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Мета i загальнi зобовОязання (cTaTTi 1-4)
1. ЗаконоМ УкраiЪИ вiд 07.09.201б лЬ 1490_VШ пПро внесення змiни до
закону Украiни ппро ратифiкацiю Конвенцii про права iнвалiдiв i
Факультативного протоколу до неi> BHeceHi вiдповiднi змiни до кш та
Факультативного протоколУ до неi в частинi змiни TepMiHa <iнвалiд> на
TepMiH <<особа з iнвалiднiстю>>. Законом УкраiЪи вiд 02.10.2018 J\ъ 25sl-VIII
пПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи щодо
застосування TepMiHa <<особа з iнвалiднiстю> та похiдних вiд нього))
вiдповiднi змiни було BHeceHi до понаД 70 нацiонаJIьних законодавчих aKTiB.
Як свiдчить монiторинг Уповноваженого не Bci нормативно-правовi акти
приведенО У вiдповiднiсть до вимог цього закону. KpiM того, державна
установа, основним завданням якот е фiнансове забезпечення заходiв щодо
соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в УкраiЪi, мас назву кФонд
соцiального захисту iнвалiдiв>>.
2. Здiйснюваний Уповноваженим монiторинг засвiдчив, що на виконання
пунктУ 4 розпоРядженнЯ кмУ вiд 28.12.20tб Nч 1073-р та пункту 3 постанови
кмУ вiД 01.08.2012 Ns 706 заходи, спрямованi на виконання кпI та
рекомендацiЙ KoMiTeTY ооН з прав осiб з iнвалiднiстю до першоТ
перiодичноi доповiдi Украiъи про виконання Кш, розробляються та певним
чином виконуються також на регiональному piBHi.

PiBHicTb i недискримiнацiя (ст.5)
3. Аналiз зверненЬ |ромадян та резулЬтати здiйснюваного Уповноваженим
монiторингу засвiдчили, що люди з iнвалiднiстю не мають змоги у повному
обсязi реалiзовувати своi права на piBHi з iншими членами суспiльства,
зокрема у сферах освiти та охорони здоров'я, працi, користування
транспортними послугами, безперешкодного доступу до об'ектiв житлово-
комунztльного та |ромадського призначення, а також iнформацii.
4. У врУ зареестровано проект Закону УкраiЪи кПро внесення змiн до
ДеЯКИХ Законодавчих aKTiB УкраiЪи (щодо гармонiзацii законодавства у сффi
запобiгання та протидii дискримiнацiT iз правом европейського Союзу)>i JФ
09з1 вiд 29.08.2019. На сьогоднi вказаний проект Закону пiдготовлено до
ДругогО читаннЯ i BiH пiдтримУетьсЯ УповноВаженим, як такий, що
спрямованиЙ на забезпеченнЯ ефективного захисту вiд дискримiнацi|
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та змiцнення ..rройо*ностi
вiдповiдальних органiв у сферi антидискримiнацiйнот полiтики.

Жiнки з iнвалiднiстю (ст. 6)
5. Монiторинг Уповноваженого засвiдчив, Що за iнiцiативи ЛуганськоТ

Еооласноl вtйськово-цивlльноi адмiнiстрацii у п'яти MicTax i районах областi
на базi лiкарень створено кабiнети aHoHiMHoi невiдкладноi медико-
психологiчноi допомоги для жiнсjк, якi постраждали вiд насильства. Кабiнети
працюютЬ цiлодобово, безоплатно, а також обладнанi гiнекологiчними



крiслами-трансформерами iз функцiсю огляду та лlкування жlнок з
iнвалiднiстю.

Щiти з iнвалiднiстю (ст.7)
6. З часУ загострення обстановки в схiдних областях УкраiЪи з метою
попередження негативного впливу на життя та здоров.я дiтей
Уповноважений неодноразово звертався до Президента Украiни, Прем'ер-
MiHicTpa Украiни, керiвникiв MiHicTepcTB та голiв ,Щонецькоi i Луга"."*Ъi
обласних державних адмiнiстрацiй щодо вивезення пiдопiчних iнтернатних
закладiв з небезпечноi зони.
7. Проте за оперативною iнформацiею не було забезпечено евакуацiю iз зони
проведення антитерористичнот операuii 128 вихованцiв Краснодонського
обласного дитячого будинку iHTepHaTy, з яких 85 це дiти. Бiльшiсть
вихованцiв цiеi установи е тяжкохворими i не можуть самостiйно
пересуватися. Також не евакуйованi |74 вихованцiв Ровенькiвського
обласного дитячого будинку iHTepHaTy, з яких 20 е дiтьми з iнвалiднiстю.
8. З 2017 року в Украiнi розпочалась реформа деiнституцiоналiзацii, яка мас
на MeTi повернення дiтей, якi заJIишились без батькiвського догляду, на
виховання у сiмейне середовище, при цьому для вирiшення ситуацii iз
ПеРебУВаННrIМ У закладах iнституцiйного догляду дiтей з iнвалiднiстю
запропоновано створити малi груповi будинки - заклади для проживання та
виховання у них не бiльш як l0 дiтей сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, у тому числi дiтей з iнвалiднiстю.
такий пiдхiд, за якого змiнюються тiльки умови проживання дитини, не с
рацiональним та комплексним рiшенням для забезпечення права дiтей з
iнвалiднiстю на сiмейне виховання та догляд.

Просвiтньо-виховна робота (ст. 8)
9. Попри певний позитивний прогрес у забезпеченнi доступностi iHTepHeT-
сайтiв державних органiв для людей з порушеннями зору та слуху, не )щ9i
сайтИ е доступНими длЯ цих осiб. ЗалишаеТься актуЕLлъною проблема доступу
людей з iнвалiднiстю до iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй i систем,
особливо у сiльськiй мiсцевостi.
10. Активна просвiтницько-виховна роботи провадиться у сферi дошкiльноi
та загапЬноi середньоТ освiти. На сайтi моН створено рубрику в сферi
iнклюзиВного навчання для фахiвцiв, яку наповнено вiдповiдниЙи
методичними рекомендацiями, посiбниками, розмiщено матерiали для
проходження онлайн-навчання.
11. ОДНаК Державою придiляеться недостатнъо уваги навчанню батькiв
ДОГЛЯДУ За Дiтьми, якi потребують особливоi уваги, - бiльшiсть батькiв не
володiють необхiдними навичками, а також iнформацiею про iснуючi
послуги, навчання i консультацiл. Пр" цuому вiдомо, що якiсниЙ догляд i
СВОеЧаСно Надана допомога сприяють зменшенню iнвалiдизацiТ, а в деяких
випадках - iT уникнення.
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12. Значна увага дотриманню принципу piBHocTi та захисту вiд дискримiнацii
пiд Час реалiзацii основоположних прав i свобод осiб з iнвалiднiстю
придiляеться Уповноваженим. З метою пiдвищення обiзнаностi громадян,
ПреДсТаВникiв органiв державноi влади та мiсцевого самоврядування у сферi
Запобiгання та протидii дискримiнацii, зокрема за ознакою iнвалiдностi,
ВПРОДОВЖ 2018-2019 poKiB Уповноваженим проводилася активна
просвiтницька робота.
13. У спiвпрацi з Представництвом ООН в УкраiЪi та Представництвом
фо"ду iMeHi Фрiдрiха Еберта в YKpaiHi, CeKpeTapiaToM Уповноваженого
проведено 7 тренiнгiв на тему <Розпiзнавання та реаryвання на
дискримiнацiю>> для представникiв органiв державноТ влади та мiсцевого
самоврядування у MicTax Щнiпро, Ужгород, Житомир, Хмельницький,
Чернiвцi, Луцьк, Кропивницький. Що програми TpeHiHry було включено тему
к,Щискримiнацiя за ознакою iнвалiдностi та стану здоров'я: проблематика та
способи протидii>>.
14. В рамках проведення щорiчноi акцii <16 днiв проти насильства)) та з
метою просування принципу piBHocTi та недискримiнацii серед студентськоТ
молодi було проведено лекцiю на тему кЖиття без бар'ерiв>> для студентiв
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Т.Г. ТТТевченка, а також
наВЧaulЬниЙ ceMiHap на тему <Заборона катувань та нен€tлежного поводження
в дiяльностi iнтернатних установ: мiжнароднi та нацiональнi стандарти) для
працiвникiв департаментiв/управлiнь облдержадмiнiстрацiй та установ
соцiального захисту населення i охорони здоров'я.
15. fuя студентiв Нацiонального технiчного унiверситету <Киiвський
полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського) проведено навчальний
ceMiHap на тему <PiBHi права людини - piBHi можливостi>.
16. Працiвниками Щепартаменту реалiзацii нацiон.lлъного превентивного
механiзму гIроведено 8 навчzLпьних ceMiHapiB (у Щнiпропетровськiй,
Полтавськiй Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Херсонськiй,
Хмельницькiй та Черкаськiй областях), пiд час яких вiдбулося навчання
працiвникiв соцiальноi сфери з питань реалiзацii мiжнародних стандарifв
дотримання прав людей, у тому числi осiб з iнвалiднiстю.

Щосryпнiсть (ст. 9)
17. В УкраiЪi розроблено та прийнято державнi булiвельнi норми ДБН В.2.2-
40:20t8 кIнклюзивнiсть будiвель i спорул>, затвердженi наказом Мiнрегiону
вiд 30.11.2018 Ns 327.

маломобiльних груп населення. За
УкраiЪi, а також необхiдна

Bci будинки та споруди в
повиннi обов'язково

18. HoBi ДБН мiстять близько l00 якiсних змiн для безпеки i комфорту

проектув атися з елементами доступностi.
19. Результати монiторингових вiзитiв Уповноваженого до мiсць несвободи,

новими нормами
iнфраструктура

де перебувають люди з iнвdлiднiстю, свiдчать про вiдсутнiсть або
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НеВiДПОВiДНiСть ДБН пандусiв; тактильних смужок; непристосованiсть
санвузлiв та iншi порушення стандартiв унiверсаJIьного дизаЙну.
20. У ХОДi монiторингу дотримання виборчих прав |ромадян з iнвалiднiстю
ПiД час проведення виборчих кампанiй встановленi непоодинокi випадки
НеДОТРИМання рiвних можливостеЙ в реалiзацii виборчого права для осiб з
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення через вiдсутнiсть або
обмеження доступностi до виборчих дiльниць, а саме вiдсутнiсть
apxiTeKTypHoT доступностi примiщень, в яких вiдбуваеться голосування,
НеДОСТУПнiсть прилеглоI територii до виборчих дiльниць та вiдсутнiсть
виборчих бюлетенiв друкованих шрифтом Брайля.

Право на життя (ст. 10)
21. Тривалий час не приймаеться Закон Украiни <Про опiку i пiклування)), а
Чинне законодавство щодо забезпечення прав недiездатних осiб потребуе
змiн.
22. Пiд час монiторингових вiзитiв виrlвленi непоодинокi грубi порушення
ПРаВ неДiездатних осiб через вiдсутнiсть системи контролю за виконанням
ОпiкУнами cBoik обов'язкiв. Зокрема, вiдмови опiкунiв вiд лiкування
пiДопiчних, що може стати загрозою життю та здоров'ю пiдопiчних через
незабезпечення оперативного втручання на paHHix стадiях небезпечних
захворювань.

Сиryацii ризику на надзвичайнi ryMaHiTapHi сиryацii (ст. 11)
2З. Постанова КМУ вiд 27.09.2017 Ns 733 <Про затвердження Положення
ПРО органiзацiю оповiщення про загрозу виникнення або виникнення
НаДЗВИчаЙних ситуацiЙ та зв'язку у сферi цивiльного захисту) враховуе
потреби осiб з iнвалiднiстю, зокрема з порушенням органу зору, слуху,
оПорно-р}.(ового апарату, з розумовою вiдсталiстю, психiчними розладами,
та iнших мztло мобiльних груп населення.
24. KoHKpeTHi заходи щодо проведення евакуацii людей з обмеженими
можливостями та осiб, якi ik супроводжують, визначаються нак€вом МЕ0
вiд 10.07.2017 J\b 579 <Про затвердження Методики планування заходiв з
евакуацiТ>>.

25. Що 2017
статистичних

року еIБД ВПО iснувала як пок€вник
даних (не передбач€Lлось збору iнформацii

обмеженого обсяry
лацii про потреби,

еКОномiчну активнiсть таких осiб) та обмежувЕuIась регiональними
форматами. За iнiцiативи Уповноваженого перелiк вiдомостей щодо цих осiб
було розширено.
26. З 2019 року почала працювати еIБД ВПО з новим програмним
забезпеченням сегменту кОблiк ВПО), яке в цiлому вiдповiдае
iнформацiйним потребам органiв державноi влади та передбачас внесення

розширеноI iнформацii про потреби ВПО, зокрема осiб з iнвалiднiстю
(надання реабiлiтацiйних
забезпечення технiчними чи

послуг вiдповiдно програми
ортопедичними засобами тощо).

реабiлiтацii,
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2'l. На початок 2019 року на облiку ВПо перебувало понад 48 тис. осiб з
iнвалiднiстю, що скJIадае З Yо вiдзаг€LльноI кiлькостi перемiщених осiб.
28. Не вирiшене питання надання допомоги особам з iнвалiднiстю, якi
перебувають на тимчасово окупованих територiях i не в змозi перемiститись
на пiдконтрольну Украiъi територiю. Вiдсутня статистика щодо жертв та
постражд€lllих серед людей з iнвалiднiстю.
29. Уповноваженим неоднорЕвово зверталась увага органiв державноi влади
на необхiдностi на державному piBHi своечасного вжиття заходiв щодо
розробки чiткого плану взаемодiТ Bcix органiв держави для термiнового
перемiщення мирного населення, в першу чергу дiтей, осiб з iнвалiднiстю,
осiб поХилого BiKy з територii проведення АТо/оос, включаючи заходи
щодо забезпечення цих людей тимчасовим житлом та iншими речами першоi
необхiдностi.
з0. За результатами вжитих заходiв Украiнським науково-дослiдним
iнститутоМ цивiльного захистУ дснС розроблено .Щержавнi стандарти
Украiни <<Безпека у надзвичайних ситуацiях. Евакуацiя населення) та
методику планування заходiв з евакуацiт. Зазначеними документами
визначено загальнi принципи планування, органiзацii та проведення евакуацii
iЗ районУ проведення антитерористичноI операцii для Bcix категорiй
населення, у тому числi дiтей та осiб з iнвалiднiстю.

PiBHicTb перед законом (ст. 12)
31. Надано право недiсздатним звертатись до суду щодо поновлення
дiездатностi (нова редакцiя IJГК вiд 1 5.12.2017, ст.300).
з2. З огляду на те, що статтею 8 Закону УкраiЪи пПро звернення |ромадян)
звернення недiездатних осiб не пiдлягають розгляду (таке звернення може
бути подано лише законними представниками) Уповноваженим направлено
конститУцiйне поданнЯ до КСУ щодо вiдповiдностi КонституцiI УкраiЪи
окремих положень Закону Укратни кпро звернення громадян> (справа про
зверненНя осiб, визнаних судом недiездатними). ксУ cBoiM рiшенням в!д
11.10.2018 М 8-р/2018 (Справа Nч 1-124120IS(49761117) визнав cTaTTi 8,f6
закону Украiни <про звернення громадян) неконституцiйними.
З3. Невирiшеними залишаються питання щодо:
звернення до суду недiездатних осiб з ycix питанъ, oKpiM поновлення
дiсздатностi;
забезпечення
недiездатними;

виборчого права |ромадянам, яких визнано судом

самостiйного звернення такими особами стосовно надання безоплатноi
правовоi допомоги;
безпосереднього звернення до суду установ/закладiв, де перебувають
недiездатнi та обмежено дiездатнi особи, щодо поновлення дiездатностi цих
осiб (змiнами до I-ЦIK установи/заклади можуть звертатися з цього питання
лише до органу опiки i пiклування, який в свою чергу може звертатись до
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суду. Така ситуацiя ускладнила процес поновлення
перебувають в установах/закJIадах соцiальноТ сфери).

дiездатностi осiб, якi

34. Застарiлими е Правила опiки та пiклування (затвердженi ще у 1999 роцi),
якi потребуютЬ осучаснення. Результати монiторингових вiзитiв до закладiв з
надання психiатричноi допомоги дають пiдстави для висновку, Що icHye
практика проведення судових засiдань про продовження, змiну або
ПРИПИНеННя Застосування примусових заходiв медичного характеру, без
YtacTi ОСОбИ, або iT законного представника, стосовно якоi розглядаеться
справа у судi, що е порушенням cTaTTi 5l2 KIIKY.

Щосryп до правосуддя (ст. 13)
35. На Офiцiйному веб-порталi <<Судова влада Украiнп) запроваджено
еЛеМеНТИ УПРавлiння, якi надають можливiсть особам з iнвалiднiстю по зору
та по слуху користуватись зЕвначеним IHTepHeT ресурсом.
36. За iнформацiсю ,.Щержавноi судовоi адмiнiстрацiI УкраiЪиу 2Ol8 роцi було
ПРОВеДеНО аУДИТ Примiщень судiв на предмет apxiTeKTypHoi доступностi для
осiб з iнвалiднiстю в загальнiй кiлькостi 675 примiщень.
З7. За Даними Звiту Рахунковоi палати вiд 18.12.2018 про результати аудиту
ефеКтивностi використання бюджетних коштiв на забезпечення здiйснення
ПРаВОСУДДЯ МiСцевими господарськими судами, жодне примiщення мiсцевих
ГОСПОДаРСЬКИХ сУдiв не вiдповiдае дiючим на тоЙ час державним булiвельним
НОРМаМ В ЧаСтинi доступностi для осiб з iнвалiднiстю (кнопки дзвiнка
(виклику або переговорнi пристроi) мають 24 з 30 примiщень судiв; для осiб з
iнвалiднiстю по зору продубльовано шрифт Брайля лише у 10 будiвлях;
Унiверсальнi кабiни санвузлiв вiдповiдно до потреб осiб з iнвалiднiстю
облаштовано лише в 7 примiщеннях).
38. Примiщення Господарського суду м. Киева не пристосованi для
ВiДВiДУВаННя особами з iнвалiднiстю, за винятком канцелярii, яка практично
Не Мае Перешкод для отримання послуг yciMa категорiями вiдвiдувачiв. Вхiд
На ПеРШИЙ поверх будiвлi цього суду, а також вхiд до залiв судових засiдань
МОЖЛИВИЙ лише зi сторонньою допомогою через запасний евакуацiйнЙi.l
ВХiД/Вихiд, який обладнаний внутрiшнiм пандусом. Унiверсальнi кабiни
санвузла для потреб осiб з iнвалiднiстю не облаштовано
39. Працiвниками CeKpeTapiaTy
здiйснено 23З монiторингових
встановлено, що лише oKpeMi
стандартам доступностi.

Уповноваженого протягом 2015-2.019 poKiB
вiзити до сулiв. За результатами вiзитiв
примiщення судiв повнiстю вiдповiдають

40. АВТОМОбiлi та спецiальнi вагони для етапування не пристосованi для
перевезення засуджених осiб з iнвалiднiстю. Примiщення, коридори суду,
З€tЛИ СУДоВих засiдань, не пристосованi для пересування та перебування в них
засуджених (ув'язнених) осiб
кiнцiвок, якi користуються
склаJIася в закладах та
пiдпорядкованих пiдроздiлам

з iнвалiднiстю, особливо з ампутацiею нижнiх
крiслами колiсними. Аналогiчна ситуацiя

спецiальних автомобiлях для етапування,
мвс.
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41. KpiM того, пiд чаС монiторИнгових вiзитiв нIIМ до стацiонарних установ
соцiальноi сфери, встановлено, що недiсздатним пiдопiчним не надав€uIася
iНфОРМаЦiЯ ПРо можливiсть самостiйного звернення до суду з питань
поновленнrI дiездатностi, про можливiсть отримати безоплатнi послуги
адвоката. Така ситуацiя свiдчить про те, що в iнтернатних установах не
налагоджена взаемодiя з Регiон€шьними центрами надання безоплатнот
вторинноi правовоi допомоги.
42. Урядом розроблено та внесеночZ. у рялOм розроOлено та внесено на розгляд БРу 26.I,2:2Ul9 законопроект
опро внесення змiн до деяких законiв Украiъи щодо спрощення доступу до

вру 28.\2.20|9

беЗОПЛаТНОi правовоi допомоги дiтей та осiб з iнвалiднiстю та пiдвищення
якостi fi надання) (реестр. Ns 2704), яким передбачаеться унормування
ефеКТИВноi реалiзацii прав осiб, у тому числi дiтей, недiездатних осiб та осiб,
дiездатнiстЬ якиХ обмежена, на отримання якiсноi безоплатноi правовоi
допомоги шляхом спрощення механiзму органiзацii надання такоi допомоги,
а також вдоскон€lлення процедури забезпечення якостi безоплатноi вторинноi
правовоi допомоги шляхом упровадження механiзму оцiнювання якостi
наданот правовоi допомоги з використанням iHcTpyMeHTy рецензування (крееr
review>>).

Свобода та особиста недоторканiсть (ст. 14)
43. ВРУ У 20! 7 роцi ухваJIила Закон Ns 2205-VIII вiд 14.11 .2О]r7 про внесення
змlн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо надання психiатричноi
ДОПОМОГИ, якиМ надане право госпiталiзацii особи, визнаноТ у встановленому
законом порядку недiездатною, за fi усвiдомленою письмовою згодою.
водночас передбачено, що особа, визнана у встановленому законом порядку
недiсздатною, яка за станом свого здоров'я не здатна висловити прохання або
надатИ усвiдомЛену писЬмовУ згоду' госпiталiзустьсЯ до закJIаДу з надання
психiатричнот допомоги за рiшенням (згодою) органу опiки та пiклування,
яке ухв€tлюеться не пiзнiше 24 годин з моменту зверненнrI до цього органу
законного представника зазначеноi особи i може бути оскаржено вiдгlовiдцо
до закону, у тому числi до суду. ;f

44. Згiдно з Рiшенням ксу, у справi за конституцiйним поданням
Уповноваженого Ns lЗ-рl20l8 вiд 20.12.2018, якщо особа за cBoiM станом
здоров'я не здатна надати усвiдомлену письмову згоду, госпiталiзацiя i
лiкування е неможливим без рiшення суду.
Не приведенО нормУ cTaTTi 13 ЗаконУ УкраiЪи кПро психiатричну допомоry)
стосовно госпiталiзацii особи, визнаноi у встановленому законом порядку
недiездатною, у вiдповiднiсть до Рiшення кСУ вiд 20.12.2018 м 1-
|701201_8(1 1 14l18).
ПРОТЯГОМ 2015-2019 рр. Уповноваженим здiйснено 2З7 вiзитiв до закладiв
З НаДаННя психiатричноi допомоги, пiд час яких виявлено факти перебування
на лiкування пацiентiв з психiчними розладами, якi не надавали
згоди на госпiталiзацiю та без рiшення суду, а також
заповнення бланкiв усвiдомленоI згоди.

усвiдомленоi
формального
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СВОбОДа вiд катувань i жорстокого, нелюдського або принижуючого
гiднiсть поводження та покарання (ст. 15)
45. ВiдповiДно до Факультативного протоколу до КонвенцiТ проти катувань
та iнших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гiднiсть, видiв
поводження i покарання, ратифiкованого Законом УкраiЪи вiд 2|.07.2006 J\Ъ

22-У, та Закону УкраiЪи <Про Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи
з прав людини) на Уповноваженого покладено функцiТ НПМ.
Зазначенi функцiТ реалiзовуються шляхом здiйснення систематичного
вiдвiдування мiсць, визначених у пунктi 8 cTaTTi 13 зазначеного вище Закону,
з метою дотримання прав осiб, якi утримуються (перебувають) у таких
мiсцях, зокрема права на захист вiд неналежного поводження.
46. У 201.9 роцi в УкраiЪi таких мiсць налiчуеться понад 5 тисяч, що
перебувають у пiдпорядкуваннi десяти рiзних органiв влади.
з метою вивчення ситуацii щодо дотримання прав i свобод осiб, якi
перебувають у мiсцях несвободи, в рамках реаJIiзацiТ НПМ працiвниками
CeKpeTapiaTy Уповноваженого спiльно з громадськими монiторами та
експертами, починаючи з 2015 року по грудень 2019 року здiйснили понад
2428 монiторингових вiзитiв до мiсць несвободи, де перебувають, або можуть
перебувати особи з iнвалiднiстю, у тому числi у 2019 роцi - 711 вiзитiв. Слiд
зазначити, що серед монiторинговоi спiльноти трос осiб з iнвалiднiстю, якi
беруть активну }п{асть у монiторингових вiзитах.
47. Порушення прав людини були виявленi пiд час ycix проведених
монiторингових вiзитiв. З початку 2019 року порушено 54 кримiнальних
провадження (наразi перебувають на стадii досудового розслiдування,
здiйснюсться супровiд). Пiл час монiторингових вiзитiв виrIвляються випадки
жорстокого, нелюдського або такого, що принижуе гiднiсть, видiв
поводження i покараннrI з людьми з iнвалiднiстю в мiсцях несвободи.
48. За результатами вiзитiв Уповноваженим пiдготовлено i представлено 4
спецiальнi доповiдi:

- Про стан дотримання прав людини в закладах охорони здоров'я, що
надають палiативну допомогу;

- Про стан реалiзацii нацiонального превентивного механiзму;

YKpaIHi
Про стан додержання прав дiтей у закладах iнституцiйного догляду в

за результатами монiторингових вiзитiв нацiонального
превентивного механiзму у 2018 роцi;

- Про стан додержання права на охорону здоров'я та медичну
допомогу в слiдчих iзоляторах та установах виконання покарань державноi
кримiнально-виконавчоi служби Украiни.
49. На виконання рекомендацiй Уповноваженого, наданих за результатами
монiторингових вiзитiв, мiнiстерствами, вiдомствами, та iншими органами
виконавчоi влади розробляються навч€tльнi програми, вносяться до плану
пiдготовки персонапу теми про права осiб, у тому числi осiб з iнвалiднiстю,
особливостi застосування фiзичного обмеження, заборону катування,
жорстокого або такого, що принижуе гiднiсть, поводження з пацiентами.
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KpiM того, вносяться вiдповiднi змiни до посадових iнструкцiй працiвникiв
установ.
50. ПроблеМнимИ заJIишаютьсЯ питаннЯ кадрового забезпеченнrI, у тому
числi лiкарями та молодшим медичним персонаJIом, а також iх оплата працi.
так, в установах соцiального захисту багато лiжкових хворих, однак для
нztлежноГо догляДу за ниМи недосТатньО caHiTapoK пaUIатних. Разом з тим,
керiвники установ скаржились на високу плиннiсть кадрiв, зокрема
молодшого медичного персон€Lлу, якиЙ через низьку заробiтну плату
звiльняеться.

Свобода вiд експлуатацii, насилля та наруги (ст. 1б)
52.прийнято Закон Украiъи ппро запобiгання та протидiю домашньому
насильству>>, який реформував пiдходи до реагування на домашне насильство
та насильство за ознакою cTaTi.
положеннями цього закону запроваджено ефективний механiзм надання
допомоги та захисту особам з iнвалiднiстю, якi постраждаJIи вiд домашнього
насильства та насильства за ознакою cTaTi.
ВiДСУТНЯ apxiTeKTypHa доступнiсть осiб з iнвалiднiстю до заг€uIьних та
спецiалiзованих служб пiдтримки постражд€tлих.
вiдсутня статистична звiтнiсть про кiлькiсть осiб з iнвалiднiстю, якi
постражда-гtи вiд домашнього насильства та насильства за ознакою cTaTi.

Захист особистоТ цiлiсностi (ст. 17)
53. АбзаЦ другий частини п'ятоi cTaTTi 281 I]KY щодо стерилiзацii
недiездатноi фiзичноi особи за наявностi медичних пок€lзань лише за згодою
iT опiкуна, з додержанням вимог, встановлених законом виключено на
пiдставi ЗаконУ Ns 2205-VIII вiд 14.11.2017. Вiдтак на сьогоднi дiе лише
загЕLльна норма про те, що стерилiзацiя може вiдбутися лише за бажанням
повнолiтньоi фiзичноi особи.
54. ПРОДОВЖУеТЬся практика, особливо в дитячих iнтернатних установах,
позбавлення пiдопiчних дiездатностi.
За iнформацiею Мiнсоцполiтики у 2018 Роцi прийнято 12 рiшень суду
(набрало законноТ сили) про поновлення дiездатностi пiдопiчним
психонеВрологiчних iHTepHaTiB. Поряд з цим, прийнято 150 рiшень про
визнання пiдопiчних таких установ недiсздатними або обмеження ix у
дiсздатностi.
наведенi данi свiдчать, що установи рiдко iнiцiювали питання щодо
поновлення дiсздатностi недiездатним особам, а навпаки подавали документи
до суду для визнання ix недiездатними.
KPiM ТОГО, Про нагальнiсть цiеi проблеми наголошув€Lла делегацiя
СВРОПейСЬкоГо KoMiTeTy з питань запобiгання катуванням чи нелюдському,
або такому, що принижуе гiднiсть, поводженню чи покаранню пiд час
ЗУСТРiчi, яка вiдбулася у KBiTHi Zбtg року в Мiнсоцполiтики iu р..уп"татами
монiторингових вiзитiв до психоневрологiчних iHTepHaTiB
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55. На Виконання рекомендацiй Уповноваженого, у 2018-2019 керiвництвом
iнтернатних установ активiзовано роботу стосовно пiдготовки та подачi до
СУДУ З€UIВ ПРО ПОноВлення дiездатностi пiдопiчних психоневрологiчних
iHTepHaTiB.

LвоOода пересування та громадянство (ст. lE)
56. ЗаКОн Украiни <Про основи соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в

Свобода (ст. 18)

YKpaiHi> гарантус piBHicTb з yciMa iншими громадянами можливостi для
YracTi В економiчнiй, полiтичнiй i соцiальнiй сферах життя суспiльства,
СТВОРеНня необхiдних умов, якi дають можливiсть особам з iнвалiднiстю
ефективно реалiзувати права та свободи людини i громадянина та вести
ПОВНОЦiННиЙ спосiб життя згiдно з iндивiдуальними можливостями,
здiбностями i iнтересами.
57. Закони Украiни <Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця
ПРОЖИВаННя В YKpaiHi> та <<Про |ромадянство УкраIни>> не видiляють окремо
ТаКУ КаТеГОРiю людеЙ i вони мають TaKi ж можливостi, як i iншi |ромадяни
Украiни.

Самостiйний спосiб життя й залучення до мiсцевоТ спiльноти (ст. 19)
58. З МеТою впровадження належноi пiдтримки осiб з iнвалiднiстю для ik
самостiЙного життя у вiдповiдних |ромадах КМУ приЙнято низку
стратегiчних нормативних aKTiBl.
59. ВРУ прийнято Закон УкраiЪи вiд 17.0|.2019 JE 267|-YПI <Про соцiальнi
ПОСлУги), яким, зокрема, чiтко визначено повноваження мiсцевих органiв
ВИКОНаВЧОi влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо забезпечення
НаДаННя Соцiальних послуг громадянам, у тому числi особам з iнвалiднiстю, а
Також внесено вiдповiднi змiни до cTaTTi 34 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в yKpaiHi>. Проте станом на кiнець сiчня 2020 року
Мiнсоцполiтики не розроблено низки пiдзаконних aKTiB для забезпечЪння
виконання зазначеного Закону.
60. РеЗУльтати здiйснених працiвниками CeKpeTapiaTy Уповноваженодо
протягом 2018 - 2019 poKiB монiторингових вiзитiв до ОМС та ОТГ з питаfrь
дотримання прав громадян у сферi соцiального захисту в умовах
децентралiзацii засвiдчили численнi випадки порушення прав |ромадян у
Сферi надання соцiальних послуг, зумовлених в першу черry недостатньою
обiзнанiстю посадових осiб мiсцевого самоврядування щодо норм
ЗакОноДавства та ix обов'язкiв щодо реалiзацiТ вiдповiдних прав громадян та
фiнансовоТ неспроможностi значноТ частини мiсцевих |ромад здiЙснювати в
ПОВНОМУ обсязi реалiзацiю покJIадених на них повноважень з пiдстав
вiдсутностi необхiдних для цього коштiв у iх бюджетах.
61. Послуги надаються в межах фiнансових можливостей мiсцевих бюджетiв,
без урахування фактичних потреб осiб з iнвалiднiстю. Не проводиться

1
РО3ПОРядженням КМУ вiд 01.04.2014 Ne ЗЗ3-р схвалено Концепцiю реформування мiсцевого самоврядування та територiальноi

орrанiзацii влади в УкраIнi.
РОЗпОРядкенням КМУ вiд 09.08.2017 N9 526-р затверджено Нацiональну стратегiю реформування системи iнстиryцiйного догляду та
виховання дiтей на 2017-2026 роки та план заходiв з реалiзацii ii l етапу.
РОЗпОрядженням КМУ вiд 27.t2,20l7 N9 1018-р схвалено Концепцiю розвитку охорони психiчного здоров'я в YKpaTHi на перiод до 20З0
року.
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НаЛеЖНа ОЦiнка i прогнозування потреб у соцiалъних послугах i монiторинг
ОЦiНКИ ЯКОСтi ix НаДання. Не дотримуються стандарти надання, якiсть та
ОбСЯГ СОцiапьних послуг особам, якi перебувають у складних життсвих
ОбСТаВИнах Та потребують сторонньоТ допомоги. Не вирiшуеться питання
НаДаННЯ ДОПОМiжних соцiЕtльних поспуг у громадi, зокрема пiдтриманого
ПРОЖИВаННЯ. Що надання соцiальних послуг системно не долучаються
недержавнi органiзацii.
62. Мае мiсце неукомплектованiсть закладiв, якi надають соцiальнi послуги,
КВалiфiкоВаними кадрами, зокрема через низький piBeHb ik матерiального
Забезпечення, що зумовлюс необхiднiсть вжиття заходiв для пiдвищення
престижностi працi зазначеноi категорiТ працiвникiв.

Iндивiдуальна мобiльнiсть (ст. 20)
63. У 2014-2018 роках мапо мiсце постiйне недофiнансуваннrl з Щержавного
бЮДжетУ УкраiЪи видаткiв на покриття фактичноТ потреби у забезпеченнi
осiб з iнвалiднiстю засобами реабiлiтацii'2
У 2019 роцi Уряду вдалося повнiстю забезпечити потреби осiб з iнвалiднiстю
у цих засобах3.
б4. Кошти на придбання автомобiлiв для осiб з iнвалiднiстю з державного
бюджету не видiлялися з 2011 року.
У 2018 роцi Урядом впроваджено програму4 закупiвлi Фондом соцiального
ЗаХИСТУ iнвалiдiв автомобiлiв для забезпечення перевезеншI осiб з
iНВаЛiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю, якi мають порушення опорно-рухового
аПаРаТУ Та не мають в особистому користуваннi та в користуваннi законних
ПРеДСТаВНИКiв автомобiлiв, виконавчими органами мiських рад (KpiM MicT, що
е ОбЛаСНИМи центрами, та MicT обласного значення), сiльських, селищних рад
ОТГ. За рахунок цiеТ програми у 2018 роцi закуплено 25 спецiально
обладнаних автомобiлiв, у 2019 - 48.

свобода висловлення думки та переконань i досryп до iнформацii (ст. 21)
65. Не виконанi вимоги cTaTTi 7 Закону Украiни оПро ocBiTy>> щор
ЗабеЗпечення особам з порушенням слуху права на навчання жестовою
МОВОЮ та на вивчення украiЪськоi жестовоi мови, не здiйснено
ВДОСкоН€tлення квалiфiкацiйних характеристик i посадових iнотрукцiй
ПеДаГОгiв, якi працюють з дiтьми iз зниженим слухом, шляхом доповнення iх
ВИМОГаМи Щодо застосування в навч€Lльному процесi украТнськоi жестовоi
мови.

2 
За iнборrацiею Мiнсоцполiтики, у 2018 роцi piBeHb забезпечення осiб з iнвалiднiсrюта дiтей з iнвалiднiстю протезно-ортопедичними

ВИРОбами, ортопедичним взугтям, крiслами колiсними, спецiальними засобами орi€нryвання, спiлкування та обмiну iнформацiею
становив З6% (потреба 959659 одиниць а фактично видано 346094).
з 

https://www.msp.gov.ualnews/18196.html
О 

14 бaРaa"' 2018 року приЙнято постанову Nя 189 к.Щеякi питання використання KoltlTiB, передбачених у державному бюджетi для
ПРидбання спецiально обладнаних автомобiлiв для перевезення осiб з iнвалiдн|стю та дiтей з iнвалiднiстю, якi мають порушення
ОПОРНО-РУхОВого апараry), якою затверiqжено Порядок використання KotlTiB, передбачених у державному бюджетi для придбання
Спецiально обладнаних автомобiлiв для перевезення осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю, якi мають порушення опорно-рухового
апараry.
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64. За результатами монiторингового вiзиту
Уповноваженого до Нацiон€Lльного педагогiчного

фахiвцiв CeKpeTapiaTy
унiверситету iMeHi М.П.

,ЩРаГОМаноВа щодо додержання права людини та громадянина з особливими
ПОТРебаМИ на ocBiTy було встановлено невиконання завдань та заходiв
Нацiонального плану дiй (пiдпункти 1,2 пункту 2 роздiлу ХII <освiты) в
ЧаСТИнi сТворення на базi з€вначеного закладу вищоi освiти науково-
дослiдного центру вивчення проблеми глухоти та щодо пiдготовки в
унiверситетi упродовж 20 |2-2020 poKiB 900 сурдоперекладачiв.

Недоторканнiсть приватного житт я (ст. 22)
65. CeKpeTapiaToM Уповноваженого при здiйсненнi контрольноi функцii за
ДОДержанням законодавства про захист персон€lJIьних даних встановлено, що
володiльцi/розпорядники персонаIIьних даних забезпечують
КОнфiденцiйнiсть вiдомостей про особу, стан здоров'я та реабiлiтацiю осiб з
iнвалiднiстю HapiBHi з iншими.
66. КОординацiйною радою з удоскон.шення законодавства про захист
ПерсонЕlльних даних CeKpeTapiaTy Уповноваженого, до скJIаду якоi увiйшли
представники центр€tльних органiв виконавчоТ влади, iнших державних
органiв, депутатських груп i фракцiЙ у ВРУ, а також представники
ГРОМаДсЬкостi, спiльно з литовськими та австрiЙськими експертами проекту
Twinning розроблено проект новоI редакцii закону uПро захист персональних
данию) з урахуванням основних нововведень Регламенту (СС) 201161679. Цей
Законопроект передбачае поступове наближення до законодавства СС, в тому
числi щодо забезпечення конфiденцiйностi вiдомостей про особу, стан
здоров'я та реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю HapiBHi з iншими.

Повага до дому та сiйi (ст. 23)
67. Щержавою придiлясться недостатньо уваги навчанню батькiв догляду за
дiтьми, якi потребують особливоi уваги, - бiльшiсть батькiв не володiють
необхiдними навичками, а також iнформацiею про iснуючi послуги, навчання
i консультацii. При цьому вiдомо, що якiсний догляд i своечасно надаffа
допомога сприяють зменшенню iнвалiдизацii, а в деяких випадках - iT

уникнення.
Наразi не затверджено державного стандарту послуги раннього втр}п{ання.
Пiлотуванням цiсi послуги у рамках проекту Twinning було охоплено лише
чотири регiони, наразi пiлотний проект реалiзусться ще у шести областях.

OcBiTa (ст.24)
68. Законом УкраТни пПро ocBiTy>, який було прийнято у 2017 роцi,
закрiпленi права на ocBiTy осiб з особливими освiтнiми потребами та

регламенту€ться iнклюзивне навчання для цих осiб.
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Фiнансування на впровадження iнклюзивноi освiти щороку зростае. у
бюджетi 20Ig рокУ було передбачено 504,5 млн грн{на розвиток iнклюзивноi

Створюеться мережа iнклюзивно-ресурсних центрlв".
моН спiльнО з Iнститутом модернiзацiТ змiсту освiти розроблено низку

нормативних aKTiB щодо iнклюзивного 
"авrан""6.наразi система iнклюзивноi освiти почаJIа функцiонувати в ycix областях

УкраiЪи7.
69. у закладах загальноi середньоi освiти у разi створення iнклюзивного

класу запроваджуеться посада асистента вчителя для забезпечення потреб

таких дiтей. На сайтi мон створено рубрику в сферi iнклюзивного навчання

для фахiвцiв, яку наповнено вiдповiдними методичними рекоменд_ацiями,
посiбниками, розмiщено матерiали дJIя проходження онпайн-на",rа""я'
70. Не зважаючи на те, що державою запроваджено систему iнклюзивнот

освiтИ монiторинг Уповноваженого засвiдчив, Що бiлъшiстъ закладiв

загальнот середньоi освiти не с доступними для осiб з порушеннями опорно-

рухового апарату та зору.
i 

"^оuд"у 
,iб"rо"r"u"" пiдвезення до заюzадiр заrальllо'l' середньоi ocBiT1,1,

Taki транспортнi засоби не облаштованi для потреб дiтей з iнвалiднiстю.

71. Нагальною з€Lлишасться i потреба формування У батъкiвськоi спiльноти,

педагогiчних працiвникiв та yrHiB толерантностi в шкiльному середовищi.

7 2. ЗареЗультатаМи провеДеногО монiторингу до мiсцевих органiв управлiння
освiтою та закладiв професiйноi (професiйно-технiчноТ) ОСвiТИ КИiВСЬКОТ,

сумськоi та Черкаськоi областей встановлено, що проблемними з€шишаються

питаннЯ забезпеЧеннЯ apxiTeKTypHoT доступностi, розумного пристосування,

унiверсального дизайну примiщень закладiв, гуртожиткiв, фаховоi
пiдгоiовки працiвникiв закладiв, методичного забезпечення освiтнього

процесу. Як нЪслiДок, у таких закладах станом на 01.01.2019 навчаеться 4,1

тис. осiб з обмеженими можливостями (|,6о^ вiд загального контингенту

здобувачiв професiйноi освiти).
7з. дналогiчна ситуацiя i в закладах вищоi освiти. Належний безбао'срний

доступ до навч€шъних корпусiв та гуртожиткiв забезпечено 
"u.r*,jbo,

"iд.уr". 
спецiа-пьне обладнання та меблi для осiб з особливими потребами.

лише в процесi розробки перебувае концепцiя iнклюзивнот мистецькоi

освiти.

' З. дa"""" МОН Украiни, за 2о18-2о19 навчальниЙ piK сформовано мережу lРЦ яка нинi налiчуе понад 575 усганов в Украiнi, Центри

забезпечують проведення комплексноi психолого-педаrогiчноi оцiнки розвитку дитини за новими пiдходами
i й" пр"-aду, Типова освiтня програма початковоj освiти спецiальних закладiв загальноi середньоi освiти для учнiв 1 класiв 3

iнтелекryальними порушеннями, затверджена наказом Мiнiсгерства освiти i науки Украiни вiд 26,07,2018 N9 816,

7 
За iнбормацiею МОН УкраIни, у 2018/2О19 навчальному роцi в заrальну середню ocBiry здобували:

- 11 866 учнiв в iнклюзивних класах;

- 6 230 учнiв в спецiальних класах;

- 37 787 учнiв в спецiальних школах;
.12115УчнiвзособливимиосвiтнiмипотребаминаiндивiдУальнiйформiнавЧання.

у 2о18/2о19 н.р. 8 417 iнклюзивних класiв вiдкритi в з 790 закладiв середньоi освiти. Кiлькiсть асистентiв учителiв в

iнклюзивних класах складае 7 636.

протягом з poKiB кiлькiсть iнклюзивних класiв зросла в 3,1 рази, кiлькiсть шкiл, щО маЮТЬ iНКЛЮЗИВНi КЛаСИ, В 2,5 РаЗИ, а

кiлькiсть дiтей, tцо здобувають у них ocBiry, зросла в 2,8 рази,
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Здоров'я (ст.25)
74. З метоЮ забезпечення осiб з iнвалiднiстю доступнiстю до медичноi
допомоги кмУ прийнято низку нормативних aKTiB9
моз розробило та оприлюднило до обговорення з |ромадськiстю проект
КонцепЦii ЗагальнодержаВноi програми <<Репродуктивне та статеве здоров'я
нацii на перiод до 2021 року>.
75. Забезпечення медичними послугами, обладнанням та квалiфiкованим
персон€tлоМ У сферi охоронИ сексу€tлЬногО та репродуктивного здоров'я
жiнок та дiвчат з iнвалiднiстю не набуло системного характеру, виконуються
okpeMi заходи виконавчих органiв мiсцевоi влади щодо постачання
вiдповiдНого обладнання у заклади охорони здоров'я за рахунок мiсцевих
бюджетiв.
76. моЗ не створено реестр громадян, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi)
захворювання, що передбачено статтею 351 основ законодавства Украiни
про охорону здоров'я, з€вначена ситуацiя ускладню€ ведення облiку цих
хворих та визначення фактичноi потреби в лiкарських засобах i продуктах
для спецiатtьного дiетичного споживання.
77. Станом на вересень 2019 року в YKpaTHi вiдсутне сдине нормативно-
правове реryлювання дiяльностi вiддiлень палiативноi допомоги, якi надають
послуги дiтям.
78. Згiдно з частиною першоЮ cTaTTi 9 Закону Украiни <Про забезпечення
прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб> впо NIають право на
забезпечення лiкарськими засобами у порядку, визначеному законодавством,
а також на надання необхiдноi медичнот допомоги в державних та
комун€tльних закладах охорони здоров'я. Мiсцевi органи виконавчоi влади та
омс, в межах своеi компетенцii, забезпечують надання медичних послуг длявпо, зокрема особам з iнвалiднiстю, у комун€шьних закладах охорони
здоров'я, якi знаходяться У вiдповiдномУ населеномУ пунктi на piBHi з
мешканЦями приЙмаючих громад. обсяг видаткiв, передбачений у бюджетах
на медичне обслуговування мiсцевого населення, розподiляеться також i fiъ
внутрiшньо перемiщених осiб.
79. ВiдбУлисЯ змiнИ в органiзацii надання медичноТ допомоги особам, якi
перебувають в мiсцях несвобоДи, зокреМа з сiчня 2018 року розпочаJIа свою
дiяльнiсть нова <демiлiтаризованD) вертикЕtль надання медичноi допомоги
особам, якi перебуваютЬ у СIЗО та УВП системи дквс, через !ержавну
установу <I_{eHTp охорони здоров'я ДКВС) та пiдпорядкованi iй вiдокремленi
пiдроздiли (фiлii та медичнi частини).
80. Не зважаючи на реформуванням системи охорони здоров'я в системi
л(BС заклади охорони здоров'я системи л(BС (палати та коридори) не
пристосованi для наданнrI медичноi допомоги та утримання в них пiд час

'Д, прr-.Ду, прийнятО постановУ КМУ вiд 27.o2,IoLg N9 135 кflеякi пйтання реiмбурсацilлiкарських засобiв>, якою
передбачено вiдшкодування BapTocTi лiкарських засобiв, вiдпущених за рецептами за рахунок субвенцiт з державного
бюджеry мiсцевим бюджетам, у т.ч. i для осiб з iнвалiднiстю.
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лiкування засуджених та ув'язнених осiб з iнвалiднiстю, а саме: вiдсутнi
пандуси, поруrнi та пристОсування в пЕrлатах та санвузлах тощо.
81. Аналогiчна ситуацiя склалася зi спецiальними п€UIатами, якi розташованi
в закладах охорони здоров'я системи Моз, якi пiдпорядкованi системi дквс
та МВС, а також у спецiальних вiддiленнях проведення судово-психiатричноi
експертизи для ув'язнених осiб.
82. В УкраiЪi функцiонуе едина увП для осiб з iнвалiднiстю (I - Ш груп).
Проте, штат медичного персон€Lлу не передбачае посад caHiTapiB, якi б rо.п"
цiлодобово здiйснювати догляд та надавати домедичну допомогу пiд час
вiдсутностi лiкарiв в закладi. У зв'язку з чим, функцii caHiTapiB покладенi на
iнших засуджених, якi не с особами з iнвалiднiстю, до обов'язкiв яких
входить: санiтарно-гiгiснiчнi процедури (помиття, переодягання), годування,
допомога пiд час пересування на проryлянку тощо.

Абiлiтацiя та реабiлiтацiя (ст. 26).
8з. З метою забезпечення надання особам з iнвалiднiстю доступних та
якiсних послуг абiлiтацii та реабiлiтацii упродовж попереднiх poKiB прийнято
низку нормативно-правових aKTlB' ".

84. АктИвована робота щодо соцiально-психологiчноi реабiлiтацii учасникiв
антитерористичнот операцiт i осiб, якi здiйснювЕLли заходи iз забезпечення
нацiональноТ. безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ
росiйськоi Федерацiт У Щонецькiй та Луганськiй областях (у т.r. о.iб з
iнвалiднiстю внаслiдок вiйни) та членiв ix сiмей.
85. На сьогоднi поки що не вдсLлося створити цiлiсну унiверсальну систему
медичноi та соцiальноi реабiлiтацii людей з iнвалiднiстю.
основною перешкодою € вiдсутнiсть н€шежного бюджетного фiнансуванняна цi потреби. Зокрема мас мiсце проблема несвоечасного отримання
особами з iнвалiднiстю наJIежних iM засобiв реабiлiтацiТ у зв'язку iз тим, що
пiдприеМства, якi вигоТовляютЬ вiдповiднi засоби, не дотримуються TepMiHiB
iх виготовлення через несвоечасне фiнансування з державного бюджеry.С недостатньою кiлькiсть центрiв медичноi, професiйноi, соцiальнёii
реабiлiтацiТ, особливо у сiльсъкiй мiсцевостi.
86. ЗастОсовуеться формальний пiдхiд до скJIадання iндивiдуальних програм
реабiлiтацii людей з iнвалiднiстю (оцiнку iндивiдуальних потреб в
реабiлiтацii виконують представники медичних гlрофесiй, тому до цього
застосовуеться, як правило, лише медичнi пiдходи).
87. Вiдсутнс наJIежне кадрове забезпечення реабiлiтацiйнихо /. -UIлi-J rfit. tlilJlЕ.tкttE калрUtJе заUезпечення реаOшlтацlиних установ
(недостатньою е кiлькiсть лiкарiв-реабiлiтологiв, дитячих лiкарiв-психiатрiв,
квалiфiкОваниХ педагогiчних, медичних та соцiальних працiвникiв,
10

3окрема постановою КМУ вiд 14.0з.2018 N9 2З8 затверджено новий Порядок забезпечення технiчними та iншими засобами
реабiлiтацГi осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення i виплати грочJовоj компенсацii Bap1oc1i за
самостiйно придбанi технiчнi засоби реабiлiтацIi, яким передбачено впровадження новоi системи забезпечення технiчними та iнtлими
засобами реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстю.
Посгановою КМУ вiд 26.07.2oL8 Nq 587 внесено змiни до постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 08.12.20Об N9 1686 i вiд Зl.О1,2О07
N9 80 мЯ забезпеченнЯ ро3виткУ системИ комплексноj реабiлiтацii (абiлiтацii) осiб (дiтей) з iнвалiднiстю, реалiзацii заходiв iз
попередження iнвалiдностi (раннього втручання), вдосконалення механiзму направлення та зарахування отримувачiв послуг до
реабiлiтацiйниХ установ та вреryлюваннЯ iнчrих проблеМних питань у сферi надання послуг особам зазначених категорiй.
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спецiальних психологiв для роботи з дiтьми з iнвалiднiстю, Що, в першу
чергу, зумовлене низьким piBHeM ik матерiЕLпьного забезпечення).
88. Послуги, що надаються закладами охорони здоров'я та соцiального
ЗаХИСТУ РiЗНИХ форr власностi для дiтей з особливими потребами, носять
фРаГМеНтарний характер в порiвняннi iз системою раннього втруtання i не
ЗОВСiМ СПРяМоВанi на комплексне вирiшення для дiтей (до 3 poKiB) проблем

рiзних захворювань чи
втр}п{ання.
88. Заходи, визначенi

ВiДХИЛеННя вiд розвитку на paHHix стадiях i профiлактики iнва_гriдностi та

ПiЛОтного проекту <Створення системи надання послуг раннього втручання),
затвердженим розпорядженням КМУ вiд 14.|2.20116 Nч 948-р, практично не
ВИКОНУються, зокрема у частинi пiдготовки нормативно-правових aKTiB, якi
бИ ДОзволили запровадити послугу раннього втрr{ання системно, у Bcix
регiонах Украiни.
Система раннього виявлення та забезпечення своечасноi реабiлiтацii дiтей з
вродженими недолiками або порушеннями, розвиток системи
Реабiлiтацiйних центрiв для дiтей з iнвалiднiстю, особливо в сiльськiй
мiсцевостi потребуе удоскон€шення.
89. В ПеНiтенцiарних закладах зrLлишаються не вирiшеними проблеми для

людей з iнвалiднiстю щодо доступу
технiчними засобами реабiлiтацiТ.

до засобiв гiгiсни, забезпечення iх

Праця та зайнятiсть {ст.21)
90. Затвердженi Планом заходiв заходи в частинi посилення стимулювання
роботодавцiв приватного та державного сектору для працевлаштування осiб з
iнвалiднiстю, а також вжиття заходiв для забезпечення пiдтриманого
працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, в тому числi з iнтелекту€Lльними та
психiчними порушеннями на вiдкритому ринку працi шляхом удоскон€tлення
законодавства у встановленi строки (протягом 201 7-2018 poKiB) не виконано.
91. Механiзми стимулювання роботодавцiв приватного та д.р*uu"оflЬ
сектору для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю та змiни
надання соцiальних послуг щодо супроводу на робочому мiсцi
потреб осiб з iнтелекту€lJIьними та психiчними порушеннями Мiнсоцполiтики
не розроблено.
92. Монiторинг Уповноваженого у сферi дотримання права осiб з
iнвалiднiстю на працю у 20|9 роцi засвiдчуе досить низький piBeHb
працевлаштування осiб з iнвалiднiстюl1.

t1 ,,.

47.9 тис. безрсlбiтlлих осiб з irtBii.ri,rrricTto.
Кiлькiсr,ь осiб з ilIBaliдtlicTrtl" якi булtл праllовлаItlтовirlti :}а вказiltlиii пcpicl,it за спрrlяIIItям дL'ржitRIлOТ с.rу,N;би:зttйltлтосr.i

сjин0l,о lJltecкy ltpaцL]I]]Iam,|,o}Jallt.l 3J2 оссtби з iпBrlti-tttictlcl,

вад, що вiдрiзняе цi послуги вiд системи раннього

Планом заходiв з реалiзацii у 2017-2020 роках

до стандарту
з урахуванням
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Низький piBeHb працевлаштування осiб з iнвалiднiстю в УкраiЪi свiдчить, що
державна полiтика у сферi забезпечення права осiб з iнвалiднiстю на працЮ с

недостатньо ефективною i потребус удосконагIення.

.Щостатнiй життсвий piBeнb та соцiальний захист (ст. 28).
9З. Пенсii по iнвалiдностi та державнi соцiальнi допомоги особам З

iнвалiднiстю перiодично переглядаються в сторону збiльшення, зокрема У
зв'язку iз зростанням прожиткового MiHiMyMy для осiб, якi втраТили
працездатнiстьl2, з урахуванням фiнансових можливостей бюджету.
94. Наявний механiзм виплати пенсiй для осiб з територiй, що наразi с

окупованими, вреryльовуе питання пенсiйних виплат лише внутрiшньО
перемiщеним особам. В той же час стосовно мешканцiв тимчасово
окупованих територiй такий механiзм е явно дискримiнацiйним.
95. Соцiальнi виплаrти, у тому числi пенсii, здiйснюються лише за наявностi

довiдки про взяття на облiк як внутрiшньо перемiщеноТ особи, пiСЛЯ

обов'язкового проходження особою фiзичноi iдентифiкацii в публiчномУ
акцiонерному товариствi <Щержавний ощадний банк УкраiЪи> або складання
акту обстеження матерiально_побутових умов ciM'i, що передбачено
Порядком призначення (вiдновлення) соцiальних виплат ВПО та Порядком
здiйснення контролю за проведенням соцiаJIъних виплат ВПО за мiсцем Iх

фактичного.проживання/перебування, затвердженим постановою КМУ вiД
8.0б.2016 Ns 365 <Щеякi питання здiйснення соцiальних виплат внутрiшньо
перемiщеним особам>>.

96. У разi недотримання зазначених вимог соцiальнi виплати припиняються,
а ix вiдновпення здiйснюеться з мiсяця, в якому надiйшла заява внутрiшньо
перемiщеноi особи. Суми соцiальних виплат, якi не виплаченi за минУлий
перiод, облiковуються в органi, що здiйснюе соцiальнi виплати, та
виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного КМУ. Однак до
цього часу такого порядку не затверджено КМУ.
97. Позитивним е внесення Законом Украiни вiд 03.07.2018 Ns2476-VШ змiц
до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи щодо посилення соцiального .ur"3Ъу
осiб, якi доглядають за хворими дiтьми. Зокрем&, до Закону Украiни кПро
державну допомогу сiм'ям з дiтьми) щодо запровадження окремого виДУ

допомоги для осiб, якi доглядають за дiтьми, хворими на тяжкi перинатальнi

ураження нервовоi системи, тяжкi вродженi вади розвитку, рiдкiснi орфаннi
захворювання, онкологiчнi, онкогематологiчнt захворювання, дитячий

" :Jrl ,,,r,"l,ol,n l Iснсliiiнttго l|ltlH,it1- Уrrраiни. v зв
irIваliдностi сTaIII)RIJB l504,00 грlr. l,2017 -
01.07.20l8- l957.1.}lpH. 01.10,20l8 I996.20
0 l .07.20l 9- 2402.1 5 t,plt.

церебральний паралiч, тяжкi психiчнi розлади, uукровий дiабет I типу
(iнсулiнозалежний), гострi або хронiчнi захворювання нирок IV ступеня, На

дитину, яка отримала тяжку травму, потребус трансплантацii органа,
потребуе палiативноi допомоги, яким не встановлена iнвалiднiсть, Та ДО

Закону УкраТни оПро загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування> З

'язку iз зьtirttlкl Ilрож1,1-1,1(ов()г(l irtiHir,tvl,tv 20 l(l ptlrti с:еlrе,rнiй розr,tiр tteHcti Llil

l660.З0 грrr" 1,20l8: з 0t,01.201ti - ]952. l2 грrr. з 01,01,20 l8-19Е2,Зl грлt. з

ll]H,. у 20 19 polri: з 0L01.20 l9 I99,tr.94 r,pH. з ()1.04.20 l9- 2094,77 tpll"
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метою забезпечення rracTi одного iз непрацюючих працездатних батькiв,
усиновителiв, опiкун, пiклувальник, один iз прийомних батькiв, батькiв-
вихователiв, якi фактично здiйснюють догляд за дiтьми вказаноТ категорiТ у
загальнообов'язковому державному пенсiйному cTpaxyBaHHi.
98. Визначений законодавством" порядок визначення права особи з
iнвалiднiстю на державну соцiалъну допомоry особам, якi не мають права на
пенсiю, та особам з iнвалiднiстю передбачае умову нчrлежностi особи до
категорii малозабезпеченот. остання визначаеться з урахуванням
середньОмiсячноГо доходУ ciM'T отримувача допоМоги. Як наслiдок, у разi
ПаЯВНОСТi ДОХОДiв у iпших qлеr{iв ciM'I, зокрама й виплат на дiтей, що мають
СПРЯМОВУВаТИСя на забезпечення потреб дитини, що перевищуютъ визначену
ЗаКОНОДаВСТВОМ МеЖУ, особа з iнвалiднiстю позбавляеться права на
ОДеРЖаННЯ ЗГаДаноi соцiальноi допомоги. Таке правове регулювання порушус
ПРаВО ОСОби з iнвалiднiстю на соцiальний захист у разi iнвалiдностi,
гарантований статтею 46 КонституцiI УкраiЪи.
Участь у полiтичному та суспiльному життi (ст. 29)
99. У 20|9 роцi пiд час проведення чергових виборiв Президента Украiни та
позачергових виборiв
здiйснювався постiйний
Украiни, зокрема осiб

народних депутатiв УкраiЪи Уповноваженим
монiторинг додержання виборчих прав громадян
з iнвалiднiстю та iнших ма-гtомобiльних груп

населення.
Монiторингом виявлено непоодинокi випадки недотримання рiвних
можливостей в реалiзацii виборчого права для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп населення через вiдсутнiсть або обмеження доступностi
дО виборчиХ дiльниць, а саме вiдсутнiсть apxiTeKTypHoi доступностi
примiщень, в яких вiдбуваеться голосування, та недосryпнiсть прилеглоi
територii, виборчi матерiали не адаптованi для людей з вадами зору, в тому
числi вiдсутнiсть бюлетенiв, дубльованих шрифтом Брайля.
100. УпОвноважеНим пiД час першого та другого TypiB виборiв Президента
УкраiЪи було отримано 1356 повiдомлень про порушення виборчих пр&Ь
|ромадян, iз них 9,зо^ (126 повiдомлень) стосувЕtлись вiдсутностi доступу до
виборчоi дiльницi для осiб з iнвалiднiстю та 5,8оА (79 повiдомлень)
стосув€tлись вiдмови В голосуваннi за мiсцем перебування осiб з
iнвалiднiстю. Залишаеться невирiшеним питання забезпечення виборчого
права громадянам, яких визнано судом недiсздатними.

участь у культурному життi, проведеннi дозвiлля й вiдпочину та заняття
спортом (ст.30)
101. УПРОдовж 2019 року CeKpeTapiaToM Уповноваженого здiйснювався
монiторинг стану виконання органами мiсцевоi виконавчот влади та органами
мiсцевого самоврядування реалiзацii КШ.

13
3акон УкраТнИ (Про державнУ соцiальнУ допомоry особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiсrюл та Порядок

призначеннЯ i виплатИ державноi соцiальноi допомогИ особам, якi не маютЬ права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю i державноТ
соцiальноТ допомоги на догляд затверджений постановою КМУ вiд О2.О4,2оо5 N9 261
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102. Монiторингом зокрема встановлено, що не створено н€Lпежних умов в

закJIадах та установах культури для осiб з iнвалiднiстю та маломобiльних
груп населення, не забезпечено apxiTeKTypHy доступнiсть, розумне
пристосування, унiверсальний дизайн примiщень закладiв, поповнення

фондiв вiдповiдною лiтературою.
103. У жовтнi 20|9 року представники Уряду Украiни та генеральниЙ

директор BOIB пiдписали Програму спiвпрацi у сферi iнтелекryальноi
власностt на 2020-202| роки, якою передбачено заходи щодо пiдготовки
УкраiЪи до ратифiкацii Марракешського договору.
104. З метою створення необхiдних умов, якi даютъ можливiсть особам З

порушенням слуху HapiBHi з iншими громадянами реалiзовувати своТ права i
свободи у полiтичнiй, економiчнiй, соцiальнiй, культурнiй та iншiй сферi,
пiдготовлено проект Закону Украiни <Про yKpaiHcbкy жестову мову), якиЙ

зареестровано у Верховнiй Радi Украiни (ресстрацiйний }ф 2З40 вiд
29.|0.2019), яким зокрема пропонуеться врегулювати питання забезпеченнrI
телевiзiйного мовлення доступного для сприймання особами з порушенняМ
слуху.

Статистика та збирання даних (ст.31)
105. Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 16.02.201l Ns 121 кПро затвердження
Положення про централiзований банк даних з проблем iнвалiдностi (далi -
ISI)) створено LFI, держателем якого е MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики
Украiни. .Що користувачiв I_EI н€Lлежать МОЗ, МОН, МКМС,
Мiнсоцполiтики, MiHBeTepaHiB, .Щержавна служба зайнятостi, разом з тиМ, До
I_PI вноситься iнформацiя лише Мiнсоцполiтики.
Отже, фактично I_{БI не мiстить повноi iнформацii для визначення потреб осiб
з iнвалiднiстю, в тому числi дiтей.
106. Потребують вдоскон€lJIення форми звiтностi про забезпечення осiб з

iнвалiднiстю виробами медичного призначеннrI та лiкарськими засобами iЗ

зазначенням BiKy, cTaTi, класифiкацii захворювань; про доступнiсть осiб З

iнвалiднiстю до соцiальних та i".", no.nyЪ (iз зазначенням iх BiKy, crdfi,
нозологiчноТ форми захворювання, мiсця проживання), зокрема з пиТань
працевлаштування та зайнятостi, захисту ix вiд домашнього насильства; про
створення умов доступностi для осiб з iнвалiднiстю до транспорту, об'сктiв
транспортно-дорожньоi iнфраструктури та поштового зв'язку тощо.


