
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

14.11.2016    Ужгород № 356

Про план заходів на 2016-2017 роки
з реалізації Стратегії подолання
бідності у м. Ужгород
 

 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 серпня

2016  року  №  573-р  «Про  затвердження  плану  заходів  на  2016-2017  роки  з
реалізації Стратегії подолання бідності» та на виконання розпорядження голови
обласної  державної  адміністрації  від  26  вересня  2016  року  №  464  «Про
обласний  план  заходів  на  2016-2017  роки  з  реалізації  Стратегії  подолання
бідності»  з  метою  реалізації  в  м.Ужгороді  Стратегії  подолання  бідності,
виконком міської ради ВИРІШИВ:
 

1.  Схвалити  план  заходів  на  2016-2017  роки  з  реалізації  Стратегії
подолання бідності у м.Ужгород згідно з додатком.

2. Виконавцям заходів :
1) забезпечити виконання плану заходів у визначені терміни;
2) інформувати управління праці та соціального захисту населення про

хід  виконання  плану  заходів  щокварталу  до  05  числа,  що настає  за  звітним
періодом.

3.  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  узагальнену
інформацію  про  хід  виконання  плану  заходів  подавати  департаменту
соціального захисту населення щокварталу до 10 числа місяця,  що настає за
звітним періодом.

4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови Білака О.П.
 

Міський голова Б. Андріїв



Додаток
 до рішення виконкому
 14.11.2016 № 356

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
на 2016 – 2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності у м.Ужгород

 
 

 

№
з/п

Зміст основного
завдання

Найменування заходів Строк
виконання

 

Відповідаль-
ні за

виконання

Індикатори виконання

Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та
виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці

Підвищення дієвості політики зайнятості
1. 4. Розширення  видів

діяльності  та  сфери
застосування
громадських робіт
 
 
 
 
 
 
 

1) розширення переліку видів громадських робіт,
у тому числі  тих,  що фінансуються  за рахунок
місцевих бюджетів, з урахуванням необхідності
забезпечення  тимчасової  зайнятості  окремих
цільових груп населення
 
 
 
 
 
2) розширення  переліку  видів  громадських  та
інших  робіт  тимчасового  характеру  з  метою
супроводу,  догляду,  обслуговування,  соціально-
медичного  патронажу  осіб,  які  мають
інвалідність або тимчасову непрацездатність 

2016 – 2017
роки

 
 
 

 
 
 
 
 

 2016 – 2017
роки

 
 

 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 
 
 
 
 
 
 Ужгородський
міський  центр
зайнятості(за
згодою)
 
 

Збільшення чисельності осіб,
залучених  до  громадських
робіт; включення до переліку
видів  громадських  та  інших
робіт  тимчасового  характеру
з  метою супроводу,  догля-ду,
обслуговування  осіб,  які
мають  інвалідність  або
тимчасову непрацездатність



2. 5. Сприяння  підви-
щенню  конкуренто-
спроможності  осіб  на
ринку  праці  шляхом
підвищення
ефективності  профе-
сійного  навчання
зареєстрованих
безробітних  і
представників вразливих
груп  працівників  з
низьким
кваліфікаційним рівнем.

Забезпечення організації професійного навчання
зареєстрованих  безробітних  на  замовлення
роботодавця  або  для  самозайнятості,
провадження підприємницької діяльності

2016 – 2017
роки

 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості(за 
згодою)
 
 

Підвищення  рівня  праце-
влаштування  зареєстрованих
безробітних  після  проход-
ження  ними  професійного
навчання

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Запобігання
довготривалому
безробіттю  у  результаті
залучення
зареєстрованих
безробітних до активних
заходів на  ринку праці,
зокрема шляхом:

1) створення  умов  для  працевлаштування  в
обсягах,  необхідних  для  запобігання
довготривалому безробіттю, під час формування
програми  соціально-економічного  розвитку
міста

 

2016 – 2017
роки

 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості(за 
згодою), 
управління 
економіки та 
підприємництва
 
 

Збільшення  кількості  ство-
рених  робочих  місць; 
підвищення  рівня  зайнятості
населення у віці 15 –70 років

2)Забезпечення актуалізації регіональних 
програм зайнятості, зокрема у частині сприяння 
зайнятості демобілізоаваних учасників 
антитерористичної операції, внутрішньо-
переміщених осіб та осіб з інвалідністю.

2016 рік
 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості(за 
згодою)
 
 

 

3) забезпечення  надання  допомоги із
часткового безробіття

2016 – 2017
роки

 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 
 

 



проведення  заходів  із
психологічної  підтрим-
ки  найбільш  вразливих
категорій  осіб  для
підвищення  рівня
інтеграції на  ринку пра-
ці  у  результаті  надання
інформаційних,
консультаційних,
профорієнтаційних
послуг  та  соціальної
реабілітації;
 
 
 
 підтримки підприєм-
ницької ініціативи за-
реєстрованих безробіт-
них надання допомоги 
по безробіттю однора-
зово для започаткування 
власної справи та надан-
ня послуг із фахового 
консультування, а також 
допомоги у плануванні 
та провадженні підпри-
ємницької діяльності;
 
 
 
 
 
 
 
 

4) організація  та  проведення профорієнтаційної
роботи з найбільш вразливими категоріями осіб
з  метою  прискорення  їх  інтеграції  на  ринку
праці
 
 
 
 
 
 

5)  забезпечення  індивідуального  супроводу  та
соціальної  реабілітації  окремих  категорій
безробітних, зокрема осіб з інвалідністю
 
6) надання  безоплатних  індивідуальних  та
групових  консультацій  з  питань  організації  та
провадження підприємницької діяльності
 
 
 
 
 
 
 

7)  здійснення  компенсації  витрат  у  розмірі
єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та оплати праці
роботодавцям,  які  працевлаштовують
безробітних,  що  мають  додаткові  гарантії  у
сприянні працевлаштуванню, за рахунок Фонду
загально-обов’язкового  державного  соціального

2016 – 2017
роки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 рік
 
 
2016 – 2017

роки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – 2017

роки
 
 
 
 
 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 
 
 
 
 
 
 
 Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 
 
 
 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 

Збільшення чисельності осіб,
яким  надано  послуги,  та
збільшення  кількості  послуг,
наданих зазначеним особам
 
 
 
 

Збільшення чисельності осіб,
забезпечених  роботою  за
сприяння  міської  служби
зайнятості
 
 
 
 
 

Збільшення  чисельності  пра-
цевлаштованих осіб
 
 
 
 
 



збереження зайнятості 
осіб віком понад 45 
років шляхом 
компенсації витрат 
роботодавця на 
професійну 
перепідготовку або 
підвищення кваліфікації 
таких осіб;
 
 
 
 

 
розширення 
можливостей для 
працевлаштування осіб, 
звільнених з військової 
служби після участі в 
антитерористичній 
операції, у тому числі 
шляхом надання ваучера 
на професійну 
перепідготовку або 
підвищення кваліфікації;
 
 
 
 
 
 
 
 забезпечення 
ефективності 

10)  здійснення  професійної  перепідго-товки,
підвищення кваліфікації особами віком понад 45
років  шляхом  надання  відповідного  ваучера,  а
також  компенсація  витрат  роботодавця  на
професійну  перепідготовку,  підви-щення
кваліфікації  особами,  щодо  яких  існує  ризик
звільнення
 
 

11) забезпечення  працевлашту-вання  осіб,
звільнених  з  військової  служби  після  участі  в
антитерористичній  операції,  на  вакантні  та
новостворені робочі  місця, зокрема з виплатою
роботодавцям  компенсації  у  розмірі  єдиного
внеску  на  загальнообов’язкове  державне
соціальне страхування, та сприяння в організації
ними  власної  справи  за  рахунок  Фонду
загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування на випадок безробіття
 
14) організація  професійного  навчання
зареєстрованих  безробітних  із  числа  осіб  з
інвалідністю на замовлення роботодавця або для
самозайнятості,  провадження  підприємницької
діяльності
 

2016  –  2017
роки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016  –  2017
роки
 

 Ужгородський
міський центр
зайнятості (за

згодою)

 
 
 
 

Ужгородський
міський центр
зайнятості (за

згодою)

Ужгородський
міський центр
зайнятості (за

згодою)

Збільшення чисельності осіб 
віком понад 45 років, яким 
надано ваучер
 
 
 
 
 

Збільшення чисельності 
працевлаштованих осіб з 
числа звільнених з військової 
служби після участі в 
антитерористич-ній операції
 
 
 
 
 
 
 

 
Підвищення рівня 
працевлаштування після 
професійного навчання 
зареєстрованих безробітних з 
числа осіб з інвалідністю



                                            
Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці

4. 8. Сприяння  праце-
влаштуванню молоді
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) здійснення компенсації  витрат роботодавцям
на  сплату  єдиного  внеску  на
загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування у разі працевлаштування молоді
 
3) сприяння  діяльності  молодіжних  центрів
праці  та  громадських  організацій,  спрямованої
на забезпечення зайнятості молоді

2016 – 2017
роки

 
 
 
 2016 – 2017  
роки
 
 
 
 
 
 
 
 

Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою)
 
 Ужгородський 
міський центр 
зайнятості (за  
згодою)
 
 

Кількість  отриманих  робото-
давцями  компенсацій  за
працевлаштування молоді
 

Збільшення кількості наданих
інформаційно-
консультативних  послуг  і
працевлаштування
 
 
 

Сприяння ініціативності громад у розв’язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності

5.
 
 
 
 

42. Запровадження
системи  планування
соціальних  видатків
органів  місцевого
самоврядування  у
частині  задоволення
потреб  населення
відповідної  адміністра-
тивно-територіальної
одиниці

1) реалізація  пілотних  проектів  планування
соціальних  видатків  бюджетів  об’єднаних
територіальних громад
 
 

2016 – 2017
роки

 

Виконком
міської ради

Реалізація пілотних проектів



6. 45. Організація дозвілля,
оздоровлення  та  відпо-
чинку дітей

1) проведення  інвентаризації  дитячих  закладів
оздоровлення  та  відпочинку,  які  потребують
ремонту та відновлення

2016 – 2017
роки

 

Управління осві
ти;  відділ охо-
рони здоров’я;
 управління  у
справах  куль-
тури,спорту,
сім’ї та молоді

Збільшення чисельності 
дітей, які оздоровилися та 
відпочили

2) активізація  роботи  позашкільних навчальних
закладів,  закладів культури з метою організації
змістовного дозвілля дітей

Грудень 2016
року

Управління осві
ти;  управління
у справах  куль-
тури,спорту,
сім’ї та молоді

 

3) організація  співпраці  загальноосвітніх  та
дошкільних  навчальних  закладів  із  спор-
тивними  закладами,  музеями,  бібліотеками,
театрами,  кінотеатрами  для  пільгового
обслуговування дітей

2016 – 2017
роки

 

Управління осві
ти; управління у
справах  куль-
тури,спорту,
сім’ї та молоді

 

4)Забезпечення оздоровлення та відпочинку 
дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки

2016 – 2017
роки

Управління осві
ти; управління у
справах  куль-
тури,спорту,
сім’ї  та  молоді;
управління пра-
ці  та  соціаль-
ного  захисту
населення

 

Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення
Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів

бідності серед вразливих верств населення



7. 49. Підвищення  рівня
охопленості  бідного
населення  соціальною
підтримкою,  забез-
печення  адресної  допо-
моги  та  підвищення
ефективності  програм
соціальної підтримки

1) забезпечення  інформування  населення  щодо
права  на  участь  у  програмах  соціальної
підтримки  через  місцеві  канали  телебачення,
радіо,  друковані  видання  та  інститути
громадянського суспільства

 

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та   соці-
ального захисту
населення
спільно  з  прес-
службою

Збільшення  частки  бідного
населення  (витрати  нижче
фактичного  прожиткового
мінімуму),  охопленого  про-
грамами  соціальної
підтримки

2) налагодження  співпраці  установ  з
територіальними  громадами,  загальноосвітніми
навчальними  закладами,  закладами  охорони
здоров’я,  громадськими  організаціями  з  метою
раннього  виявлення  сімей,  що  потрапили  у
складні життєві обставини

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та  соці-
ального захисту
населення;
управління
освіти;  відділ
охорони  здо-
ров’я;  громад-
ські  організації
міста 

 
 



3) розроблення  заходів  із  соціальної  реклами
щодо  програм  соціальної  підтримки  бідного
населення на телебаченні, радіо, у транспорті та
інших громадських місцях

Грудень 2016
року

Управління
праці  та
соціального
захисту
населення
спільно  з  прес-
службою 

 
 

Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення
8. 56. Залучення

недержавних інсти-туцій
до  надання  соціальних
послуг

Сприяння  залученню  недержавних  організацій
до  надання  соціальних  послуг,  зокрема  із
застосуванням механізму  публічних закупівель,
соціального  замовлення,  державно-приватного
партнерства, фінансової підтримки недержавних
організацій

2016 – 2017
роки

 

Виконком
міської ради

Збільшення  недержавних
організацій,  які  надають
соціальні послуги

9. 57. Забезпечення
мінімального  комплексу
соціальних  послуг  у
територіальній  громаді
(виявлення  потреб  у
послугах,  оцінювання
потреб  у  соціальних
послугах,  надання  соці-
альних  послуг  консуль-
тування,  посередництва,
представництва  інте-
ресів,  притулку,  догля-
ду)
 
 
 

2) забезпечення  надання  мінімального  пакета
соціальних  послуг  у  територіальній  громаді
(інформування,  консультування,  соціальний
супровід,  представництво  інтересів,  притулок,
посередництво,  екстрене  та  кризове  втручання
тощо)

2016 – 2017
роки

 

Виконком
міської ради

Забезпечення  надання  міні-
мального  пакета  соціальних
послуг  у  територіальній
громаді

4) забезпечення  надання  соціальних  послуг
територіальною  громадою  з  урахуванням
рекомендованої  типовою структурою штатної
чисельності  працівників  центрів  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення
соціальної роботи

2016 – 2017
роки

 

Виконком
міської ради

 

4.1) надання соціальних послуг сім’ям з дітьми,
які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах відповідно до державних стандартів
та типової структури

2016 – 2017
роки

 

 Міський центр
соціальних
служб  для  сімї,
дітей та молоді 

 



5) проведення  семінарів  та  тренінгів  для
працівників  закладів  соціального
обслуговування,  центрів  СССДМ,фахівців,
залучених  до  соціальної  роботи  на  рівні
територіальної  громади

2016 – 2017
роки

 

Міський центр 
соціальних 
служб для сімї, 
дітей та молоді 

 

10. 58. Запровадження моні-
торингу  та  оцінювання
якості  соціальних  пос-
луг  для  забезпечення
розвитку  системи  на-
дання  соціальних  пос-
луг,  доступності  таких
послуг,  прозорості  їх
надання,  стимулювання
надавачів  соціальних
послуг до підвищення їх
якості
 
 

1) забезпечення  проведення  моніторингу  та
оцінювання якості соціальних послуг відповідно
до методичних рекомендацій

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та  соці-
ального захисту
населення 

Підготовка  інформаційно-
аналітичних  матеріалів; 
підвищення  якості  соціаль-
них послуг

3) забезпечення  проведення  пілотного
опитування  отримувачів  соціальних  послуг
щодо  їх  якості,  доступності,  прозорості
механізму  надання  з  метою  оптимізації  норм
надання соціальних послуг

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та  соці-
ального захисту
населення,
Ужгородська
ТО“УТОГ”(за
згодою),
Ужгородська
ТПО“УТОС” 
(за згодою),
Ужгородське
міське  това-
риство інвалідів
праці  та  дитин-
ства  “Опти-
міст”(  за  зго-
дою)

Проведення пілотного опиту-
вання отримувачів соціальних
послуг



11. 59. Підвищення  рівня
доступу  осіб  з  інва-
лідністю  до  установ
соціальної  сфери,  гро-
мадського  транспорту
шляхом  обладнання  їх
пандусами, ліфтами

1) забезпечення  роботи  комітету  забезпечення
доступності,   проведення  ним  щоквартальних
засідань

2016 рік Управління
праці  та  соціа-
льного  захисту
населення,
Ужгородська
ТО“УТОГ”(за
згодою),
Ужгородська
ТПО“УТОС” (з
а згодою),
Ужгородське
міськетовариств
о  інвалідів
праці  та
дитинства
“Оптиміст”(за
згодою)

Спрощення рівня доступу

2) забезпечення під час проведення конкурсів  з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального  користування  безумовного
дотримання  вимог  щодо  роботи  на  об’єкті
конкурсу,  який  включає  міські   автобусні
маршрути загального користування, не менш як
одного  транспортного  засобу  із  обов’язковим
низьким  рівнем  підлоги,  зовнішнім  звуковим
інформатором  про  номер  і  кінцеві  зупинки
маршруту,  текстовою  та  звуковою  системою  у
салоні для оголошення зупинок

2016 – 2017
роки

 

 Відділ  тран-
спорту,  зв’язку
та  державних
закупівель;
 Ужгородська
ТО  “УТОГ”(за
згодою)
Ужгородська
ТПО“УТОС” 
(за згодою)
 

Збільшення  кількості  транс-
портних  засобів,  присто-
сованих для перевезення осіб
з  інвалідністю  різних
нозологій



3) здійснення  оновлення  пасажирського
транспорту з обов’язковим урахуванням потреб
осіб  з  інвалідністю  різних  нозологій,  зокрема
шляхом  включення  у  тендерну  документацію
щодо закупівлі: усіх шкільних автобусів – вимог
щодо пристосування їх для перевезення дітей з
інвалідністю  згідно  з  ДСТУ  7013:2009; 
усіх  транспортних  засобів  для  загального
користування  –  вимог  щодо  обов’язкової
наявності  у  відповідному  транспорті  низького
рівня підлоги, зовнішніх звукових інформаторів
про  номер  і  кінцеві  зупинки  маршруту,
текстових  і  звукових  систем  у  салоні  для
оголошення зупинок

2016 – 2017
роки

 

 Відділ  тран-
спорту,  зв’язку
та  державних
закупівель;  уп-
равління  праці
та  соціального
захисту  насе-
лення;  управ-
ління освіти

 
 
 
 

 

12. 61. Створення  та  забез-
печення  діяльності
ефективної  системи
комплексної  реабілітації
та  соціальної  адаптації
учасників  антитеро-
ристичної  операції,
зокрема  із  числа  осіб  з
інвалідністю

 1)сприяння у забезпеченні  формування мережі
установ, що надаватимуть послуги з реабілітації
та  соціальної  адаптації  учасникам  анти-
терористичної  операції,  залучення  до  спільної
діяльності  міжнародних,  волонтерських,
благодійних організацій

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та  соці-
ального  захис-
ту  населення;
відділ  охорони
здоров’я

Збільшення  кількості
установ,  що  надають  різні
види послуг

13. 62. Задоволення  потреб
у  соціальній  допомозі
членів  сімей  загиблих
учасників  антитеро-
ристичної  операції  та
осіб,  які  отримали
інвалідність  внаслідок
збройного конфлікту

1)підвищення  рівня  якості  надання
реабілітаційних  послуг  учасникам
антитерористичної  операції,  зокрема  особам  з
інвалідністю

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та  соці-
ального  захис-
ту населення;
відділ охорони 
здоров’я

Збільшення кількості наданих
соціальних послуг



14. 63. Надання  бездомним
особам  консультативної
та  соціальної  допомоги,
спрямованої  на  їх  ре-
інтеграцію  та  соціальну
адаптацію,  створення
закладів  соціального
захисту для таких осіб

1) створення для бездомних осіб закладів різних
типів  (центри  обліку,  будинки  нічного
перебування,  центри  реінтеграції,  соціальні
готелі)  для  забезпечення  комплексного  підходу
до  розв’язання  їх  проблем  відповідно  до
фінансових можливостей та потреб громади

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці та   соці-
ального  захис-
ту населення

збільшення кількості 
створених закладів

2) забезпечення  надання  соціальних  послуг
бездомним  особам  з  урахуванням їх
індивідуальних потреб

2016 – 2017
роки

 

Управління
праці  та  соці-
ального захисту
населення

Збільшення кількості наданих
соціальних послуг

Розширення можливостей дітей, які вразливі до бідності та соціального відчуження, у частині
отримання ними якісних послуг

15. 65. Державне  сприяння
розвитку  мережі
приватних  дошкільних
закладів,  насамперед  у
великих  містах,  де
навантаження  на  діючі
заклади є найбільшим

1) визначення потреби у додаткових дошкільних
закладах, зокрема тих, що доступні для дітей з
інвалідністю

Жовтень
2016 року

Управаління
огсвіти,
МСРЦ„Дорога
життя”,
Ужгородська
ТО  “УТОГ”(за
згодою)
Ужгородська
ТПО“УТОС” 
(за згодою

Зростання  кількості  приват-
них дошкільних закладів

16. 68. Забезпечення  до-
ступності та своєчасного
отримання  реабіліта-
ційних послуг для дітей
з  інвалідністю  у  ре-
зультаті розвитку інклю-
зивного  навчання  та

2) забезпечення  розвитку  мережі
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю
відповідно до потреб міста

2016 – 2017
роки

 

Управління
освіти;
 МСРЦ «Дорога
життя»

Затвердження  наказу  МОН 
України;збільшення  чисель-
ності  дітей  у  спеціальних
дошкільних  навчальних
закладах (групах)



поступової  оптимізації
мережі  спеціальних  і
спеціалізованих закладів
та  установ  (відповідно
до  потреб  територіаль-
ної  громади),  розши-
рення  переліку  послуг,
поліпшення  матеріаль-
но-технічного  та  кадро-
вого забезпечення
 

17. 69. Внесення  до
переліку  обов’язкових
стандартів  вимог  щодо
обладнання  навчальних
закладів  спеціальними
засобами  доступу  для
дітей  з  інвалід-
ністю, у тому  числі  пан-
дусами, ліфтами,підйом-
никами  для  доступу до
всіх  поверхів  навчаль-
ного закладу

1) проведення моніторингу навчальних закладів
для  їх  оснащення  спеціальними  засобами  для
забезпечення  вільного  доступу  дітей  з
інвалідністю  безпосередньо  до  навчального
закладу,  навчальних  аудиторій  та  інших
приміщень

Жовтень
2016 року

Управління
освіти;  МСРЦ
«Дорога  життя»
Ужгородська ТО
“УТОГ”(за
згодою)
Ужгородська
ТПО“УТОС” 
(за згодою

Збільшення  кількості  шкіль-
них  навчальних  закладів,
оснащених  спеціальними
засобами

2)  розроблення  плану  перебудови  та
переоснащення  діючих  навчальних  закладів
відповідно  до  нового  переліку  обов’язкових
стандартів обладнання навчальних закладів

Грудень 2016
року

Управління
освіти;  МСРЦ
«Дорога життя»

Затвердження плану

4)  обладнання  навчальних  закладів
спеціальними  засобами,  що  сприятимуть
забезпеченню  рівного  доступу  дітей
з інвалідністю  до  всіх  поверхів  приміщень
навчальних закладів

Квітень 2017
року

Управління
освіти;  МСРЦ
«Дорога життя»

Збільшення  кількості  шкіль-
них  навчальних  закладів,
оснащених  спеціальними
засобами
 



18. 70. Інтеграція  дітей  з
інвалідністю  до  нав-
чальних  закладів  шля-
хом  залучення  профіль-
них  спеціалістів  і  спе-
ціально  підготовлених
педагогічних  пра-
цівників, новітніх інфор-
маційних  технологій  і
практики,  зокрема  в
реабілітаційних  устано-
вах

1) проведення  на  рівні  територіальних  громад
моніторингу  сімей,  які  виховують  дітей
шкільного  віку  з  інвалідністю,  з  метою
виявлення  дітей,  які  не  відвідують  навчальні
заклади;  формування  бази  даних  щодо
врахування  їх  потреб,  зокрема  потреби  у
профільних  спеціалістах  (фахівець  із
сурдоперекладу та інші)

Грудень 2016
року

Управління 
освіти, МСРЦ 
«Дорога життя»

Зменшення чисельності дітей
з  інвалідністю,  які  не
відвідують шкільні  навчальні
заклади

19. 71. Створення  на  базі
діючих соціальних уста-
нов  відділень  денного
догляду  за  особами  з
інвалідністю  (насам-
перед дітьми),  що дасть
змогу  працездатним
членам  сім’ї  реалі-
зуватися на  ринку праці,
а  отже,  розширити
можливості  сім’ї  до
самозабезпечення

1)  проведення  моніторингу  діючих  соціальних
установ  щодо  їх  пристосування  під  відділення
денного догляду за особами з інвалідністю

Грудень 2016
року

МСРЦ «Дорога 
життя»; 
управління 
освіти 

Зменшення чисельності дітей
з  інвалідністю,  які  не
відвідують шкільні  навчальні
заклади

2)  забезпечення  створення  на  базі  діючих
соціальних установ відділень денного догляду за
особами з інвалідністю (насамперед за дітьми)
згідно  з  визначеними   потребами  у  таких
соціальних послугах

Грудень 2016
року

МСРЦ «Дорога 
життя», 
управління  
освіти. 

Збільшення  кількості  відді-
лень  денного  догляду  за
особами  з  інвалідністю  (на-
самперед за дітьми)

 
Начальник управління праці та соціального захисту населення А. Біксей

Керуючий справами виконкому О. Макара


