
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
засідання Ради у справах осіб з інвалідністю 

від 28 листопада 2017 року № 2

І. Про стан забезпечення права на освіту дітей з інвалідністю. 
Доступність для осіб з інвалідністю закладів освіти, у тому числі в 
яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання

Інформацію заступника Міністра освіти і науки Хобзея П. К. взяти до 
відома.

1. МОН, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфіну опрацювати питання щодо 
забезпечення якісними освітніми послугами осіб, які за станом здоров’я та 
рекомендаціями лікарів не можуть відвідувати заклади освіти, зокрема 
організації для таких осіб індивідуального навчання. Про результати 
поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 25 січня 2018 року

2. МОН, Мінфіну, Мінсоцполітики опрацювати питання щодо 
організації у сільській місцевості навчання учнів з особливими освітніми 
потребами у групах з кількістю менше п’яти осіб у разі відсутності 
достатньої кількості учнів для створення спеціальних або інклюзивних 
класів. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 25 січня 2018 року

3. МОН, МОЗ за участю Національної академії педагогічних наук 
вжити заходів до запровадження у навчальний процес для дітей з 
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах, 
спеціальних та інклюзивних класах, Європейських стандартів викладення 
інформації, доступної для читання і розуміння (спрощеної мови). Про 
результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року

4. МОН, Мінмолодьспорту, Мінфіну за участю представників 
громадських об’єднань опрацювати /діщтацняя ^рщсг^зррзроблення 
комплексної системи національно-патріотичного виховання та 
запровадження її у закладах освіти. Про результати поінформувати Кабінет 
Міністрів.

Строк: до 29 грудня 2017 року
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5. МОН, обласним, Київській міській держадміністраціям вжити 
заходів до забезпечення:

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до закладів освіти, 
зокрема опорних шкіл, та урахування цієї вимоги під час здійснення 
реконструкції та капітальних ремонтів будівель таких закладів;

задоволення потреб у спеціальних шкільних автобусах, обладнаних 
місцями для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних 
візках.

МОН про результати щопівроку до 15 числа місяця, наступного за 
звітним інформувати Кабінет Міністрів.

II. Про стан забезпечення осіб з інвалідністю виробами 
медичного призначення, в тому числі технічними засобами 
реабілітації

Інформацію заступника Міністра охорони здоров’я 
Лінчевського О. В., директора Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О. А. взяти до відома.

1. МОЗ:
1) опрацювати разом з громадськими організаціями, які опікуються 

особами з інвалідністю, питання щодо затвердження на законодавчому 
рівні мінімальних стандартів забезпечення осіб з інвалідністю медичними 
виробами, зокрема сечо-, калоприймачами та іншими виробами при 
інконтиненції, за бюджетні кошти та застосування індивідуального 
підходу під час забезпечення ними осіб з інвалідністю. Про результати 
поінформувати Кабінет Міністрів.
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Строк: до 1 лютого 2018 року

2) вжити заходів до забезпечення осіб з інвалідністю виробами 
медичного призначення з урахуванням індивідуальних потреб, зокрема 
розширення переліку виробів, на які вказана категорія осіб має право, та 
визначення нормативів забезпечення такими виробами. Про результати 
поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року

3) опрацювати питання щодо:
створення реєстру (банку даних) осіб з інвалідністю, які потребують 

забезпечення медичними виробами.

Строк: до 1 лютого 2018 року

4) збільшення строків перегляду реабілітаційних заходів, 
передбачених індивідуальною програмою реабілітації особи з



інвалідністю, до п’яти років та про результати поінформувати Кабінет 
Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року

2. МОЗ, Міноборони, МВС, Мінсоцполітики утворити робочу групу 
за участю Уповноваженого Президента України з прав людей з 
інвалідністю, Уповноваженого Президента України з питань реабілітації 
учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній 
операції та Урядового Уповноваженого з прав осіб з інвалідністю з метою 
вирішення проблемних питань медичної, психологічної, професійної 
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції. 
Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 15 січня 2018 року

3. МОЗ вжити необхідних заходів щодо розроблення та подання в 
установленому порядку на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про утворення Державної установи “Центр психічного 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”. Про результати 
поінформувати Уповноваженого Президента України з питань реабілітації 
учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній 
операції, та Кабінет Міністрів.

Строк: до 25 січня 2018 року

4. МОЗ, Міноборони, МВС, Мінфіну вжити заходів до покращення- 
матеріально-технічного забезпечення госпіталів для ветеранів війни. Про 
результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року

5. Мінсоцполітики:
1) підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Уряду 

проект постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321” щодо 
осучаснення переліку технічних засобів реабілітації для осіб з 
інвалідністю, строку їх експлуатації, можливості запровадження 
монетизації таких засобів;

Строк: до 1 лютого 2018 року

2) розглянути можливість забезпечення осіб з інвалідністю 
електроскутерами, у разі їх відмови в отриманні автомобіля, та про 
результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року
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6. Мінсоцполітики разом із Фондом соціального захисту інвалідів 

провести нараду за участю підприємств усіх форм власності, які 
забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
реабілітації, стосовно вирішення питань функціонування галузі.

Строк: до 26 грудня 2017 року

7. Фонду соціального захисту інвалідів:
1) вжити заходів до удосконалення порядку використання коштів, які 

виділяються з державного бюджету для забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними та іншими засобами реабілітації. Про результати 
поінформувати Кабінет Міністрів;

Строк: до 15 лютого 2018 року

2) забезпечити вчасне і в повному обсязі фінансування програм, 
відповідальним виконавцем яких є Фонд;

Строк: постійно

3) не допускати виникнення заборгованості;

Строк: постійно

4) забезпечити належний рівень комунікації із представниками 
громадянського суспільства, прозорість та відкритість діяльності.

Строк: постійно

8. Мінсоцполітики, Мінфіну опрацювати питання щодо збільшення 
фінансування для забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 
категорій населення. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року

9. Державній службі у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, Мінфіну, Мінсоцполітики _ повторно 
розглянути питання щодо створення “гарячої лінії” для запитів та скарг 
учасників антитерористичної операції (з системою зворотного зв язку). 
Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року

10. МІП, Держкомтелерадіо, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, 
Мінрегіону та Мінінфраструктури розробити план заходів щодо створення 
соціальної реклами, зокрема щодо психологічної підтримки учасників 
антитерористичної операції.

* 1 Строк: до 1 червня 2018 року
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III. Про стан виконання Указів Президента України від 3 грудня
2015 р. № 678 “Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей 
з інвалідністю” і від 13 грудня 2016 р. № 553 “Про заходи, спрямовані 
на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”

Інформацію заступника Міністра соціальної політики 
Федорович Н. В., заступника Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
Парцхаладзе Л. Р. взяти до відома.

1. МОЗ вжити заходів до забезпечення виконання у повному обсязі 
Указів Президента України від 3 грудня 2015 р. № 678 “Про активізацію 
роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю і від 13 грудня
2016 р. № 553 “Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав 
осіб з інвалідністю”. Про результати поінформувати Адміністрацію 
Президента і Кабінет Міністрів;

Строк: до 1 лютого 2018 року

2. МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, Мінфіну, Мінекономрозвитку,
Мін’юсту, Закарпатській, Львівській, Одеській і Харківській
облдержадміністраціям вжити заходів до забезпечення належного 
виконання плану заходів з реалізації у 2017—2020 роках пілотного проекту 
“Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення 
розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. 
№ 948, та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 19 січня 2018 року

3. Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінрегіону опрацювати питання щодо
передбачення відповідних бюджетних програм на будівництво
(придбання) житла для осіб з інвалідністю під час підготовки відповідних 
змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” та 
про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 20 грудня 2017 року

4. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої 
влади, головам обласних та Київської міської держадміністрацій 
забезпечити виконання завдань, визначених планом заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом 
ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання 
Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, 
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2016 р. № 1073, та про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк: до 1 лютого 2018 року
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5. Секретарю Ради у справах осіб з інвалідністю включити до 
порядку денного чергового засідання Ради у справах осіб з інвалідністю 
наступні питання:

1) стан виконання Указів Президента України від 
З грудня 2015 р. № 678 “Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 
людей з інвалідністю” і від 13 грудня 2016 р. № 553 “Про заходи, 
спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”;

2) доступність для осіб з інвалідністю транспортної інфраструктури.

6. Обласним та Київській міській держадміністраціям:
1) опрацювати питання стосовно створення бази даних щодо 

доступності об’єктів житлового та громадського призначення по кожному 
населеному пункту, які мають містити інформацію про адресу об’єкта, 
його призначення, заходи, вжиті для забезпечення вільного доступу людей 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і можливості 
отримувати послуги, а також обов’язкову фотофіксацію об’єкта і прилеглу 
до нього територію. Про результати поінформувати Мінрегіон і 
Мінсоцполітики;

2) забезпечити постійний контроль за виконанням заходів щодо 
створення належних умов доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів 
житлового та громадського призначення, зокрема закладів освіти, охорони 
здоров’я.

Строк: до 1 лютого 2018 року

Віце-прем’єр-міністр України, 
голова Ради

у справах осіб з інвалідністю ;ло РОЗЕНКО

Директор
Департаменту соціального захисту

осіб з інвалідністю Мінсоцпол:-------
секретар Ради Оксана ПОЛЯКОВА




