
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

29.06.2016     Ужгород     № 241 
 

Про план заходів з реалізації у м. Ужгород  

Національної стратегії у сфері прав людини  

на період до 2020 року 

 

  

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження 

плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року» та на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 25 березня 2016 № 129 «Про план заходів з реалізації 

в області Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року»: 

1. Затвердити план заходів з реалізації у м.Ужгород Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, що додається. 

2. Відповідальним забезпечити виконання плану заходів та 

інформувати управління праці та соціального захисту населення про хід його 

виконання щокварталу до 2 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення про хід 

виконання плану заходів  інформувати  департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за 

звітним періодом. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

  

  

 Міський голова                                                                                Б. Андріїв 



               Додаток до 

               Розпорядження міського голови 

               29.06.2016  № 241 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації у м. Ужгород Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

 

№ 

з/

п 

Нумерація та зміст пунктів 

Національної стратегії 

 Найменування заходів  з реалізації у м.Ужгород Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за                   

виконання 

заходів 

1 5. Створення передумов 

для зменшення ризиків 

життю та здоров’ю 

факторами підвищеної 

небезпеки 

Запровадження системи тренінгів для працівників  закладів 

охорони здоров’я, освіти, в яких перебувають люди з 

інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними 

розладами та інші маломобільні групи населення за 

навчальною програмою щодо надання таким категоріям осіб 

допомоги у разі виникнення та/або загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

 

проведення тренінгів для медичних працівників міських 

лікувально-профілактичних закладів щодо надання медичної 

допомоги маломобільним пацієнтам у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

До 

01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 

2016 року 

Відділ охорони 

здоров’я, 

управління 

освіти   

 

 

 

 

відділ охорони 

здоров'я 

 

 

2 54. Створення ефективної 

системи надання 

соціальних послуг сім’ям та 

особам, які перебувають у 

складних життєвих 

Забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються у  

територіальній громаді, у тому числі із залученням 

недержавних організацій 

 
 

2020 рік 

 
 
 
 

Ужгородський 

міський центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді 



обставинах, у тому числі із 

забезпечення соціального 

супроводу людей з 

інвалідністю та сімей, у 

яких проживають діти з 

інвалідністю 

 
 
 
 
 

 
 
забезпечення постійного інформування населення щодо 

системи надання соціальних послуг, зокрема шляхом 

розміщення на сайтах, стендах переліку соціальних послуг, 

суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних 

послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, 

умови надання та іншої інформації про послуги) 

 
 
 
 
 
 
 

2016 – 2020 

роки 

(далі 

ЦСССДМ), 

управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

ЦСССДМ, 

відділ охорони 

здоров'я, 

управління 

освіти, 

управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

6 61. Забезпечення доступу 

до одержання медичної 

допомоги вразливих верств 

населення 

Здійснення обстеження державних і комунальних закладів 

охорони здоров’я щодо їх відповідності державним 

будівельним нормам у частині доступності для маломобільних 

груп населення, у тому числі людей з інвалідністю з 

порушеннями зору, слуху та опорно–рухового апарату (ДБН 

В.2.2–17:2006, ДСТУ–Н Б В.2.2–31:2011 та ДСТУ Б ISO 

21542:2013); 

 

формування вичерпного переліку необхідних робіт за 

результатами проведеного обстеження; 

розроблення механізму та щоквартального плану-графіка 

До 2020 

року 

Відділ охорони 

здоров'я, відділ 

державного 

архітектурно-б

удівельного 

контролю, 

управління 

капітального 

будівництва 



здійснення реконструкції та ремонту будівель таких закладів з 

урахуванням відповідних вимог будівельних норм 

3 68. Забезпечення 

запобігання соціальному 

сирітству та 

інституціалізації дітей 

Моніторинг стану житла, закріпленого за дітьми- сиротами та  

дітьми, позбавленими батьківського піклування, та посилення 

органами опіки контролю за його збереженням та 

використанням; 

 

розроблення відомчого наказу щодо визначення механізму 

моніторингу стану житла, закріпленого за дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, та посилення 

органами опіки контролю за його збереженням та 

використанням 

ІVквартал 

2016- 

ІVквартал 

2020 років 

 

Служба у 

справах дітей, 

ЦСССДМ, 

 

служба у 

справах дітей 

4 70. Створення умов для 

розвитку сімейних форм 

виховання 

Запровадження мінімального базового комплексу соціальних 

послуг для вразливих сімей з дітьми   шляхом виявлення 

вразливих категорій сімей/осіб та організації надання їм 

соціальних послуг 

2016 – 2020 

роки 

ЦСССДМ 

8 73. Запровадження та 

забезпечення 

функціонування системи 

послуг раннього втручання 

з метою створення 

сприятливих умов 

життєдіяльності для дітей, 

які мають порушення 

розвитку, підтримки сімей, 

у яких вони виховуються, 

запобігання відмовам 

батьків від дітей, які мають 

порушення розвитку, 

Розроблення та впровадження програми та курсів навчання, а 

також підготовки та/або перепідготовки кваліфікованих 

фахівців для роботи у командах раннього втручання; 

 

 

 

 

створення системи проведення моніторингу щодо надання 

послуг раннього втручання та стандартизації надання послуг; 

 

проведення інформаційно–роз’яснювальної роботи з 

популяризації та розповсюдження знань щодо раннього 

розвитку дітей та виникнення можливих ризиків: 

Через три 

місяці 

після 

затвердже

ння 

стандарту 

 

IV квартал 

2020 року 

 

IV квартал 

2016 –  

IV квартал 

Відділ охорони 

здоров’я 

 

 

 

 

 

Відділ охорони  

здоров’я 

 

Відділ охорони 

здоров’я 



інвалідизації дитячого 

населення 

- підготовка кваліфікованих медичних працівників для роботи 

в командах раннього втручання; 

- проведення моніторингу щодо надання послуг раннього 

втручання та стандартизація раннього втручання 

2020 років 

9 83. Впровадження 

інклюзивного навчання для 

можливості реалізації 

людьми з інвалідністю 

права на освіту 

Здійснення обстеження  навчальних закладів на предмет їх 

відповідності державним будівельним нормам у частині 

доступності для маломобільних груп населення, у тому числі 

осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та 

опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2 – 17:2006, ДСТУ – Н Б 

В.2.2 – 31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) 

2016-2020 

роки 

Управління 

освіти, відділ 

охорони 

здоров’я, відділ 

державного 

архітектурно-б

удівельного 

контролю 

10 88. Створення умов, 

необхідних для запобігання 

та протидії усім формам 

гендерного насильства та 

торгівлі людьми 

Виявлення та надання допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми (медичної, психологічної консультаційної), у 

тому числі і дітям, які постраждали від торгівлі людьми; 

при зверненні в медичні заклади осіб, які потерпіли від 

домашнього насильства, надавати їм при потребі медичну та 

психологічну допомогу 

 

2016-2020 

роки 

Відділ охорони 

здоров’я, 

ЦСССДМ, 

відділ у 

справах сім’ї та 

молоді, служба 

у справах дітей 

11 89. Удосконалення системи 

надання допомоги жертвам 

злочинів, пов’язаних із 

торгівлею людьми 

Впровадження у діяльність медичних закладів гендерних 

підходів; 
 

включення у систему освіти компонент, спрямований на 

поширення гендерних знань та подолання гендерних 

стереотипів, підвищити рівень правової обізнаності дітей 

щодо гендерної рівності; 

 

проведення просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі 

людьми та протидії насильства в сім”ї з участю представників 

2016-2020 Відділ охорони 

здоров’я 
 

управління 

освіти  

 
 

 

управління 

освіти  

 



правоохоронних органів, психологічної служби 

12 97. Удосконалення порядку 

надання допомоги жертвам 

домашнього насильства та 

впровадження програм, 

спрямованих на навчання 

осіб, які вчинили домашнє 

насильство, 

ненасильниць-кій поведінці 

у міжособис-тісних 

стосунках 

 

 

Проведення соціальної  роботи з сім’ями з питань протидії 

домашньому насильству  

2016-2020 

 

 

2016 рік 

Відділ охорони 

здоров'я, 

ЦСССДМ, 

відділ у 

справах сім’ї та 

молоді 

13 116. Забезпечення захисту 

та інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини 

Проведення роз’яснювальної роботи серед дітей, у тому числі 

ромської національності, щодо важливості отримання освіти; 

 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

популяризації та розповсюдження знань щодо раннього 

розвитку дітей та виникнення можливих ризиків порушень 

розвитку дітей 
 

2016-2020 Управління 

освіти 

 

ЦСССДМ, 

відділ охорони 

здоров’я 

14 119. Створення належних 

матеріально-технічних 

умов для учасників 

антитерористичної операції 

на період її проведення 

Удосконалення механізму виконання бюджетних програм 

щодо: 

- надання соціальної та психологічної допомоги центрами 

соціально-психологічної реабілітації населення,  

- психологічної реабілітації постраждалих учасників 

 антитерористичної операції,  

- соціальної та професійної адаптації учасників  

антитерористичної операції;  

 

 

2016 – 2017 

роки 

Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  
 

 

 

 

 

 



забезпечення учасників антитерористичної операції 

амбулаторно-профілактичним, стаціонарним лікуванням, 

зубопротезуванням, санаторно-курортним лікуванням. 
 

відділ охорони 

здоров’я, 

управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  
 

 
 

 


