
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
07.07.2021р.   смт.Ємільчине №96 
 
 
Про затвердження селищного плану 
дій з реалізації Конвенції про права 
осіб з інвалідністю на період до 2025 
року 

 

 
 

Відповідно до пп.2 п. «а»; пп.2  п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 
285-р «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з 
інвалідністю на період до 2025 року», розпорядження голови Житомирської обласної 
державної адміністрації від 18.06.2021 № 408 «Про затвердження Регіонального плану дій з 
реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю  на період до 2025 року», з метою 
забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та 
усунення перешкод у задоволенні повсякденних потреб осіб зазначеної категорії відповідно 
до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю, виконавчий комітет селищної ради 
 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Селищний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на 
період до 2025 року (далі – Селищний план дій), що додається. 
 
2. Виконавчим органам селищної ради, комунальним установам: 

1) забезпечити виконання Селищного плану дій у визначені терміни; 
2) подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом селищній 

раді інформацію про стан виконання Селищного плану дій; 
3) відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Територіальний 

центр обслуговування» узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації 
щороку до 10 січня. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
Онищук. 

                
    
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 Додаток  



Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 07.07.2021р. №96 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ПЛАН ДІЙ 
з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 
виконан
ня 

Відповіда
льні 
виконавц
і 

І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю  
(статті 5-7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1) приведення законодавчих, нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів України, 
центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, 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” у всіх відмінках і числах, а 
також уніфікація термінів та визначень 

протягом 
2021 
року 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

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

2) забезпечення врахування потреб жінок з 
інвалідністю під час оснащення лікарень, 
зокрема, забезпечення гінекологічними 
кріслами 

постійно 
 

КНП 
ЦПМСД, 
КНП 
«Ємільчинс
ька 
лікарня» 
 

ІІ. Просвітницько-виховна робота (стаття 8 Конституції про права осіб з інвалідністю) 

1.Формування 
культури 
сприйняття особи з 
інвалідністю як 
повноправного 
учасника 
суспільного життя 

1) проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в 
суспільне життя за участю громадських 
об'єднань осіб з інвалідністю. 

щороку Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

2. Зміцнення 
потенціалу осіб, 
відповідальних за 
формування 
політик, фахівців та 
спеціалістів у всіх 
сферах життя у 

1) проведення навчальних семінарів щодо 
важливості включення та допомоги у 
задоволенні потреб осіб з інвалідністю за 
участю громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю: для фахівців освіти,  

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 



співпраці з 
громадськими 
об’єднаннями осіб з 
інвалідністю 

ради 

 2) підвищення кваліфікації, участь у 
відповідних тренінгах (зокрема семінарах, 
засіданнях за «круглим столом» працівників 
органів місцевого самоврядування, 
спеціалістів (фахівців) органів, установ та 
закладів соціального захисту, освіти, охорони 
здоров’я з вивчення положень Конвенції про 
права осіб з інвалідністю; 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

 3) проведення навчання для фахівців закладів 
інституційного догляду, кризових центрів 
щодо забезпечення розумного пристосування 
та надання допомоги особам з інвалідністю із 
залученням до навчання експертів жінок з 
інвалідністю. 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Удосконалення 
законодавства 
 

1) забезпечення ефективного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення на рівні з іншими особами до 
об’єктів громадського і цивільного 
призначення, благоустрою, транспортної 
інфраструктури, дорожнього сервісу, 
транспорту та інформації  

постійно Виконавчі 
органи 
селищної 
ради  

1) впровадження систем інформування та 
орієнтування осіб з інвалідністю на 
транспорті загального користування та 
об’єктах транспортної інфраструктури з 
використанням, зокрема, візуальної, 
звукової, тактильної інформації 

до 2025 
року 

Надавачі 
послуг з 
автобусних 
перевезень 

2. Забезпечення 
доступності 
транспорту 
 

2) усунення перешкод для маломобільних 
груп населення, у тому числі для осіб з 
інвалідністю, із залученням як експертів 
представників громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю під час проведення 
капітального ремонту об’єктів громадського 
та цивільного призначення, благоустрою, 
транспортної інфраструктури, дорожнього 
сервісу, в тому числі автомобільних доріг у 
населених пунктах громади 

до 2025 
року 

Селищна 
рада 

3. Забезпечення 
архітектурної 
доступності 

1) вжиття вичерпних заходів для організації 
безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю до будівель, приміщень, у тому 
числі санітарного призначення, у закладах 

постійно Виконавчі 
органи 
селищної 



освіти, соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби, в яких 
утримуються особи з інвалідністю 

ради, 
комунальні 
установи 

2) здійснення за участю громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю системного 
моніторингу доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення в будівлях закладів охорони 
здоров’я, соціального захисту, освіти, 
культури, об’єктів житлового та 
громадського призначення, торгівлі, 
транспорту та зв’язку, будівлях органів 
прокуратури, поліції та судів 

щороку 
до 

1 квітня 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

 

3) забезпечення розумного пристосування, 
універсального дизайну приміщень закладів 
культури (обладнання пандусами, звуковою 
сигналізацією, інформаційними табличками), 
поповнення бібліотечних фондів відповідною 
літературою (забезпечення спеціалізованих 
бібліотек літературою, що надрукована 
шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, 
аудіокнигами), перекладу жестовою мовою. 

2021— 
2025 роки 

Відділи 
освіти, 
молоді та 
спорту; 
культури та 
туризму 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

 

4) погодження проектів будівництва та 
введення в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів з метою забезпечення 
доступності до них осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 

до грудня 
2021 
року 

Виконавчі 
органи 

селищної 
ради, 

комунальн
і установи 

4. Забезпечення 
доступності послуг 
для осіб з 
інвалідністю, що 
надаються через 
електронні сервіси 

1) забезпечення виконання вимог щодо 
доступності мобільних додатків та веб-
сайтів для осіб з інвалідністю, у тому числі 
вимог щодо взаємодії спеціального 
програмного забезпечення з веб-сайтами та 
мобільними додатками 

ІІ 
квартал 
2022 р. 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради  

ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Забезпечення 
дотриманням прав 
осіб з інвалідністю 
та дітей з 
інвалідністю, у 
закладах, які 
здійснюють 
інституційний 
догляд 

1)  здійснення моніторингу за дотриманням 
прав осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які проживають/перебувають у 
закладах освіти, соціального захисту 
населення, охорони здоров’я 

щороку  
до 
10 

лютого 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради, 
комунальн
і установи 

2. Забезпечення 
особам з 

1) розселення внутрішньо переміщених осіб 
з інвалідністю та дітей з інвалідністю з 

постійно Відділ 



інвалідністю 
достатнього 
життєвого рівня 
відповідно до 
Керівних 
принципів з 
питань 
внутрішнього 
переміщення  
(E/CN.4/1997/53/A
dd.2) 

порушеннями зору та опорно-рухового 
апарату в установи та заклади, пристосовані 
для проживання/перебування таких осіб, їх 
пересування у приміщеннях та по території 
відповідних установ та закладів 

соціальног
о захисту, 
відділ 
соціальної 
роботи з 
сімями, 
дітьми та 
молоддю 
 

V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права 
осіб з інвалідністю) 

1) розроблення та включення до селищних 
програм цивільного захисту питання щодо 
забезпечення доступу маломобільних груп 
населення, у тому числі осіб з інвалідністю, 
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 

Ш 
квартал 
2021 р. 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

2) проведення моніторингу дотримання прав 
людей з інвалідністю у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій за участю 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю, 
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 

щороку 
до 25 
червня та 
25 грудня 

Селищна 
рада 

3) інформування населення про сховища в 
населених пунктах, обладнані для 
перебування в них осіб з інвалідністю 

протягом 
2021 
року 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

1. Забезпечення 
захисту і безпеки 
осіб з інвалідністю 
у надзвичайних 
ситуаціях, в тому 
числі в разі 
виникнення 
загрози збройних 
конфліктів 
 

4) розроблення планів заходів з питань 
цивільного захисту з урахуванням інтересів 
осіб з інвалідністю, які перебувають у 
закладах соціального захисту, охорони 
здоров’я, освіти 

І квартал 
2022 р. 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

2. Визначення 
пріоритетів під час 
розподілу 
гуманітарної 
допомоги з 
урахуванням 
потреб осіб з 
інвалідністю 

1) залучення на постійній основі 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю 
до визначення пріоритетів у розподілі 
гуманітарної допомоги 

постійно Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 



VIII. Свобода та особиста недоторканність.  
Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,  

видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги.  
Захист особистої цілісності (статті 1417 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Забезпечення 
дотримання прав 
осіб з інвалідністю 
в установах та 
закладах, які 
здійснюють 
інституційних 
догляд, закладах 
охорони здоров’я 
 

1) розроблення санітарного регламенту для 
стаціонарних відділень територіальних 
центрів соціального обслуговування 

І квартал 
2022 р. 

КНП 
«Ємільчин

ська 
лікарня», 

КУ 
«Теритоіа

льний 
центр 

соціальног
о 

обслугову
вання» 

 2) забезпечення можливості повідомлення 
підопічними закладів соціального захисту, 
охорони здоров’я про неналежне поводження 
щодо них у цих закладах з урахуванням 
інтересів осіб з інвалідністю з порушеннями 
слуху, мовлення, інтелектуальними 
порушеннями, вжиття заходів до захисту 
підопічних, від яких/щодо яких надійшло таке 
звернення 

І квартал 
2025 р. 

КУ 
«Теритоіал
ьний центр 
соціального 
обслуговув
ання», 
Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

 3) розроблення та запровадження 
навчальних програм з дотримання прав осіб 
з інвалідністю, які утримуються в установах 
виконання покарань та попереднього 
ув’язнення 

грудень 
2024 
року 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

2. Захист осіб з 
інвалідністю від 
домашнього 
насильства 

1) залучення до проходження навчання 
фахівців із соціальної роботи щодо 
виявлення та надання допомоги особам з 
інвалідністю, зокрема визнаним у судовому 
порядку недієздатними, які зазнають 
домашнього насильства, у тому числі від 
осіб, що здійснюють догляд за ними 

постійно Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

 2) вивчення питання щодо надання 
соціальних послуг особам, віднесеним до 
IVV групи рухової активності відповідно 
до Державного стандарту догляду вдома, 
затвердженого наказом Мінсоцполітики від 
13 листопада 2013 р. № 760 

2022 рік Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

 3) проведення оцінки доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення існуючих загальних та 
спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб, забезпечення створення 

2021 рік Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 



умов доступності 

3. Забезпечення 
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 
 

постійн
о 

Виконавчі 
органі 

селищної 
ради 

 

 2) розроблення механізму відновлення 
здоров’я жінок і дівчат з інвалідністю, які 
постраждали від насильства за ознакою 
статі, у тому числі пов’язаного з 
конфліктом, з урахуванням їх особливих 
потреб (невідкладної допомоги, 
контрацепції, медикаментозного лікування 
для протидії ВІЛ/СНІД, психіатричної 
допомоги та психологічної підтримки, що 
надається медичними працівниками, які 
пройшли спеціальне навчання та підготовку 
щодо роботи з жінками і дівчатами з 
інвалідністю), а також доступ до судово-
медичної експертизи та безоплатної 
правової допомоги 

2021 рік Виконавчі 
органі 

селищної 
ради 

 

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

постійно Виконавчі 
органі 

селищної 
ради 

 

 4) забезпечення надання жінкам та дівчатам 
з інвалідністю, які постраждали від 
насильства за ознакою статі та сексуального 
насильства, пов’язаного з конфліктом, 
інформації в доступному форматі про 
послуги та доступ до установ, на які 
покладаються функції із здійснення заходів 
у сфері запобігання та протидії насильству 

постійно Виконавчі 
органі 

селищної 
ради 

 

X. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти 
(стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Підвищення 
рівня охоплення 
якісними 
соціальними 
послугами осіб з 

1) затвердження державних стандартів 
соціальних послуг “Підтримане проживання 
осіб з інвалідністю” та “Тимчасовий 
відпочинок для батьків або осіб, які їх 
замінюють, що здійснюють догляд за дітьми 

І квартал 
2022 р. 

Виконавчі 
органі 
селищної 
ради 



інвалідністю на 
рівні 
територіальної 
громади 

з інвалідністю”, “Фізичного супроводу”, 
“Перекладу жестовою мовою” 

 2) забезпечення розвитку соціальних послуг, 
що надаються в територіальних громадах з 
урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у 
тому числі із залученням громадських 
об’єднань 

серпень 
2022 
року 

Виконавчі 
органі 
селищної 
ради 

 3)  забезпечення осіб, які здійснюють догляд 
за повнолітньою недієздатною особою або 
особою, цивільна дієздатність яких 
обмежена, соціальною послугою тимчасовий 
відпочинок для осіб, що здійснюють догляд 
за особами з інвалідністю, особами, які 
мають невиліковні хвороби, хвороби, що 
потребують тривалого лікування 

постійно Виконавчі 
органі 
селищної 
ради 

3. Забезпечення 
соціальною 
послугою догляду 
вдома осіб із 
психічними та 
інтелектуальними 
порушеннями 

1) вжиття заходів до надання соціальних 
послуг особам із психічними та 
інтелектуальними поруш еннями, зокрема 
недієздатним особам, за місцем їх прож 
ивання ш ляхом створення мережі надавачів 
соціальних послуг, у тому числі із 
залученням недержавного сектор 

грудень 
2021 
року 

КУ 
«Теритрор
іальний 
центр 
соціальног
о 
обслугову
вання» 
 

 2) вжиття заходів до надання соціальних 
послуг особам із психічними та 
інтелектуальними порушеннями, зокрема 
недієздатним особам, за місцем їх 
проживання шляхом створення мережі 
надавачів соціальних послуг, у тому числі із 
залученням недержавного сектору 

ІV 
квартал 
2022 р. 

КУ 
«Теритрор
іальний 
центр 
соціальног
о 
обслугову
вання» 
 

XI. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації  
(стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

2. Розширення 
можливостей щодо 
захисту прав осіб з 
інвалідністю 
доступними 
засобами, 
способами і 
форматами 
спілкування з 
використанням 
інформаційних та 
комунікаційних 

1) проведення аналізу існуючого 
спеціального програмного забезпечення та 
пошук шляхів вирішення питання щодо 
доступності для осіб з інвалідністю 
україномовної версії програмного 
забезпечення для доступу до текстової 
інформації на веб-сайтах та у мобільних 
додатках 

IV 
квартал 
2021 р. 

Селищна 
рада 
Селищна 
рада 



технологій 

 2) приведення офіційних веб-сайтів у 
відповідність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 
40500:2015 “Інформаційні технології. 
Настанова з доступності веб-контенту W3C 
(WCAG) 2.0” не нижче рівня АА 

до  
2022 
року 

Селищна 
рада 

XII. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1.Створення умов 
для розвитку і 
виховання дітей у 
сім’ях або в 
умовах, 
максимально 
наближених до 
сімейних 

1 )проведення навчання для батьків, які 
виховують дітей з інвалідністю, з питань 
правової культури, надання якісних послуг, 
реалізації права на освіту, соціальний захист, 
дозвілля. 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

 2)вжиття заходів до посилення контролю за 
умовами утримання та виховання дітей з 
інвалідністю, які виховуються в умовах, 
наближених до сімейних (малих групових 
будинках) або у закладах інституційного 
догляду та виховання дітей 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

3. Навчання та 
підвищення 
кваліфікації 
надавачів послуг 
дітям з інвалідністю 
та сім’ям (сімейним 
формам виховання), 
у яких вони 
виховуються 

1) вжиття заходів до систематичного 
підвищення кваліфікації працівників, які 
здійснюють соціальний і психологічний 
супровід дітей, у тому числі з інвалідністю 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Ємльчинсь
кої 
селищної 
ради 

X III. Освіта (стаття 24 К онвенції про п рава осіб з інвалідністю ) 

1. Сприяння 
доступу осіб з 
інвалідністю до 
будівель, споруд 
та приміщень 
закладів освіти 

1 )проведення інвентаризації будівель, споруд 
і приміщень (з урахуванням санітарних зон) 
закладів вищої освіти щодо пристосування 
для потреб осіб з інвалідністю 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

 2)створення належних умов для організації 
освітнього процесу осіб з особливими 
освітніми потребами (осіб з інвалідністю) в 
закладах освіти 

постійно Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

 З) забезпечення проведення оцінки реалізації 
права на освіту осіб з інвалідністю відповідно 

III квартал 
2021 р. 

Відділ 
освіти, 



до зауважень загального порядку № 4 (2016 
року) Комітету ООН з прав осіб з 
інвалідністю до статті 24 Конвенції про права 
осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, 
прийнятої Генеральною Асамблеєю 
Організації Об’єднаних Націй “Перетворення 
нашого світу: Порядок денний в галузі 
сталого розвитку на період до 2030 року 

молоді та 
спорту 

 4) здійснення регулярного моніторингу та 
оцінки реалізації права на освіту осіб з 
інвалідністю з використанням індикаторів до 
статті 24 Конвенції про права осіб з 
інвалідністю із залученням громадських 
об’єднань осіб з інвалідністю, батьків/осіб, 
які здійснюють догляд за дітьми з 
інвалідністю 

щороку до 
15 лютого 

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

2.Розвиток 
інклюзивної освіти 

1) сприяння у розвитку інклюзивного 
освітнього середовища у закладах 
позашкільної освіти, найбільш доступних і 
наближених до місця проживання дітей, у 
тому числі дітей з особливими освітніми 
потребами відповідно до Закону України 
“Про позашкільну освіту” 

протягом 
2022 року 

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

 2) оснащення меблями, пристосованими для 
навчання дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти 

III квартал 
2023 р. 

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

 3) забезпечення надання послуг інклюзивно-
ресурсних центрів у кожній територіальній 
громаді незалежно від чисельності в ній осіб з 
особливими освітніми потребами 

II квартал 
2022 р. 

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

 4) забезпечення фінансування додаткових 
психолого- педагогічних і корекційно- 
розвиткових послуг для дітей з особливими 
освітніми потребами, забезпечення 
соціальних та інших послуг у закладах освіти 

до 2023 
року 

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

ХІV. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Удосконалення 
законодавства 

1) опрацювання питання щодо створення 
нових або облаштування існуючих закладів 
охорони здоров’я для надання послуг з 
реабілітації та санаторно-курортного 
лікування дітей з інвалідністю, у тому числі 
тих, які перебувають у дитячих будинках-
інтернатах 

ІІ 
квартал 
2022 р. 
 

Селищна 
рада, КНП 
«Ємільчинс
ька 
лікарня», 
К 
«Територрі
альний 
центр 



соціального 
обслуговув
ання» 
Селищної 
ради 

2. Забезпечення 
надання медичних 
послуг особам з 
інвалідністю 

2) забезпечення супроводу осіб з 
інвалідністю в закладах охорони здоров’я 

постійно Ку 
«Територрі
альний 
центр 
соціального 
обслуговув
ання» 
Селищної 
ради 

XV. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Упровадження 
комплексних 
реабілітаційних та 
абілітаційних 
послуг 
 

1.забезпечення підвищення кваліфікації 
фахівців з реабілітації з метою надання 
(здійснення) якісних реабілітаційних послуг 
(заходів) 

31 грудня 
2021 р. 

Виконавчі 
органи 
селищної 
ради  
 
 

XVI. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

2.Вжиття заходів 
для сприяння 
зайнятості, 
забезпечення 
розумного 
пристосування 
робочих місць для 
потреб осіб з 
інвалідністю, їх 
супроводу на 
робочому місці 

1) Забезпечення впровадження соціальної 
послуги супроводу під час працевлаш 
тування та на робочому місці особи з 
інвалідністю 

грудень 
2021 
року 

Селищна 
рада 
спільно з 
Ємільчинсь
ким 
районним 
центром 
зайнятості 

  2)проведення інформаційно роз’ясню 
вальних кампаній для популяризації 
працевлаш тування осіб з інвалідністю , 
підвищ ення рівня поінформованості та 
боротьби із стигматизацією і стереотипами, 
з якими стикаю ться особи з інвалідністю , 
зокрем а на робочому місці 

грудень 
2021 
року 

Селищна 
рада 
спільно з 
Ємільчинсь
ким 
районним 
центром 
зайнятості 

 3) забезпечення впровадження ефективних 
програм зайнятості для осіб з інвалідністю 

протягом 
2021 
2023 
років 

Селищна 
рада 
спільно з 
Ємільчинсь
ким 
районним 



центром 
зайнятості 

XVIII. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права осіб з 
інвалідністю) 

1. Удосконалення 
виборчого 
законодавства 
щодо участі осіб з 
інвалідністю у 
виборчому процесі 

1) забезпечення реалізації виборчих прав 
осіб з інвалідністю, зокрема шляхом 
створення умов для безперешкодного 
доступу до приміщень виборчих комісій та 
приміщень для голосування, застосування 
засобів розумного пристосування для 
голосування, доступних форматів 
інформації, у тому числі аудіокоментування, 
перекладу жестовою мовою, та інших 
форматів подачі інформації для читання та 
спілкування 

ІІ 
квартал 
2023 р. 

Селищна 
рада 

XIX. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях 
спортом  

(стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Забезпечення 
доступу осіб з 
інвалідністю до 
культурного життя 

1) 2)реалізація статті 8 Закону У країни 
«Про культуру», в тому числі щ одо 
забезпечення права осіб з інвалідністю на 
відвідування держ авних та комунальних 
закладів культури на пільгових умовах  

до 1 
липня 
2022 р. 

Відділ 
культури 
та туризму 
селищної 
ради  

XX. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Удосконалення 
збору даних щодо 
осіб з інвалідністю 

1) включення до щорічного статистичного 
збірника “Соціальний захист населення 
України” наявних відомостей про осіб з 
інвалідністю у сфері освіти, охорони 
здоров’я, правосуддя, зайнятості і 
працевлаштування 

щороку Виконавчі 
органи 
селищної 
ради 

 2) проведення за допомогою короткого 
набору питань Вашингтонської групи щодо 
інвалідності опитування, у тому числі із 
застосуванням онлайн-засобів, щодо 
забезпечення прав та можливостей осіб з 
інвалідністю, зокрема перешкод, з якими 
вони стикаються в суспільстві 

31 грудня 
2022 р. 

Селищна 
рада 

XXI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг  
(статті 3233 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 

1. Забезпечення 
взаємодії та 
співпраці з 
Комітетом з прав 
осіб з 
інвалідністю, 
іншими 
міжнародними і 

1) підготовка чергової Національної 
доповіді про заходи, вжиті для виконання 
Конвенції про права осіб з інвалідністю 

березень 
2024 
року 

Селищна 
рада 



регіональними 
організаціями, 
національними 
інституціями з 
прав людини з 
питань захисту 
прав осіб з 
інвалідністю 

 

2) забезпечення супроводу Національної 
доповіді про виконання Україною положень 
Конвенції про права осіб з інвалідністю в 
Комітеті ООН з прав осіб з інвалідністю 

ІІІ 
квартал 
2021 р. 

Селищна 
рада 

 

3) опрацювання зауважень Комітету ООН з 
прав осіб з інвалідністю, наданих за 
підсумками розгляду  Національної доповіді 
про виконання Україною положень 
Конвенції про права осіб з інвалідністю 

у 
тримісяч
ний 
строк 
після 
отриманн
я 
зауважен
ь  
Комітету 
ООН з 
прав осіб 
з 
інвалідні
стю 

Селищна 
рада 

2. Забезпечення 
конструктивного 
залучення 
громадських 
об’єднань осіб з 
інвалідністю, які 
працюють у сфері 
прав осіб з 
інвалідністю, до 
формування 
політик і стратегій, 
спрямованих на 
виконання 
Конвенції про 
права осіб з 
інвалідністю 

1) опрацювання питання щодо створення 
незалежного механізму заохочення, захисту 
і моніторингу виконання Конвенції про 
права осіб з інвалідністю 

2022 рік Селищна 
рада 

 

2) сприяти створенню  громадських об’єднань 
осіб з інвалідністю, удосконалення механізму 
надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням осіб з інвалідністю, зокрема на їх 
інституційний розвиток, за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів 
 

постійно Селищна 
рада 



 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) здійснення моніторингу 
надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням осіб з інвалідністю на 
місцевому рівні 

щороку 
до 1 
квітня 

Селищна 
рада 




