезпечено збір та 
проведено аналіз 
даних з розбивкою за 
групами інвалідності 

постійно Офіс Генерального 
прокурора (за згодою) 
Національна поліція 
МВС 
Національна школа 
суддів (за згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

83. Удосконалення 
законодавства 

вирішення питання щодо надання 
громадянам України, що є особами з 
інвалідністю і тимчасово або постійно 
проживають за межами України, 
права на пільги у разі сплати 
консульського збору під час 
одержання адміністративних послуг 
через консульські установи 

видано наказ МЗС IV квартал  
2022 р. 

МЗС 
Мін’юст 
МВС 

84. Забезпечення 
функціонування закладів 
фізичної культури та 
спорту для всіх верств 
населення 

1) проведення в місцях масового 
відпочинку загальнодоступних 
спортивних заходів із залученням усіх 
верств населення, зокрема 
забезпечення організаційної 
підтримки та координації діяльності 
регіональних центрів фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх” 

проведено щороку не 
менш як 20 
всеукраїнських 
фізкультурно-
оздоровчих заходів у 
місцях масового 
відпочинку населення 
в усіх областях 
України та м. Києві 

IV квартал  
2022 р. 

Мінмолодьспорт 
Всеукраїнський центр 
фізичного здоров’я 
населення “Спорт для 
всіх” (за згодою) 

 2) проведення заходів з фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення та фізкультурно-спортивної 
реабілітації 

збільшено кількість 
фізкультурно-
оздоровчих та 
спортивних заходів 

постійно Мінмолодьспорт 
Український центр з 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
“Інваспорт” (за 
згодою) 
регіональні центри з 
фізичної культури і 
спорту осіб з 
інвалідністю 
“Інваспорт” (за 
згодою) 
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Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання 
фізкультурно-
спортивної 
спрямованості (за 
згодою) 

85. Створення умов 
для розвитку 
національних та 
міжнародних обмінів, 
форумів та конференцій 
для студентів 
“університетів третього 
віку” 

затвердження рішення про внесення 
змін до Державного стандарту 
соціальної адаптації, затвердженого 
наказом Мінсоцполітики від 18 травня 
2015 р. № 514, в частині її надання 
громадянам похилого віку та особам з 
інвалідністю 

видано наказ 
Мінсоцполітики 

IV квартал  
2022 р. 

Мінсоцполітики 
МОН 

86. Систематизація 
процесів надання послуг, 
популяризація центрів 
надання освітніх послуг 
та забезпечення 
створення умов для 
фінансування за 
форматом “гроші ходять 
за людиною” 

1) визначення основних напрямів 
надання освітніх послуг для дорослих 

визначено основні 
напрями надання 
освітніх послуг для 
дорослих 

IV квартал  
2022 р. 

Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

 2) здійснення популяризації надання 
освітніх послуг для дорослих 

створено центри 
надання освітніх 

IV квартал  
2022 р. 

Національна академія 
педагогічних наук (за 
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послуг для дорослих згодою) 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

 3) розроблення механізму 
фінансування освітніх послуг для 
дорослих за принципом “гроші ходять 
за людиною” 

прийнято 
нормативно-правовий 
акт 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою)  
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

87. Прийняття та 
впровадження Закону 
України “Про освіту 
дорослих” 

1) розроблення проекту Закону 
України “Про освіту дорослих” 

подано до Верховної 
Ради України проект 
Закону України “Про 
освіту дорослих” 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 

 2) реалізація Закону України “Про 
освіту дорослих” 

прийнято відповідні 
підзаконні 
нормативно-правові 
акти 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

88. Створення умов 
для розвитку 
національних та 
міжнародних обмінів, 
форумів та конференцій 
для студентів 
“університетів третього 

забезпечення методичного супроводу 
навчання в “університетах третього 
віку” 

опубліковано на веб-
сайтах “університетів 
третього віку” 
методичні матеріали 

IV квартал  
2022 р. 

Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих імені Івана 
Зязюна Національної 
академії педагогічних 
наук (за згодою) 
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віку” 

89. Забезпечення умов 
для підготовки андрагогів 

1) забезпечення сприяння у підготовці 
педагогічного персоналу для роботи з 
різними категоріями дорослих 

розроблено стандарт 
професії андрагог 

IV квартал  
2022 р. 

Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих імені Івана 
Зязюна Національної 
академії педагогічних 
наук (за згодою) 

 2) здійснення формування і розвитку 
андрагогічної компетентності осіб, які 
надають освітні послуги дорослому 
населенню 

проведено вебінари, 
семінари та тренінги 

IV квартал  
2022 р.  

Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих імені Івана 
Зязюна Національної 
академії педагогічних 
наук (за згодою) 

90. Забезпечення 
закладів дошкільної 
освіти методичними, 
діагностичними та 
матеріально-технічним 
засобами для створення 
та функціонування 
інклюзивного 
середовища 

1) розроблення програми підвищення 
кваліфікації або включення до діючих 
програм підвищення кваліфікації 
керівників/методистів закладів 
дошкільної освіти питання: роботи з 
діагностичним методиками та 
технічним обладнанням (базовий 
рівень), створення інклюзивного 
середовища, співпраці з інклюзивно-
ресурсними центрами 

видано наказ МОН IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 

 2) здійснення підготовки фахівців 
центрів професійного розвитку разом 
з фахівцями інклюзивно-ресурсних 
центрів з питань роботи з 
діагностичним методиками та 
технічним обладнанням у закладах 

здійснено відповідну 
підготовку фахівців 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
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дошкільної освіти, створення 
інклюзивного середовища, співпраці з 
інклюзивно-ресурсними центрами 

згодою) 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 

 3) забезпечення інклюзивно-
ресурсних центрів діагностичними 
засобами для роботи з дітьми 
дошкільного віку  

діючі інклюзивно-
ресурсні центри 
забезпечено 
діагностичними 
засобами для роботи 
з дітьми дошкільного 
віку 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Мінфін 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 
засновники 
інклюзивно-ресурсних 
центрів (за згодою) 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 

 4) здійснення підвищення кваліфікації 
працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів щодо роботи з 
діагностичними засобами для дітей 
дошкільного віку  

підвищено фахівцями 
інклюзивно-
ресурсних центрів 
кваліфікацію з питань 
роботи з 
діагностичними 
засобами 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

 5) розроблення методичних 
рекомендацій щодо створення та 
функціонування інклюзивного 
середовища в закладах дошкільної 
освіти  

опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН рекомендації та 
поширено серед 
закладів дошкільної 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Мінрегіон 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою)  
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освіти Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

 6) забезпечення закладів дошкільної 
освіти матеріально-технічним 
засобами для створення та 
функціонування інклюзивного 
середовища 

оновлено 
матеріально-технічні 
засоби для створення 
та функціонування 
інклюзивного 
середовища  
25 відсотків закладів 
дошкільної освіти  

 

IV квартал  
2022 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
засновники закладів 
освіти (за згодою) 

91. Забезпечення 
підвищення рівня якості 
надання освітніх послуг у 
спеціальних закладах 
загальної середньої 
освіти або спеціальних 
класах (групах) закладів 
освіти із створенням умов 
для здобуття учнями 
(вихованцями) з 
особливими освітніми 
потребами освіти в 
освітньому середовищі, 
наближеному до місця їх 
проживання 

1) проведення загальнодержавного 
моніторингу якості освіти у 
спеціальних закладах освіти  

опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН звіт про 
результати 
моніторингу якості 
освіти 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Державна служба 
якості освіти, її 
територіальні органи 
Український центр 
оцінювання якості 
освіти, його 
регіональні центри (за 
згодою) 
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 2) проведення загальнодержавного 
моніторингу якості освіти у 
спеціальних класах (групах)  

опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН звіт про 
результати 
моніторингу якості 
освіти 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Державна служба 
якості освіти, її 
територіальні органи 
Український центр 
оцінювання якості 
освіти, його 
регіональні центри (за 
згодою) 

 3) за результатами моніторингу 
розроблення Концепції розвитку 
спеціальної освіти відповідно до 
кращих міжнародних практик надання 
освітніх послуг дітям з особливими 
освітніми потребами 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою)  
громадські організації 
(за згодою) 

 4) розроблення Концепції осучаснення 
системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів для надання освітніх послуг 
дітям з особливими освітніми 
потребами відповідно до кращих 
міжнародних практик 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

 5) приведення Положення про 
навчально-реабілітаційний центр, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 березня  
2019 р. № 221, у відповідність із 
Законом України “Про повну загальну 
середню освіту”  

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 
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 6) приведення Положення про 
спеціальну школу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 березня 2019 р. № 221, у 
відповідність із Законом України “Про 
повну загальну середню освіту”  

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 

 7) підвищення рівня фахової 
компетентності керівників закладів 
спеціальної освіти  

проведено семінари 
щодо впровадження 
нових Положення про 
навчально-
реабілітаційні центри 
та Положення про 
спеціальну школу 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою)  
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 
засновники закладів 
освіти (за згодою) 

 8) затвердження Порядку утворення 
та умов функціонування спеціальних 
класів у відповідність із Законом 
України “Про повну загальну середню 
освіту”  

видано наказ МОН IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

92. Популяризація та 
підтримка впровадження 
сімейних форм 
влаштування дітей-сиріт і 

забезпечення розвитку 
альтернативних форм виховання  

зменшено кількість 
дітей-сиріт у закладах 
інституційного 
догляду 

IV квартал  
2022 р. 

Мінсоцполітики  
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дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

93. Забезпечення умов 
громадського сектору для 
організації навчання, яке 
не забезпечується 
інституційною освітою, 
шляхом популяризації, 
проведення конкурсів та 
форумів 

здійснення щорічного оголошення 
конкурсів для громадського сектору з 
метою організації проведення 
конкурсів та форумів 

оголошено відповідні 
конкурси 

IV квартал  
2022 р. 

обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

94. Розвиток та 
підтримка 
кваліфікаційних центрів, 
що присвоюють 
професійну кваліфікацію 
за результатами 
навчання, що здобуті 
шляхом неформальної та 
інформальної освіти 

розроблення положення про 
акредитацію кваліфікаційних центрів 

видано наказ МОН 
про затвердження 
типового положення 
про кваліфікаційний 
центр 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 

95. Розвиток та 
підтримка впровадження 
дуальної форми здобуття 
освіти шляхом реалізації 
спільних проектів 
освітніх закладів та 
бізнесу 

1) розроблення рекомендації щодо 
укладення тристоронніх договорів для 
провадження дуальної форми 
здобуття освіти 

розроблено та 
опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН відповідні 
методичні 
рекомендації 

IV квартал  
2021 р. 

МОН  
Мінекономіки 
Спільний 
представницький орган 
сторони роботодавців 
на національному рівні 
(за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою)  
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 2) висвітлення на офіційному веб-
сайті МОН найкращих практик 
дуальної форми здобуття освіти та 
масштабування на інші проекти 

розміщено на 
офіційному веб-сайті 
МОН приклади 
успішних кейсів 
організації дуальної 
освіти 

IV квартал  
2022 р. 

МОН  
Мінекономіки 
Спільний 
представницький орган 
сторони роботодавців 
на національному рівні 
(за згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 

96. Організація 
систематичного та 
постійного моніторингу 
кращих освітніх практик 
з метою подальшої 
інтеграції в освітню 
систему, їх популяризація 
шляхом проведення 
обміну досвідом, 
семінарів та інших 
заходів 

1) забезпечення моніторингу та 
популяризації кращих освітніх 
практик з метою подальшої інтеграції 
в освітню систему 

розміщено на 
офіційному веб-сайті 
Інституту 
модернізації змісту 
освіти матеріали 
щодо кращих освітніх 
практик 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

 2) проведення обміну досвідом, 
семінарів та інших заходів для 
популяризації кращих освітніх 
практик з метою подальшої інтеграції 
в освітню систему 

проведено три 
міжрегіональні 
практичні семінари 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

 3) створення освітнього хабу 
“Безпечне освітнє середовище” в 
рамках Національного освітнього 

імплементовано 
засади Нової 
української школи як 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 
Мала академія наук (за 
згодою) 



 55 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

технопарку  ефективна та якісна 
дитиноцентрована 
система 

97. Створення умов 
для дистанційного 
навчання в усіх освітніх 
закладах 

1) забезпечення розвитку проекту 

“Всеукраїнська школа  онлайн” 

створено всі 
відеоуроки 
відповідно до 
стандарту освіти 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 

 2) здійснення моніторингу кращих 
практик дистанційного навчання 

імплементовано 
кращі практики 
дистанційного 
навчання в освітній 
процес 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 

 3) розроблення методичних 
рекомендацій надання освітніх послуг 
для дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах дистанційного 
навчання 

розроблено та 
опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН методичні 
рекомендації 

IV квартал 
2021 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 

 4) підвищення рівня цифрової 
компетентності спеціалістів, які 
надають освітні послуги, 
удосконалення їх навичок 
користування освітніми платформами, 
проведення відеоконференцій тощо 

розроблено та 
впроваджено 
програми підвищення 
кваліфікації, а також 
якісні відеоінструкції 
щодо користування 
онлайн-платформами 
та інструментами для 
спеціалістів, що 
надають освітні 
послуги 
 

IV квартал 
2021 р. 

МОН 
Мінцифри 
заклади 
післядипломної 
педагогічної освіти (за 
згодою) 
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98. Забезпечення 
розвитку освіти дорослих 

забезпечення доступності освіти 
впродовж життя (освіти дорослих) 
ветеранів війни та членів їх сімей, 
військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової 
служби), які звільняються шляхом 
підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації 

забезпечено освітні 
потреби ветеранів 
війни шляхом 
організації соціальної 
та професійної 
адаптації та надання 
державної цільової 
підтримки ветеранам 
війни та членам їх 
сімей для здобуття 
професійної 
(професійно-
технічної), фахової 
передвищої та вищої 
освіти 

IV квартал  
2021 р. 

Мінветеранів 
МОН 
Мінекономіки 
Державна служба 
зайнятості (за згодою) 

99. Створення 
бібліотечного фонду 
спеціальної літератури, 
адаптованої для осіб з 
порушеннями зору, 
слуху, ментальними 
порушеннями 

розроблення та подання Президентові 
України з метою внесення до 
Верховної Ради України проекту 
Закону України “Про приєднання 
України до Марракеського договору 
про полегшення доступу сліпих, осіб з 
порушенням зору або іншими 
обмеженнями з причин інвалідності 
сприймати друковану інформацію до 
опублікованих творів” 

подано до Верховної 
Ради України проект 
Закону України “Про 
приєднання України 
до Марракеського 
договору про 
полегшення доступу 
сліпих, осіб з 
порушенням зору або 
іншими обмеженнями 
з причин інвалідності 
сприймати друковану 
інформацію до 
опублікованих 
творів” 

IV квартал  
2022 р. 

Мінекономіки 
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100. Розроблення 
інформаційних кампаній 
щодо популяризації ідей 
безбар’єрності, 
необхідності її 
впровадження, постійно 
діючих тренінгових 
програм, семінарів для 
всіх, хто пов’язаний з 
таким процесом, від 
батьків, педагогів, 
політиків, керівників 
закладів до дітей, учнів, 
студентів 

створення умов для безоплатного 
навчання осіб з тимчасово окупованих 
територій на підготовчих курсах із 
стипендіальним забезпеченням у 
закладах вищої освіти на 
контрольованих територіях України 

забезпечено 
можливість молоді, 
місцем проживання 
яких є тимчасово 
окуповані території, 
безоплатно навчатися 
із стипендіальним 
забезпеченням на 
підготовчих курсах 
закладів вищої освіти  

IV квартал 
2021 р. 

Мінреінтеграції 

101. Проведення навчань 
та поширення існуючих 
матеріалів для 
викладачів, вчителів, 
вихователів та 
психологічних служб 
щодо задоволення 
особливих освітніх 
потреб 

1) розроблення типових модульних 
програм підвищення кваліфікації 
щодо оволодіння навичками та 
компетентностями практичної роботи 
з особами з особливими освітніми 
потребами для педагогічних 
працівників закладів освіти 

розроблено модулі 
типових програм 
підвищення 
кваліфікації щодо 
оволодіння 
навичками та 
компетентностями 
практичної роботи з 
особами з 
особливими 
освітніми потребами 
для педагогічних 
працівників закладів 
освіти 

IV квартал 
2021 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
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 2) створення умов для надання послуг 
з підвищення кваліфікації 
недержавних суб’єктів підвищення 
кваліфікації 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
21 серпня 2019 р. 
№ 800 “Деякі питання 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників” 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Мінфін 

102. Створення та 
забезпечення освітніх 
можливостей для освітніх 
управлінців щодо питань 
освітньої безбар’єрності 
та рішень, які управлінці 
повинні прийняти на 
місцях у межах своїх 
повноважень 

1) забезпечення організації навчання 
для працівників органів місцевого 
самоврядування в частині 
забезпечення права на якісну освіту 
кожного здобувача освіти на рівні 
громади 

проведено 
підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти 

постійно МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 

2) проведення тренінгів для 
співробітників із залученням фахових 
експертів 

розроблено та 
затверджено 
інструкції для 
співробітників 

ІІ квартал 
2022 р. 

обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

 3) підвищення кваліфікації керівників 
закладів освіти відповідно до 
розроблених модулів щодо організації 

розроблено модулі 
типових програм 
підвищення 

IV квартал 
2021 р. 

Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
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роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

кваліфікації для 
керівників закладів 
освіти щодо роботи з 
дітьми з особливими 
освітніми потребами 

103. Розвиток мережі та 
підтримка інклюзивно-
ресурсних центрів 
відповідно до існуючих 
нормативів 

1) оновлення Положення про 
інклюзивно-ресурсні центри  

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 

 2) забезпечення функціонування 
мережі інклюзивно-ресурсних центрів 
відповідно до існуючих нормативів  

збільшено кількість 
інклюзивно-
ресурсних центрів 
відповідно до 
потреби у великих 
містах 

збережено діючу 
мережу інклюзивно-
ресурсних центрів у 
громадах та сільській 
місцевості 

IV квартал  
2022 р. 

обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
засновники 
інклюзивно-ресурсних 
центрів (за згодою) 

 3) забезпечення підвищення 
кваліфікації фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів 

підвищено 
кваліфікацію фахівців 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

постійно обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
засновники 
інклюзивно-ресурсних 
центрів (за згодою) 
Український інститут 
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розвитку освіти (за 
згодою)  
обласні інститути 
післядипломної освіти 
педагогічних 
працівників (за згодою) 

 4) забезпечення підвищення 
кваліфікації керівників інклюзивно-
ресурсних центрів 

підвищено 
кваліфікацію 
керівників 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

постійно обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
засновники 
інклюзивно-ресурсних 
центрів (за згодою) 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
обласні інститути 
післядипломної освіти 
педагогічних 
працівників (за згодою) 

104. Створення умов для 
організації національного 
та міжнародного обміну 
досвідом для фахівців 
освіти всіх рівнів, 
фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів, 
батьківських спільнот та 
профільних громадських 
об’єднань 

1) налагодження контактів на рівні 
держав з міністерствами освіти країн, 
які успішно реалізують практику 
забезпечення освіти осіб з особливими 
освітніми потребами 

 

підписано 
меморандуми про 
співпрацю 

постійно МОН 
МЗС 

2) налагодження контактів з 
профільними міжнародними 
агенціями та громадськими 

підписано 
меморандуми про 
співпрацю 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
МЗС 
обласні,  
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організаціями, що опікуються 
питаннями освіти осіб з особливими 
освітніми потребами  

Київська міська 
держадміністрації 

105. Забезпечення 
підвищення мотивації до 
навчання фахівців за 
професіями “асистент 
вчителя”, “асистент 
учня”, зокрема створення 
умов для навчання 
батьків дітей з 
особливими освітніми 
потребами 

створення умов для 
працевлаштування батьків, інших 
представників осіб з особливими 
освітніми потребами для надання 
соціальної послуги із супроводження 
під час інклюзивного навчання 

забезпечено надання 
соціальної послуги із 
супроводження під 
час інклюзивного 
навчання, створено 
умови для 
працевлаштування 
батьків дітей з 
особливими 
освітніми потребами 
для надання такої 
послуги 

IV квартал 
2022 р. 

обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
Нацсоцслужба 
МОН 

106. Запровадження 
постійного моніторингу 
забезпечення спеціально 
створених умов для осіб з 
особливими освітніми 
потребами під час 
проходження 
зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступних та 
екзаменаційних іспитів у 
частині дотримання 
вимог доступності 
 

розроблення механізму забезпечення 
спеціально створених умов під час 
проходження загального незалежного 
оцінювання для осіб з особливими 
освітніми потребами 

створено спеціальні 
умови під час 
проходження 
загального 
незалежного 
оцінювання для осіб з 
особливими 
освітніми потребами 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
Український центр 
оцінювання якості 
освіти (за згодою) 
регіональні центри 
оцінювання якості 
освіти (за згодою) 
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107. Удосконалення 
механізмів забезпечення 
засобами із 
застосуванням 
асистивних технологій 
під час проходження 
вступних та 
екзаменаційних іспитів 
учасниками освітнього 
процесу 

1) оновлення Типового переліку 
допоміжних засобів для навчання 
(спеціальних засобів корекції 
психофізичного розвитку) осіб з 
особливими освітніми потребами, які 
навчаються в закладах освіти 

видано наказ МОН IV квартал 
2022 р. 

МОН 
Мінсоцполітики 
МОЗ 
недержавні організації 
(за згодою) 

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

видано спільний 
наказ МОН та МОЗ 

IV квартал 
2022 р. 

МОН  
МОЗ 
Український центр 
оцінювання якості 
освіти (за згодою) 

108. Забезпечення 
закладів освіти умовами 
та інструментами для 
адаптації всіх 
інформаційних матеріалів 
для осіб з порушеннями 
зору, слуху та осіб з 
порушенням 
інтелектуального 
розвитку 

1) запровадження в закладах освіти 
використання методів альтернативної 
допоміжної комунікації 

розроблено та 
опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН відповідні 
методичні 
рекомендації  

IV квартал 
2021 р. 

МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

2) здійснення підготовки програми 
модуля підвищення кваліфікації з 
використання альтернативної 
комунікації для педагогічних 
працівників закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти 

розроблено модуль 
підвищення 
кваліфікації 

IV квартал 
2022 р. 

Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

 3) забезпечення інформування 
закладів фахової передвищої та вищої 
освіти, які готують педагогічних 
працівників, про альтернативні засоби 
комунікації та включення зазначених 

опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН відповідну 
інформацію 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
громадські організації 
(за згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

тем до програм навчання  

 4) забезпечення навчальним та іншим 
обладнанням закладів освіти, зокрема 
навчально-методичними та навчально-
наочними посібниками, підручниками 

забезпечено учнів 3, 
4, 7, 8 класів 
підручниками, 
надрукованими 
шрифтом Брайля 

забезпечено учнів 5, 
9 класів 
підручниками, 
надрукованими 
шрифтом Брайля, 
забезпечено 
навчально-
методичними 
посібниками 
вчителів, які 
працюють з особами 
з особливими 
освітніми потребами 

IV квартал 
2021 р. 
 
 
 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 

109. Розвиток та 
популяризація 
застосування навчальних 
матеріалів з 
використанням 
спеціальної техніки 

1) розроблення методичних 
рекомендацій щодо застосування 
навчальних матеріалів із 
використанням спеціальної техніки 

розміщено на 
офіційному веб-сайті 
МОН, 
Мінсоцполітики, 
Мінрегіону та інших 
ресурсах методичні 
матеріали  

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

згодою) 

 2) розроблення програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти щодо 

застосування навчальних матеріалів з 

використанням спеціальної техніки 

видано наказ МОН 

про затвердження 

типової програми 

підвищення 

кваліфікації 

IV квартал 

2022 р. 

МОН 

Український інститут 

розвитку освіти (за 

згодою) 

Національна академія 

педагогічних наук (за 

згодою) 

Інститут модернізації 

змісту освіти (за 

згодою) 

110. Розроблення 

інтерактивних довідників 

щодо освітнього 

ландшафту (освітнього 

середовища) закладів 

вищої освіти 

розроблення інтерактивних довідників 

щодо освітнього ландшафту 

(освітнього середовища) закладів 

вищої освіти 

розміщено на сайтах 

закладів вищої освіти 

інтерактивні 

довідники щодо 

освітнього 

ландшафту 

(освітнього 

середовища)  

IV квартал 

2022 р. 

заклади вищої освіти 

(за згодою) 

Національна академія 

педагогічних наук (за 

згодою) 

111. Створення умов для 

розвитку центрів 

підтримки учнів та 

студентів, які 

забезпечують 

консультування та 

методологічну підтримку 

щодо доступності, 

відповідності та 

1) забезпечення збору та підготовки 

аналітичних матеріалів щодо потреби 

в утворенні центрів підтримки учнів 

та студентів 

розроблено 

аналітичну довідку з 

альтернативними 

варіантами щодо 

утворення центрів 

підтримки учнів та 

студентів 

IV квартал 

2022 р. 

МОН 

Національна академія 

педагогічних наук (за 

згодою) 

2) опрацювання питання щодо подано відповідні IV квартал МОН 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

прийнятності освітніх 

програм для всіх 

учасників освітнього 

процесу 

педагогічної професії “спеціаліст 
(інструктор) з орієнтування у просторі 
та розвитку мобільності” 

пропозиції Кабінетові 
Міністрів України 

2022 р. Мінекономіки 
Мінсоцполітики 
Інститут спеціальної 
педагогіки і психології 
імені Миколи 
Ярмаченка 
Національної академії 
педагогічних наук (за 
згодою) 

 3) створення дорожньої карти 
розвитку професійної (професійно-
технічної) освіти для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення  

опубліковано та 
проведено публічне 
обговорення 
дорожньої карти  

IV квартал 
2021 р. 

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
громадські організації 
(за згодою) 

112. Забезпечення 
соціального 
супроводження та 
психологічної підтримки 
здобувачів освіти 

оновлення структури, функцій та 
порядку діяльності психологічної 
служби закладів загальної середньої 
освіти з метою забезпечення 
ефективної психологічної підтримки 
учнів і педагогічних працівників, 
охорони їх психічного здоров’я 

 

видано наказ МОН IV квартал 
2022 р. 

МОН 

113. Забезпечення 
харчової безбар’єрності в 
усіх закладах освіти 
шляхом запровадження 
моніторингу харчових 

1) участь у розробленні та 
супроводженні комунікаційної 
платформи “Реформа харчування від 
А до Я” 

забезпечено 
функціонування 
платформи “Реформа 
харчування від А  
до Я” 

IV квартал 
2021 р. 

МОН 
МОЗ 
Мінекономіки 
Держпродспожив-
служба 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

потреб та популяризації 
здорового харчування 

Мінрегіон 
МКІП 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 

 2) забезпечення закладів освіти 
сучасним обладнанням для 
харчоблоків у рамках субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 
“Спроможна школа для кращих 
результатів” 

оновлено 
матеріально-технічну 
базу закладів освіти 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
Мінфін 

114. Проведення навчань 
та поширення існуючих 
матеріалів для 
викладачів, вчителів, 
вихователів та 
психологічних служб 
щодо задоволення 
особливих освітніх 
потреб 

реалізація ІІ і ІІІ етапів пілотного 
проекту “Мистецька освіта без 
обмежень” у рамках реалізації 
Концепції інклюзивної мистецької 
освіти  

підвищено рівень 
знань та практичних 
навичок учасників 
пілотного проекту 
для організації 
інклюзивного 
навчання у 
мистецьких школах 
та фахових 
мистецьких коледжах 
(15 мистецьких шкіл 
щороку) 

IV квартал 
2022 р.  

МКІП 
Держмистецтв 
громадські організації 
(за згодою) 

115. Розроблення та 
затвердження стандарту 
структурування 
освітнього середовища 

1) розроблення методичних 
рекомендацій щодо використання в 
освітньому середовищі доступного 
формату подачі інформації для 

видано відповідний 
наказ МОН 

І квартал  
2022 р. 

МОН 
МКІП 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

для осіб з порушенням 
інтелектуального 
розвитку 

читання та спілкування  згодою) 

 

 

 2) розроблення методичних 
рекомендацій щодо структурування 
освітнього середовища для осіб з 
порушеннями інтелектуального 
розвитку 

розроблено 
методичні 
рекомендації щодо 
структурування 
освітнього 
середовища для осіб з 
порушенням 
інтелектуального 
розвитку та надіслано 
їх до закладів освіти 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою)  

116. Забезпечення 
доступності всієї 
інфраструктури освітніх 
середовищ (гуртожитки, 
центри дозвілля, 
бібліотеки, архіви, актові 
зали тощо) 

здійснення навчання представників 
управлінських структур на місцевому 
рівні щодо доступності 
інфраструктури освітнього 
середовища 

проведено навчання 
представників 
управлінських 
структур 

IV квартал  
2022 р. 

обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 

117. Створення умов для 
забезпечення високого 
рівня залученості батьків, 
інших законних 
представників дитини до 
освітнього процесу 
шляхом пріоритизації 
відповідних проектів на 

проведення Всеукраїнського конкурсу 
“Нові технології у новій школі” (для 
практичних психологів і соціальних 
педагогів) 

проведено конкурси постійно МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

конкурсах проектів для 
закладів освіти 

118. Запровадження та 
поширення практики 
забезпечення доступності 
заходів у позанавчальний 
час для всіх учасників 
освітнього процесу 

проведення конкурсу фото- та 
відеоробіт “Безпечна країна” в 
номінації “Безбар’єрність” для 
здобувачів освіти щодо кращих 
практик доступності закладів освіти 

 

проведено конкурс щороку МОН 

119. Створення 
відповідних умов і 
привітної атмосфери для 
взаємодії учасників 
освітнього процесу і 
збільшення залученості 
батьків та опікунів 
шляхом проведення 
спільних заходів, 
тренінгів, семінарів 

розроблення методичних 
рекомендацій для закладів освіти 
щодо створення відповідних умов і 
привітної атмосфери для взаємодії 
учасників освітнього процесу і 
збільшення залученості батьків та 
опікунів 

розміщено на веб-
сайті МОН та 
поширено серед 
закладів освіти 
методичні 
рекомендації  

IV квартал  
2022 р. 

МОН 

120. Розроблення та 

впровадження державної 

системи раннього 

втручання 

1) розроблення проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції 

створення та розвитку системи 

раннього втручання” 

прийнято 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України 

III квартал 

2021 р. 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

МОН 

Мінфін 

Мінекономіки 

Мін’юст 

НСЗУ 

обласні,  

Київська міська 

держадміністрації 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

громадські та 

благодійні організації 

(за згодою) 

 2) розроблення спеціфикації послуги з 

раннього втручання 

прийнято відповідний 

акт Кабінету 

Міністрів України 

IV квартал 

2022 р. 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

МОН 

обласні,  

Київська міська 

держадміністрації 

громадські та 

благодійні організації 

(за згодою) 

 

 3) утворення центрів раннього 

втручання на базі діючої мережі 

закладів освіти з урахуванням потреб 

та фінансових можливостей 

відповідної адміністративно-

територіальної одиниці 

утворено центри 

раннього втручання 

IV квартал 

2022 р. 

обласні,  

Київська міська 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Нацсоцслужба 

громадські та 

благодійні організації 

(за згодою) 

Всеукраїнська 

асоціація органів 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

 4) забезпечення навчання 
представників управлінських структур 
на місцевому рівні з питань створення 
та розвитку системи раннього 
втручання, впровадження послуги 
раннього втручання та її спеціфикації  

підготовлено та 
затверджено 
програму навчання 

проведено навчання 
представників 
управлінських 
структур 

IV квартал 
2022 р. 

Нацсоцслужба 
МОН 
МОЗ 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
інші громадські 
організації (за згодою) 

 5) розроблення плану дій щодо 
підготовки фахівців із раннього 
втручання 

видано відповідний 
наказ 

IV квартал 
2022 р. 

Нацсоцслужба 
МОЗ 
МОН 

 

121. Запровадження в 
Україні Міжнародної 
класифікації 
функціонування, 
обмежень 
життєдіяльності та 
здоров’я та інтеграції її 
до системи освіти як 
сучасне підґрунтя для 
планування 
індивідуальних освітніх 
траєкторій 

1) розроблення методичних 
рекомендацій для закладів вищої 
освіти, закладів післядипломної 
педагогічної освіти щодо включення 
до навчальних програм принципів 
безбар’єрності, безпечного освітнього 
середовища, толерантності та питань, 
пов’язаних із застосуванням 
Міжнародної класифікації 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 

розроблено та 
опубліковано на 
офіційному веб-сайті 
МОН відповідні 
методичні 
рекомендації 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
інші центральні органи 
виконавчої влади 

 2) розроблення рекомендацій для 
фахівців інклюзивно-ресурсних 
центрів щодо використання 
Міжнародної класифікації 

затверджено 
відповідні 
рекомендації 

IV квартал  
2022 р. 

МОЗ 
МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я під час 
проведення комплексної оцінки дітей 

згодою) 

 3) розроблення програми модуля 
підвищення кваліфікації з питань 
використання Міжнародної 
класифікації функціонування, 
обмежень життєдіяльності та здоров’я 
для інклюзії 

видано відповідний 
наказ МОН 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
обласні інститути 
післядипломної освіти 
педагогічних 
працівників 

 

 4) проведення навчання для 
представників інклюзивно-ресурсних 
центрів, центрів професійного 
розвитку та інститутів післядипломної 
педагогічної освіти з питань 
використання Міжнародної 
класифікації функціонування для 
інклюзії 

проведено навчання 
представників 
інклюзивно-
ресурсних центрів, 
центрів професійного 
розвитку та 
інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти 

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
обласні інститути 
післядипломної освіти 
педагогічних 
працівників 

122. Затвердження та 
імплементація 
Національної стратегії 
розвитку інклюзивної 
освіти на 2021— 
2031 роки 

1) затвердження Національної 
стратегії розвитку інклюзивної освіти 
на 2021—2031 роки, узгодженої з 
положеннями Національної стратегії 
із створення безбар’єрного простору в 
Україні на період до 2030 року 

прийнято 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України про 
затвердження 
Стратегії 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 
інші центральні органи 
виконавчої влади 

 2) затвердження плану заходів щодо прийнято IV квартал  МОН 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

реалізації Національної стратегії 
розвитку інклюзивної освіти на 
2021—2031 роки 

розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України про 
затвердження плану 
заходів 

2022 р. інші центральні органи 
виконавчої влади 

123. Оновлення порядку 
організації інклюзивного 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти з метою 
забезпечення якісної 
організації інклюзивного 
навчання, забезпечення 
індивідуалізації 
освітнього процесу для 
осіб з особливими 
освітніми потребами, 
зокрема шляхом 
забезпечення їх 
додатковими послугами 

1) удосконалення порядку організації 
інклюзивного навчання в закладах 
загальної середньої освіти 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

IV квартал  
2021 р. 

МОН 

2) розроблення методичних 
рекомендацій щодо організації 
інклюзивного навчання відповідно до 
нової редакції порядку організації 
інклюзивного навчання в закладах 
загальної середньої освіти 

розміщено на 
офіційному веб-сайті 
МОН та поширено в 
закладах освіти 
рекомендації  

IV квартал  
2022 р. 

МОН 
Український інститут 
розвитку освіти (за 
згодою) 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 

 

 3) розроблення рекомендацій щодо 
забезпечення якості інклюзивного 
навчання в закладах загальної 
середньої освіти 

розміщено на 
офіційному веб-сайті 
МОН та поширено в 
закладах освіти 
рекомендації 

IV квартал  
2021 р. 

Державна служба 
якості освіти  

124. Створення сучасних 
умов для заохочення 
дівчат до вивчення 

проведення всеукраїнського заходу 
“Національний день дівчат у 
технологіях” з охоплення дівчат і 

проведено 
всеукраїнський захід 
“Національний день 

IV квартал 
2022 р. 

центр “Розвиток 
корпоративної 
соціальної 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

STEM-напрямів (наука, 
технології, інженерія, 
математика) та сприяння 
збільшенню кількості 
дівчат на науково-
технічні спеціальностях в 
закладах вищої освіти 

жінок у кожному регіоні України дівчат у технологіях” відповідальності” 
(ініціатива “Дівчата 
STEM”) (за згодою) 
разом з Фондом ООН у 
галузі народонаселення 
в Україні  
Мінцифри 

125. Розроблення 
гендерно чутливих 
підходів залучення дівчат 
шкільного віку до STEM-
напрямів 

проведення Всеукраїнського хакатону 
для вчителів з розроблення гендерно 
чутливих підходів викладання STEM-
предметів 

проведено 
Всеукраїнський 
хакатон для вчителів, 
розроблено рішення 
та рекомендації щодо 
залучення дівчат 
шкільного віку до 
STEM-напрямів 

IV квартал 
2022 р. 

центр “Розвиток 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності” 
(ініціатива “Дівчата 
STEM”) (за згодою) 
МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 
Мала академія наук (за 
згодою) 

126. Розвиток наукового 
потенціалу дівчат 
шляхом грантового 
фінансування та 
підтримки науково-
технологічних проектів 

проведення Всеукраїнського конкурсу 
серед дівчат на кращі науково-
технологічні проекти та розробки  

проведено конкурс, 
визначено кращі 
інноваційні науково-
технологічні проекти 
та розробки 

IV квартал 
2022 р. 

центр “Розвиток 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності” 
(ініціатива “Дівчата 
STEM”) (за згодою) 
МОН 
Інститут модернізації 
змісту освіти (за 
згодою) 



 74 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

Мала академія наук (за 
згодою) 

127. Поширення 
інформації про існуючі 
засоби правового захисту 
і передові практики, 
спрямовані на 
полегшення доступу 
особи з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення до 
правового захисту у 
випадках дискримінації 

проведення навчання працівників 
правоохоронних органів щодо 
використання антидискримінаційного 
законодавства для захисту прав осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення з урахуванням 
практики Європейського суду з прав 
людини 

проведено навчання 
працівників 
правоохоронних 
органів  

постійно МВС 
Національна поліція 
Національна гвардія 
ДСНС 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
ДМС 

 

 

 

128. Проведення 
просвітницької кампанії, 
спрямованої на боротьбу 
з гендерними 
стереотипами, расизмом 
у спорті, насильством у 
спорті та дискримінацією 
осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних 
груп населення 

організація роботи, спрямованої на 
боротьбу з гендерними стереотипами, 
расизмом у спорті, насильством у 
спорті та дискримінацією стосовно 
будь-якої особи за ознакою 
інвалідністю, осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 

проведено 
просвітницькі заходи, 
спрямовані на 
формування 
гуманного світогляду 
та дотримання 
принципу рівності у 
спорті та 
недопущення 
дискримінації 
стосовно будь-якої 
особи за ознакою 
інвалідністю 

IV квартал 
2021 р. 

Мінмолодьспорт 
Національний 
олімпійський комітет 
(за згодою) 
Спортивний комітет 
України (за згодою) 
Національний комітет 
спорту інвалідів 
України (за згодою) 
національні спортивні 
федерації з 
олімпійських та 
неолімпійських видів 
спорту (за згодою) 
всеукраїнські 
спортивні федерації з 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

видів спорту осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення з нозологій 
(за згодою) 
обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

129. Забезпечення 
рівного доступу жінок і 
чоловіків до закладів 
освіти всіх рівнів сектору 
безпеки і оборони та 
включення гендерної 
складової до навчального 
процесу 

внесення змін до статутів / положень 
про військові ліцеї, заклади освіти 
щодо зняття обмеження на вступ до 
них дівчат, а також осіб з вадами 
здоров’я, що не впливає на виконання 
відповідних обов’язків  

внесено відповідні 
зміни до статутів / 
положень 

IV квартал 
2022 р. 

МВС 
Національна поліція 
Національна гвардія 
ДСНС 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
ДМС 
інші центральні органи 
виконавчої влади 

130. Забезпечення 
рівних можливостей та 
вільного доступу до 
освіти 

формування ефективного 
інструментарію створення 
індивідуальних освітніх траєкторій 
здобувачів вищої освіти у 
Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького 

забезпечено 
можливість вільного 
доступу до освіти 

IV квартал 
2021 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

131. Підвищення рівня 
обізнаності щодо 

1) проведення навчання поліцейських 
щодо використання 

проведено відповідні 
навчання  

постійно Національна поліція 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

застосування 
антидискримінаційного 
законодавства для 
захисту прав окремих 
визначених груп 
населення з урахуванням 
практик Європейського 
суду з прав людини 

антидискримінаційного законодавства 
для захисту прав окремих визначених 
груп населення з урахуванням практик 
Європейського суду з прав людини 

2) розроблення інформаційних 
матеріалів щодо запобігання 
вчиненню злочинів на ґрунті 
нетерпимості 

розроблено 
інформаційні буклети 

IV квартал 
2021 р. 

Національна поліція 

132. Забезпечення 
можливості отримувати 
інформацію у 
найзручніший спосіб 

1) оновлення сайта Національної 
академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана 
Хмельницького в частині його 
якісного інформаційного наповнення 
для абітурієнтів та реалізації процедур 
акредитації освітніх програм 

забезпечено на всіх 
рівнях можливість 
отримувати 
інформацію у 
найзручніший спосіб  

IV квартал 
2021 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

 2) формування ефективного 
модульного середовища навчання для 
здобувачів вищої освіти в 
Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького 

забезпечено на всіх 
рівнях можливість 
отримувати 
інформацію у 
найзручніший спосіб  

IV квартал 
2022 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

 3) удосконалення електронних 
журналів обліку успішності 
здобувачів вищої освіти у 
Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького 

внесено зміни до 
електронних 
журналів обліку 
успішності 
здобувачів вищої 
освіти у Національній 
академії Державної 

IV квартал 
2022 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

прикордонної служби 
України імені 
Богдана 
Хмельницького  

 4) підвищення рівня цифрової 
грамотності академічної спільноти 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького з питань 
використання дистанційних 
технологій навчання 

підвищено рівень 
цифрової грамотності 
академічної 
спільноти 
Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України імені 
Богдана 
Хмельницького з 
питань використання 
дистанційних 
технологій навчання  

I квартал  
2022 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

 5) створення цифрових фондів 
навчальної, наукової і художньої 
літератури у бібліотеці Національної 
академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана 
Хмельницького 

створено фонди 
навчальної, наукової і 
художньої літератури 
у бібліотеці 
Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України імені 
Богдана 
Хмельницького  

IV квартал 
2022 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

133. Підвищення рівня забезпечення підтримки запроваджено постійно МОН 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

підприємницької 
культури ведення 
господарської діяльності, 
зокрема серед таких груп 
населення, як молодь, 
жінки, особи похилого 
віку, особи з 
інвалідністю, шляхом 
напрацювання 
навчальних матеріалів та 
їх поширення у 
доступних форматах 

запровадження навчальних курсів з 
підприємництва у закладах освіти 

навчальні курси з 
підприємництва в 
закладах освіти 

Мінцифри 
Мінекономіки 
Офіс з розвитку 
підприємництва та 
експорту (за згодою) 

134. Підвищення рівня 
фінансової грамотності та 
управлінських навичок 
серед вразливих 
категорій населення, 
зокрема шляхом 
адаптації програм 
підвищення фінансової 
грамотності та 
підприємницької 
культури для сприйняття 
інформації особами з 
інвалідністю з 
порушеннями зору, слуху 
та особами з порушенням 
інтелектуального 
розвитку 

1) проведення інформаційно-освітніх 
заходів для різних цільових аудиторій 

підвищено рівень 
фінансової 
грамотності та 
управлінських 
навичок серед 
молоді, осіб з 
інвалідністю, людей 
похилого віку, 
ветеранів, жінок 

постійно Офіс з розвитку 
підприємництва та 
експорту (за згодою) 
Національний банк (за 
згодою) 
Мінекономіки 
Мінцифри 
МОН 
НКЦПФР (за згодою) 
Державна служба 
зайнятості (за згодою) 

 

2) запровадження навчальних програм 
з питань користування фінансовими 
послугами в закладах загальної 
середньої освіти 

надано навчальним 
програмам гриф 
“Рекомендовано 
Міністерством освіти 

IV квартал 
2022 р. 

МОН 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

і науки України” 

135. Підтримка 
“ветеранського бізнесу” 

1) забезпечення добробуту ветеранів 
війни та членів їх сімей через 
впровадження та підтримку інституту 
ветеранської підприємницької 
ініціативи 

прийнято 
нормативно-правові 
акти 

IV квартал 
2021 р. 

Мінветеранів 
Мінекономіки 
Офіс з розвитку 
підприємництва та 
експорту (за згодою) 

 2) розроблення та впровадження 
онлайн-платформи підтримки 
ветеранської підприємницької 
ініціативи G2VEI (Government to 
veterans entrepreneurial initiatives) 

розроблено та 
впроваджено онлайн-
платформу G2VEI  

IV квартал 
2022 р. 

Мінветеранів 

136. Розвиток інституту 
інвестиційного супроводу 
та менторства для 
існуючих підприємств, 
власниками та 
засновниками яких є 
цільові групи 

забезпечення розвитку та 
інституціоналізації мережі центрів 
підтримки підприємців за участю 
органів місцевого самоврядування 

створено 
інфраструктуру 
підтримки 
підприємництва для 
забезпечення 
супроводу та 
менторства для 
існуючих 
підприємств, 
власниками та 
засновниками яких є 
цільові групи 

постійно обласні,  
Київська міська 
держадміністрації 
Мінекономіки 
Мінцифри 
Офіс з розвитку 
підприємництва та 
експорту (за згодою) 

137. Створення програм 
супроводу для 
започаткування власної 
справи вразливими на 
ринку праці групами 

створення національної мережі з 
24 дієздатних інноваційних бізнес-
інкубаторів за стандартами 
Європейської мережі бізнес-центрів та 
інноваційних центрів для підтримки 

створено національну 
мережу інноваційних 
бізнес-інкубаторів 

реалізовано на 
державному рівні 

IV квартал 
2022 р. 

Мінекономіки 
МОН 
обласні, 
Київська міська 
держадміністрації 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

населення, зокрема через 
мережу державних 
бізнес-інкубаторів, 
бізнес-акселераторів та 
центрів зайнятості 

доступу до ринків ЄС, розвитку 
підприємницької екосистеми та 
складових інноваційної екосистеми 
(наукові парки), що забезпечить 
участь українських підприємців у 
міжнародних проектах, зокрема у 
програмах соціального венчурного 
інвестування 

менторські програми 
для переселенців, 
ветеранів війни та 
інших груп населення 

залучено не типові 
для підприємництва 
категорії громадян до 
розвитку їх ідей та 
втілення у готові 
продукти 

 

 

138. Забезпечення 
ефективного та прозорого 
застосування 
адміністративно-
господарських санкцій за 
недотримання норми 
працевлаштування, 
зокрема через 
удосконалення діяльності 
Фонду соціального 
захисту інвалідів, з 
метою сприяння реальній 
зайнятості осіб з 
інвалідністю із 
забезпеченням прозорості 
і відкритості всіх 

оптимізація напрямів використання 
коштів Фонду соціального захисту 
інвалідів з метою їх ефективного 
використання на потреби осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю 

подано до Верховної 
Ради України 
відповідний 
законопроект 

IV квартал 
2021 р. 

Мінсоцполітики 
представники 
громадянського 
суспільства  
(за згодою) 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

процесів і процедур, із 
залученням бізнес-
асоціацій, представників 
громадянського 
суспільства, експертів 

139. Запровадження 
моніторингу та перегляду 
ефективності квотування 
та нормування 
працевлаштування 

удосконалення системи квотування 
робочих місць, призначених для 
працевлаштування осіб з інвалідністю 

подано до Верховної 
Ради України 
відповідний 
законопроект 

IV квартал 
2021 р. 

Мінсоцполітики 
представники 
громадянського 
суспільства 
(за згодою) 

140. Створення реєстру 
підприємств, що надають 
соціальні послуги, 
працевлаштовують осіб з 
інвалідністю або 
забезпечують їх 
зайнятість, з якими 
підприємства можуть 
укладати договори на 
надання товарів/послуг 

1) впровадження Єдиної 
інформаційної системи соціальної 
сфери, однією із складових якої буде 
Реєстр надавачів та отримувачів 
соціальних послуг  

впроваджено 
програмне 
забезпечення в 
дослідну 
експлуатацію  

IV квартал 
2022 р. 

Мінсоцполітики 

2) запровадження електронної форми 
під час здійснення реєстрації 
роботодавців у територіальних 
відділеннях Фонду соціального 
захисту осіб з інвалідністю та подання 
ними до цих відділень звіту про 
працевлаштування осіб з інвалідністю  

подано до Верховної 
Ради України 
відповідний 
законопроект 

IV квартал 
2021 р. 

Мінсоцполітики 
Фонд соціального 
захисту інвалідів (за 
згодою) 

141. Забезпечення умов 
для роботодавців щодо 
гнучкого виконання 
норми на 
працевлаштування 
шляхом замовлення 

впровадження гнучких механізмів 
щодо виконання роботодавцями 
нормативу робочих місць, 
призначених для працевлаштування 
осіб з інвалідністю 

подано до Верховної 
Ради України 
відповідний 
законопроект 

IV квартал 
2021 р. 

Мінсоцполітики 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

послуг чи товарів у 
підприємств, власниками 
та працівниками яких є 
організації осіб з 
інвалідністю 

142. Здійснення 
моніторингу виконання 
норм працевлаштування 
в державних органах 
влади та органах 
місцевого 
самоврядування 

запровадження ефективного 
моніторингу виконання 
роботодавцями законодавства у сфері 
працевлаштування осіб з інвалідністю 
завдяки впровадженню електронної 
форми подачі звітів  

впроваджено ведення 
обліку, накопичення, 
зберігання, 
використання 
інформації про 
роботодавців, на яких 
поширюється норма 
щодо виконання 
нормативу робочих 
місць, призначених 
для 
працевлаштування 
осіб з інвалідністю 

IV квартал  
2022 р. 

Мінсоцполітики 

143. Недопущення 
проявів дискримінації 
щодо особового складу 
сектору безпеки та 
оборони під час добору, 
проходження служби, 
навчання та кар’єрного 
зростання 

1) розроблення та впровадження 
Методичних рекомендацій щодо 
порядку прийняття та розгляду 
повідомлень про прояви 
дискримінації  

видано відповідні 
накази щодо 
затвердження 
Методичних 
рекомендацій 

IV квартал 
2021 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 
Міноборони 
МВС 
інші центральні органи 
виконавчої влади 

2) включення помічників начальників 
органів Державної прикордонної 
служби України з гендерних питань 
(зокрема позаштатних) до складу 

видано відповідні 
накази 

IV квартал 
2021 р. 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 
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Найменування завдання Найменування заходу Індикатор виконання 
Строк 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 

атестаційних комісій 

144. Інформаційне 
забезпечення 
ефективного 
застосування норм 
Кодексу законів про 
працю України в частині, 
що стосується реалізації 
прав 
військовослужбовців в 
розрізі дотримання норм 
законодавства з охорони 
материнства, батьківства 
та дитинства 

1) проведення інформаційно-
просвітницьких заходів щодо 
популяризації реалізації права на 
материнство чи батьківство, 
поєднання чоловіками та жінками 
професійних та сімейних обов’язків 
(використання лікарняних по догляду 
за дитиною чи відпусток по догляду за 
дитиною та відпусток при народженні 
дитини) 

 

проведено 
інформаційно-
просвітницькі заходи 
з особовим складом 

постійно Адміністрація 
Держприкордонслужби 

2) забезпечення розвитку практики 
застосування гнучкого режиму 
робочого часу для 
військовослужбовців 
Держприкордонслужби, що мають 
малолітніх дітей 

збільшено кількість 
осіб, яким надано 
дозвіл на гнучкий 
режим роботи 

постійно Адміністрація 
Держприкордонслужби 

 

_________________________ 

 
 
 


