
 
Додаток до листа НАІУ  

 
План дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року    

 
 
 
 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатори  
досягнення 

Строк 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

 Загальні зобов’язанняя ( 1- 5 статті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю) 
Створення умов для забезпечення рівних прав та 
можливостей осіб з інвалідністю 

внесення змін  до 
Закону України  „ Про 
громадські об’єднання 
” щодо  визначення 
терміну „громадські 
об’єднання осіб з 
інвалідністю”  

Проект акта  
внесено на розгляд 
Кабінету Міністрів 

України 

II квартал  
2021 року 

 Мінсоцполітики, 
Мін’юст  

 
 
 

Жінки з інвалідністю (стаття 6 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 
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. Запровадити 
обов’язкові навчальні  
програми для суддів, 
прокурорів, 
поліцейських та 
представників 
правоохоронної 
системи щодо 
застосування 
законодавства, яке 
встановлює 
відповідальність за 
насильство за ознакою 
статі та сексуального 

Кількість 
розроблених 
програм  
 

Відсоток суддів, 
прокурорів, 

поліцейських, які 
пройшли тренінги 
щодо застосування 

законодавства 

постійно Національна 
поліція 

Тренінговий центр 
прокурорів  

Офіс Генерального 
прокурора (за 

згодою) 
Національна школа 
суддів (за згодою) 
Уповноважений 

Президента 
України з прав 

людей з 
інвалідністю (за 



насильства, 
пов’язаного з 
конфліктом 
 

згодою) 
Урядовий 

уповноважений з 
прав осіб з 

інвалідністю (за 
згодою)  

громадські 
об’єднання осіб з 
інвалідністю (за 

згодою)  
 2) запровадити 

моніторинг діючих 
притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та 
насильства за ознакою 
статі з метою 
визначення їх 
доступності для  жінок 
та дівчат з 
інвалідністю 
 
3) створення нових 
притулків з 
дотриманням вимог 
державних 
будівельних норм та 
забезпечення їх 
доступності  
 

Збільшення рівня 
доступності 
притулків для осіб, 
які постраждали від 
домашнього 
насильства та 
насильства за  
ознакою статі, в 
тому числі в 
сільській місцевості 
для жінок і дівчат з 
інвалідністю 

 

постійно Мінрегіон 
Нацсоцслужба 

обласні державні 
адміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування  

(за згодою) 

 4) опрацювати питання 
щодо запровадження 

розроблено 
нормативно-

2021 рік МОЗ 
Мін’юст 



механізму відновлення 
здоров’я жінок і дівчат 
з інвалідністю, які 
постраждалі 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 

правові акти 
 

Відсоток жінок з 
інвалідністю, які 

скористалися 
відповідними 

послугами 
 

Нацсоцслужба 
Координаційний 
центр з надання 

правової допомоги, 
обласні, Київська 
міська державні 

адміністрації, 
органи місцевого 

самоврядування (за 
згодою) 

 5) Забезпечити збір та 
аналіз даних щодо 

Забезпечується збір 
та аналіз даних з 

постійно Національна 
поліція 



жінок і дівчат з 
інвалідністю, які 
постраждали від 
насильства за ознакою 
статі, у тому числі  
пов’язаного з 
конфліктом 

розбивкою за 
групами 
інвалідності   

 

Нацсоцслужба 
МОЗ 

Держстат  
обласні, Київська 
міська державні 

адміністрації, 
органи місцевого 

самоврядування (за 
згодою) 

 6) забезпечити 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 
 

Передбачені 
спеціальні засоби 
інформування  
 

Відсоток жінок з 
інвалідністю, які 

отримали 
інформацію про 

послуги та доступ 
до установ 

 Обласні, Київська 
міська державні 

адміністрації, 
органи місцевого 

самоврядування (за 
згодою) 

МОЗ                    
Мінцифри 

Мінреінтеграції  
Уповноважений 

Президента 
України з прав 

людей з 
інвалідністю (за 

згодою),  
Урядовий 

уповноважений з 
прав осіб з 

інвалідністю (за 
згодою), 

органи місцевого 
самоврядування (за 

згодою) 
громадські 



об’єднання осіб з 
інвалідністю (за 

згодою) 
Доповнити Розділ I новими завданнями 
 
Захист жінок та дівчат з інвалідністю, які зазнають 
множинних форм дискримінації 
 
 
 
 

1) проведення заходів з 
підвищення 
обізнаності серед 
роботодавців 
державного та 
приватного секторів з 
метою зміни 
негативних усталених 
стереотипів щодо осіб 
з інвалідністю, 
особливо на ринку 
праці, підвищення 
рівня їх обізнаності з 
питань недопустимості 
трудової дискримінації 
стосовно жінок з 
інвалідністю та 
висвітлення 
важливості 
забезпечення 
принципу 
інклюзивності у сфері 
зайнятості   

кількість 
проведених заходів  
 

постійно Мінекономіки  
Державний центр 

зайнятості 
Мінсоцполітики 

громадські 
об’єднання осіб з 
інвалідністю (за 

згодою) 

Захист жінок, які є матерями та/або членами сімей 
людей з інвалідністю і здійснюють догляд та 
опіку/піклування над ними  

Опрацювання питання 
запровадження 
механізму 
працевлаштування 
жінок, які виховують 
дітей з інвалідністю, 
та/або членів сімей 

Проект акта 
внесено на розгляд   
Уряду 
 

 

2022 рік Мінекономіки 
ДЦЗ 

громадські 
об’єднання осіб з 
інвалідністю (за 

згодою) 



осіб з інвалідністю, які 
здійснюють постійний 
догляд за ними 

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

Підвищення рівня охоплення якісними соціальними п
ослугами  на рівні територіальних громад осіб  з 
інвалідністю 

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

Збільшено кількість 
послуг для осіб з 
інвалідністю, що 
надаються в 
територіальній 
громаді  
  
кількість 
громадських 
об’єднань, що 
надають соціальні 
послуги в 
територіальній 
громаді, у тому 
числі через 
соціальне 
замовлення  
  
 
 

постійно  
місцеві державні 

адміністрації, 
органи  

місцевого 
самоврядування (за 

згодою) 
громадські 

об’єднання осіб з 
інвалідністю (за 

згодою) 

XII. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) 
Забезпечення впровадження 
 послуги раннього втручання  

1) законодавче 
визначення поняття 
„послуга раннього 
втручання” та 
створення 
скринінгового 
інструменту для 

проект акта внесено 
на розгляд Кабінету 
Міністрів України 

II квартал  
2022 року 

МОЗ 
Мінсоцполітики 
обласні, Київська 
міська державні 

адміністрації 
Національна 

академія 



проведення оцінки 
раннього розвитку 
дитини 

педагогічних наук 
України (за 

згодою) 
громадські 

об’єднання (за 
згодою) 

 
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


