
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.11.2021                                                                                                 №  690-ОД 
 
 

Про затвердження плану дій Сумської обласної державної адміністрації на 
2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 23, 25, 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період  

до 2030 року», від 4 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження плану заходів на 

2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року», з метою створення безперешкодного 

середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній 

людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом 

інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, 

економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики: 

1. Затвердити план дій Сумської обласної державної адміністрації  

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року (далі – план дій), що додається. 

2. Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації, 

районним державним адміністраціям у межах компетенції забезпечити 

виконання плану дій, про що інформувати щокварталу до 1 числа наступного 

місяця за звітним Департамент містобудування та архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації за формою згідно з додатком. 

3. Рекомендувати сільським, селищним та міським радам, їх виконавчим 

комітетам, територіальним органам міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади в Сумській області, зазначеним у плані дій, забезпечити 

виконання плану дій та інформувати щокварталу до 25 числа останнього місяця 

кварталу структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації 

відповідно до належної сфери діяльності за формою згідно з додатком. 
4. Департаменту містобудування та архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації щокварталу до 10 числа наступного місяця за звітним



надавати узагальнену інформацію голові Сумської обласної державної 
адміністрації про стан виконання цього розпорядження. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Савченка Т.Г. 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обов’язки голови                Тарас САВЧЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

   05 листопада 2021 року № 690-ОД  

 

ПЛАН 

дій Сумської обласної державної адміністрації на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії 

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 
 

Найменування завдання Найменування заходу Індикатор досягнення 
Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 5 

1. Проведення інвентариза-

ції об’єктів спортивної 

інфраструктури для визна-

чення їх стану та рівня 

доступності 

 

1. Забезпечення збору 

інформації щодо наявної 

спортивної інфраструктури, 

визначення її технічного 

стану та рівня доступності 

Проведено інвентаризацію 

500 об’єктів спортивної 

інфраструктури області, 

визначено їх технічний стан 

та рівень доступності 

Грудень  

2021 року 

Управління молоді та спорту, 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

2. Формування мережі сучас-

них спортивних споруд за 

місцем проживання, у місцях 

масового відпочинку із 

забезпеченням їх доступнос-

ті для різних верств 

населення, зокрема для             

осіб з інвалідністю та           

інших маломобільних груп 

населення 

1. Проведення аналізу 

фактичного забезпечення 

спортивними спорудами 

населення за місцем 

проживання та у місцях 

масового відпочинку, а 

також вивчення питання 

щодо їх доступності, 

відповідності соціальним 

стандартам та потребам 

громади 

Підготовлено пропозиції 

щодо будівництва 5 нових або 

реконструкції наявних 

спортивних споруд 

Грудень  

2022 року 

Управління молоді та спорту, 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети, Сумський 

регіональний центр з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» (за 

згодою) 
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3. Забезпечення безпереш-

кодного доступу осіб                   

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до спортивних 

споруд, що побудовані в 

Сумскій області 

1. Забезпечення дотримання 

вимог щодо доступності 

спортивних споруд для осіб 

з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

Надано рекомендації місце-

вим органам виконавчої 

влади, органам місцевого 

самоврядування, власникам 

(балансоутримувачам), орен-

дарям або іншим управителям 

об’єктів, що несуть 

відповідальність за           їх 

експлуатацію, стосовно 

дотримання вимог щодо 

доступності спортивних 

споруд для осіб з інвалід-

ністю та інших маломобіль-

них груп населення під               

час реконструкції існую-                 

чих об’єктів спортивної 

інфраструктури 

Грудень  

2022 року 

Управління молоді та спорту, 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети, Сумський 

регіональний центр з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» (за 

згодою) 

4. Сприяння підвищенню 

міської мобільності та 

розвитку мережі паркуваль-

них зон і пасажирських 

терміналів для пересадки з 

індивідуального транспорту 

на міський транспорт 

1. Покращення пішохідної 

інфраструктури, паркуваль-

них зон, обмеження 

швидкості руху транспорт-

них засобів та розвиток 

інфраструктури для руху 

велосипедів (зокрема 

встановлення світлофорів, 

озвучених для потреб осіб з 

порушеннями зору та 

оснащених для потреб осіб з 

порушеннями слуху) 

Забезпечено проектування        

60 елементів автомобільних 

доріг у межах населених 

пунктів із забезпечення 

доступності для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населен-

ня (пологі заїзди/з’їзди 

шляхом пониження бортово-

го каменю, встановлення 

тактильної плитки на 

зупинках громадського 

транспорту та пішохідних 

переходах для осіб з 

порушеннями зору тощо) 

Грудень  

2021 року 

Департамент розвитку інфраст-

руктури Сумської облас-           ної 

державної адміністрації,  районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 
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  Забезпечено здійснення 2 

заходів для дублювання або 

заміну кількарівневих пішо-

хідних переходів у населених 

пунктах наземними перехо-

дами, адаптованими для 

потреб осіб з порушеннями 

слуху та оснащеними для 

потреб осіб з порушеннями 

зору 

Грудень  

2021 року 

Департамент розвитку інфраст-

руктури Сумської облас-           ної 

державної адміністрації,  районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

5. Забезпечення доступності 

транспортних послуг для 

всіх громадян, зокрема для 

осіб з інвалідністю та           

інших маломобільних груп 

населення, шляхом створен-

ня для них доступного 

середовища для вільного 

пересування 

1. Забезпечення придбання 

шкільних автобусів, присто-

сованих для перевезення 

дітей, які пересуваються у 

кріслах колісних 

Придбано один шкільний 

автобус 

Грудень  

2021 року 

Департамент освіти і науки, 

Департамент розвитку інфраст-

руктури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-          

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

6. Забезпечення мобільності 

та функціонування сучас-

ного пасажирського транс-

порту 

1. Забезпечення стимулю-

вання оновлення пасажирсь-

кого рухомого складу (з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення) 

Збільшено щороку на 5 

відсотків частку залізнично-

го пасажирського рухомого 

складу, адаптованого для 

потреб осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення 

Грудень  

2022 року 

Департамент розвитку інфраст-

руктури Сумської обласної 

державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

7. Поступове оновлення 

рухомого складу для 

пасажирських перевезень, 

заміна концепції викорис-

тання міні-автобусів на 

1. Запровадження поетап-

ного збільшення на марш-

рутах загального користу-

вання кількості транспорт-

них засобів, пристосованих 

для перевезення осіб з 

Збільшено на 5 відсотків 

частку транспортних засобів 

загального користуван-             

ня, пристосованих для 

користування осіб з інвалід-

ністю та інших маломобіль-

Грудень  

2022 року 

Департамент розвитку інфраст-

руктури Сумської обласної 

державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 
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більш гнучкі та екологічно 

чисті системи, обладнані для 

перевезення осіб з інвалід-

ністю та інших маломо-

більних груп населення 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

них груп населення 

8. Забезпечення захисту і 

безпеки осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних 

груп населення у 

надзвичайних ситуаціях, 

зокрема в разі виникнення 

загрози збройних конфліктів 

1. Розроблення та включен-

ня до регіональних і 

місцевих програм цивіль-

ного захисту питань щодо 

забезпечення доступу осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення до захисних 

споруд цивільного захисту, 

зокрема проведення оцінки 

потреб, планування фінансу-

вання для створення умов, 

визначення строків облаш-

тування споруд цивільного 

захисту засобами, що 

забезпечують такий доступ 

Включено питання осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населен-

ня в програми цивільного 

захисту 

Жовтень  

2021 року 

Департамент цивільного захисту 

населення Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

2. Проведення моніторингу 

дотримання прав осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп насе-

лення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій за 

участю громадських об’єд-

нань, зокрема щодо 

забезпечення доступності 

захисних споруд цивіль-ного 

захисту, наявності 

достатньої кількості доступ-

Результати моніторингу 

опубліковано на офіційних 

веб-сайтах органів влади              

та органів місцевого самовря-

дування 

Грудень  

2022 року 

Департамент цивільного захис-         

ту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 
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ного транспорту для 

евакуації до найближчої 

споруди цивільного захисту, 

а також рівня підготовки 

персоналу 

3. Проведення інформування 

населення про сховища в 

населених пунктах, облад-

наних для перебування в них 

осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

Відомості про сховища 

розміщено на інформаційних 

ресурсах 

Грудень  

2021 року 

Департамент цивільного захис-         

ту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

9. Пристосування головних 

входів до адміністратив-        

них будівель місцевих 

держадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування 

для використання особами з 

інвалідністю 

1. Проведення відповідних 

будівельних/ремонтних 

робіт 

Забезпечено 100% встанов-

лення пандусів, тактильної 

плитки, поручнів, адаптацію 

вхідних дверей для осіб з 

інвалідністю із встановлен-

ням інформаційних контраст-

но-тактильних табличок для 

осіб з порушеннями зору 

Грудень  

2022 року 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

10. Забезпечення збору і 

поширення достовірної 

інформації про доступність 

об’єктів фізичного оточення, 

а також встановлення вимог 

до публічних закладів щодо 

інформування про наявні 

умови доступності їх 

будівель і приміщень 

1. Проведення за участю 

громадських організацій 

моніторингу та оцінки 

ступеня безбар’єрності 

об’єктів фізичного оточення 

і послуг для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп насе-

лення з урахуванням 

гендерного аспекту (відпо-

відно до Порядку 

проведення моніторингу           

та оцінки ступеня безбар’єр-

Опубліковано на офіційних 

веб-сайтах відповідальних 

виконавців про результати 

моніторингу 

Грудень  

2022 року 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради           

та їх виконавчі комітети, 

громадські організації осіб з 

інвалідністю (за згодою) 

Надано пропозиції місцевим 

органам з питань містобуду-

вання та архітектури щодо 

забезпечення безбар’єрності 

об’єктів фізичного оточення і 

Вересень 

2022 року 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради           
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ності об’єктів фізичного 

оточення і послуг для осіб з 

інвалідністю, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від                

26 травня 2021 р. № 537) 

послуг для осіб з інвалід-

ністю. 

та їх виконавчі комітети, 

громадські організації осіб з 

інвалідністю (за згодою) 

2. Збір даних у сфері 

транспорту, транспортно-

дорожньої інфраструктури 

про створення умов 

доступності транспорту та 

об’єктів транспортної 

інфраструктури для осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп 

населення 

Результати моніторингу 

розміщено на офіційних веб-

сайтах 

Щороку Департамент розвитку інфра-

структури, Департамент містобу-

дування та архітектури Сумської 

обласної державної адмініст-

рації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

11. Розроблення та прийнят-

тя «планів сталої міської 

мобільності» у громадах з 

урахуванням інклюзивності 

та принципів сталої міської 

мобільності 

1. Забезпечення врахування 

принципів безбар’єрності та 

сталої міської мобільності 

під час розроблення 

наукових рекомендацій 

щодо розроблення містобу-

дівної документації на 

місцевому рівні 

Надано пропозиції Міністер-

ству розвитку громад і 

територій України для 

розробленя наукових 

рекомендації щодо розроб-

лення містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні з 

урахуванням принципів 

безбар’єрності та сталої 

міської мобільності 

Грудень 

2021 року 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

12. Створення умов доступ-

ності телевізійних програм 

для сприйняття особами з 

порушеннями зору та слуху 

1. Сприяння застосуванню 

місцевими телерадіооргані-

заціями та філією АТ 

«Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» 

сучасного обладнання для 

субтитрування та перекладу 

Забезпечено випуск 10 

новинних блоків, що 

супроводжуються субтитру-

ванням та перекладом на 

українську жестову мову на  2 

телеканалах Сумської 

області; адаптовано власні 

Грудень 

2022 року 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської 

обласної державної адміністра-

ції, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 
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на українську жестову мову 

офіційних повідомлень, 

кіно, відеофільмів, програм 

та передач; адаптація 

власних веб-сайтів місцевих 

телерадіоорганізацій для 

потреб осіб з порушенням 

зору та слуху, розміщення 

друкованої версії новин та 

суспільно-вважливих пере-

дач, що подавалися в 

телевізійному ефірі 

веб-сайти місцевих телерадіо-

організацій для потреб осіб з 

порушеннями зору та слуху; 

розміщено друковані версії 

новин, суспільно-вважливих 

передач, що подавалися в 

телевізійному ефірі 

комітети, громадські організації 

осіб з інвалідністю (за згодою) 

13. Здійснення заходів щодо 

забезпечення можливості 

підключення та передачі 

звернень за екстреною 

медичною допомогою 

провайдерами неголосового 

виклику екстрених служб 

1. Здійснення заходів щодо 

забезпечення доступності 

виклику екстрених служб 

(112) та роботи телефонів 

довіри, «гарячих ліній» з 

урахуванням комунікацій-

них потреб та можливостей 

осіб з порушеннями слуху, 

зору, мовлення та осіб з 

порушенням інтелектуаль-

ного розвитку 

Інтегровано в систему 

диспетчеризації екстреної 

медичної допомоги 

принаймні один провайдер 

неголосового виклику 

екстрених служб 

Грудень 

2022 року 

Управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

2. Здійснення заходів щодо 

забезпечення доступності 

неголосового виклику 

бригади екстреної медичної 

допомоги для осіб з 

порушеннями слуху, 

мовлення 

Реалізовано можливість 

неголосового виклику екстре-

ної медичної допомоги на всій 

території області 

Грудень  

2022 року 

Управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

14. Забезпечення технічної 
можливості підключення 
домогосподарств у сільській 

1. Сприяння поширенню 

волоконно-оптичних мереж 

провайдерів послуг доступу 

Забезпечена технічна можли-

вість підключення до фіксо-

ваного широкосмугового 

Грудень  

2022 року 

Відділ з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансфор-

мацій і цифровізації Сумської 
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   Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
місцевості до фіксованого 
широкосмугового доступу до 
Інтернету; сприяння 
підвищенню покриття 
фіксованого широкосмуго-
вого доступу та підключен-
ня домогосподарств в 
комерційно малоприваб-
ливій сільській місцевості 

до Інтернету в комерційно 

малопривабливій сільській 

місцевості 

доступу до Інтернету у               

150 населених пунктах де така 

можливість була відсут-ня 

обласної державної адміністра-

ції, районні державні адміністра-

ції, сільські, селищні, міські ради 

та їх виконавчі комітети 

15. Забезпечення підключен-

ня закладів соціальної 

інфраструктури та органів 

місцевого самоврядуван-              

ня до широкосмугового 

доступу до Інтернету із 

швидкістю не менше 100 

Мбіт/с 

1. Забезпечення підключен-
ня закладів соціальної 
інфраструктури до фіксова-
ного широкосмугового 
доступу до Інтернету із 
швидкістю не менше 100 
Мбіт/с, що розташовані в 
населених пунктах, у яких 
відсутнє покриття волокон-
но-оптичними мережами 

Забезпечено підключення до 
фіксованого широкосмуго-
вого доступу до Інтернету 400 
закладів соціальної 
інфраструктури (заклади осві-
ти, заклади первинної та 
вторинної медичної допомо-
ги, бібліотеки, будинки 
культури, центри надання 
адміністративних послуг, 
установи-надавачі соціальних 
та реабілітаційних послуг, 
місцеві пожежно-рятувальні 
підрозділи) 

Грудень 

2022 року 

Відділ з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансфор-

мацій і цифровізації, Департа-

мент соціального захисту 

населення, Департамент освіти і 

науки, управління культури 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

2. Забезпечення підключен-
ня закладів культури та 
освіти сфери культури до 
широкосмугового доступу 
до Інтернету із швидкістю не 
менше 100 Мбіт/с 

Забезпечено доступ до Інтер-

нету із швидкістю не менше 

100 Мбіт/с для 17 бібліо-

течних, 14 клубних закладів 

та 7 музеїв 

Грудень  

2022 року 

Управління культури Сумської 
обласної державної адміністра-
ції, районні державні 
адміністрації, сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі 
комітети 

16. Забезпечення необхідним 

програмним забезпеченням 

та засобами доступу до 

Інтернету осіб з інвалід-

ністю, закладів освіти та 

культури, а також бібліотек 

1. Забезпечення осіб з 

інвалідністю, бібліотек 

необхідним програмним 

забезпеченням та засобами 

доступу до Інтернету 

Не менше однієї публічної 
бібліотеки в адміністратив-
ному центрі кожної 
територіальної громади має 
власний веб-сайт або сторінку 
в соціальних мережах, які 

Грудень 

2022 року 

Управління культури Сумсь-         

кої обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 



9 

 

   Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

та інших хабів в межах 

населених пунктів 

адаптовані до доступу для 
осіб з інвалідністю 

2. Забезпечення осіб з 

інвалідністю, закладів  

культури необхідним 

програмним забезпеченням 

та засобами доступу до 

Інтернету 

Забезпечено засобами досту-
пу до Інтернету (Wi-Fi) для 
відвідувачів музейних закла-
дів та територій об’єктів 
туристичного показу держав-
ного історико-культурного 
заповідника «Посулля» 

Грудень 
2022 року 

Управління культури Сумсь-         
кої обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі 
комітети 

Забезпечено засобами досту-
пу до Інтернету 20 –  
бібліотечних, 20 – клубних та 
1 – музейний заклад в 
територіальних громадах 
області 

Грудень 
2022 року 

Управління культури Сумсь-         
кої обласної державної 
адміністрації, районні державні 
адміністрації, сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі 
комітети 

Створено сторінки в 

соціальних мережах, які 

адаптовані до доступу для 

осіб з інвалідністю, у 2 клуб-

них та 1 бібліотечному 

закладі Шалигинської селищ-

ної територіальної громади 

Грудень 

2022 року 

Управління культури Сумсь-         

кої обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

17. Впровадження найкра-

щих практик і механізмів 

залучення осіб з інвалідніс-

тю, молоді, осіб похилого 

віку, батьків з дітьми 

дошкільного віку до 

культурного життя 

1. Забезпечення проведення 

всеукраїнської культурно-

мистецької акції, спрямова-

ної на підтримку та розвиток 

творчих здібностей осіб з 

інвалідністю на території 

Сумської області 

Залучено 20 учасників (осіб з 

інвалідністю) до участі у 

всеукраїнській культурно-

мистецькій акції, спрямованій 

на підтримку та розвиток 

творчих здібностей осіб з 

інвалідністю 

Грудень 

2022 року 

Управління культури Сумсь-         

кої обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

18. Розвиток у системі освіти 

наскрізного принципу враху-

вання соціальної залученос-

ті, недискримінації та поваги 

до прав людини, партици-

1. Забезпечення проведення 

освітніх заходів у закладах 

освіти з метою подолання 

психологічних бар’єрів 

відповідно до положень 

Проведено заходи: 

для батьків – 730; для 

педагогів – 767; для дітей – 

447; для інших зацікавлених 

Постійно  Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 
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пації та згуртованості, у тому 

числі формальній та 

неформальній освіті, зокре-

ма громадянській 

Конвенції про права осіб              

з інвалідністю та за 

методичного супроводу 

МОН впровадження інклю-

зивних рішень та рівно-

цінного сприйняття осіб з 

інвалідністю у всіх колек-

тивах та всіма верствами 

населення 

представників громад-

ськості – 168 

комітети 

19. Проведення інформацій-

ної кампанії 

1. Висвітлення аудіовізуаль-
ними та друкованими 
засобами масової інформа-
ції, інтернет-виданнями 
регіональної сфери поши-
рення, на офіційних веб-
порталах та сайтах заходів у 
рамках проведення інформа-
ційно-просвітницької кампа-
нії «Україна без бар’єрів» 

Забезпечено щомісячне  

розміщення інформаційних 

матеріалів у засобах масової 

інформації, інтернет-видан-

нях регіональної сфери 

поширення, на офіційних веб-

порталах та сайтах, у 

соціальній мережі 

Постійно Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Департамент 

містобудування та архітектури 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, громадські організації 

осіб з інвалідністю (за згодою) 

20. Підвищення рівня обізна-

ності державних службовців 

та посадових осіб місцевого 

самоврядування щодо прав 

осіб з інвалідністю, універ-

сального дизайну і доступ-

ності 

1. Забезпечення проведення 
навчання державних служ-
бовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування 
за програмами підвищення 
кваліфікації із вивчення 
положень Конвенції про 
права осіб з інвалідністю, 
універсального дизайну і 
доступності 

Розроблено програму підви-

щення кваліфікації із 

вивчення положень Конвенції 

про права осіб з інвалідністю, 

універсального дизайну і 

доступності; підвищено ква-

ліфікацію державних служ-

бовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Постійно Сумський регіональний центр 

підвищення кваліфікації, 

Департамент освіти і науки, 

Департамент соціального захисту 

населення, Департамент місто-

будування та архітектури 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

21. Проведення широких 

інформаційно-просвітниць-

ких кампаній для 

працівників державних та 

комунальних установ, 

1. Проведення вебінарів, 

семінарів та тренингів для 

працівників державних та 

комунальних закладів 

культури та закладів освіти 

Проведено 15 вебінарів,  
семінарів та тренингів для 
працівників державних та 
комунальних закладів культу-
ри та закладів освіти сфери 

Грудень 

2022 року 

Управління культури, Департа-

мент освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністра-

ції, районні державні адміністра-

ції, сільські, селищні, міські ради 
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організацій, професійних 

спільнот та громадськості на 

всіх рівнях щодо політики 

безбар’єрності та недискри-

мінації 

сфери культури щодо 

політики безбар’єрності та 

недискримінації 

культури щодо політики 
безбар’єрності та недискри-
мінації; залучено 210 праців-
ників державних та кому-
нальних закладів культури та 
закладів освіти сфери 
культури 

та їх виконавчі комітети, 

громадські організації осіб з 

інвалідністю (за згодою) 

22. Проведення широкої 

просвітницької кампанії 

щодо популяризації у 

суспільстві культури 

створення безбар’єрного 

простору 

1. Висвітлення аудіовізуаль-
ними та друкованими 
засобами масової інформа-
ції, інтернет-виданнями 
регіональної сфери поши-
рення, на офіційних веб-
порталах та сайтах 
інформаційних кампаній 
щодо популяризації ідеї 
безбар’єрності; сприяння 
поширенню відео, аудіо              
та візуальних матеріалів, 
спрямованих на популяри-
зацію ідеї безбар’єрності, у 
засобах масової інформа-          
ції регіональної сфери 
поширення, на офіційних 
веб-порталах та сайтах 

Забезпечено щотижневе 

розміщення інформаційних 

матеріалів у засобах масової 

інформації, інтернет-видан-

нях регіональної сфери 

поширення, на офіційних веб-

порталах та сайтах, у 

соціальній мережі 

Постійно Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Департамент 

містобудування та архітектури, 

Департамент соціального захис-

ту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

23. Запровадження комплек-

сних реабілітаційних та 

абілітаційних послуг, 

спрямованих на підвищення 

якості життя, активності, 

працездатності та залучення 

в усі форми суспільного 

життя (переоцінка діючих 

системи та стандартів 

1. Забезпечення максималь-

ного наближення комплек-

сних реабілітаційних (абілі-

таційних) послуг до осіб, які 

їх потребують 

Охоплення реабілітаційними 

послугами дітей з інвалід-

ністю відповідно до медич-

них показань: 2021 рік –              

70 %, 2022 рік - 75% 

Постійно Департамент соціального захис-
ту населення Сумської обласної 
державної адміністрації, районні 
державні адміністрації, сільські, 
селищні, міські ради та їх 
виконавчі комітети 

2. Забезпечення надання 

особам з порушеннями 

100 % установ застосовують 

мобільні додатки «Сервіс-

Грудень 

2022 року 

Департамент соціального захис-
ту населення Сумської обласної 
державної адміністрації, районні 
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реабілітації, імплементація 

комплексних західних підхо-

дів у співпраці з МОЗ) 

слуху соціальної послуги 

перекладу на жестову мову 

УТОГ», «Почуй мене» та веб-

сайти для осіб з інвалідністю 

державні адміністрації, сільські, 
селищні, міські ради та їх 
виконавчі комітети 

24. Впровадження концепцій 

та механізму безбар’єрності 

в державну систему охорони 

здоров’я та навчання медич-

них працівників 

1. Проведення роботи серед 

працівників системи охоро-

ни здоров’я, які здійснюють 

прийом громадян, щодо 

культури та особливості 

спілкування з особами з 

порушеннями слуху та 

застосування онлайн-додат-

ків безкоштовного перекла-

ду на українську жестову 

мову 

Проведено широку просвіт-

ницьку кампанію щодо 

популяризації у суспільст-           

ві культури створення 

безбар’єрного простору 

Грудень 

2022 року 

Управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, громадські організації 

осіб з інвалідністю (за згодою) 

25. Запровадження комплек-

сних реабілітаційних та 

абілітаційних послуг, 

спрямованих на підвищення 

якості життя, активності, 

працездатності та залучення 

в усі форми суспільного 

життя  

1. Здійснення розвитку 

системи фізкультурно-

спортивної реабілітації 

серед ветеранів війни та 

визначення державного 

стандарту надання послуг 

Проведено 7 заходів у рамках 

реалізації Національної 

стратегії розвитку системи 

фізкультурно-спортивної 

реабілітації 

Грудень 

2022 року 

Управління молоді та спорту, 

Департамент соціального захис-

ту населення, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

 

2. Залучення жінок-ветера-

нок війни до спортивної 

активності та участі у 

національних та міжнарод-

них спортивних змаганнях 

серед ветеранів війни 

Залучено 5 жінок-ветеранок, 

які взяли участь у 

національних та обласних 

спортивних заходах 

Грудень 

2022 року 

Управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, обласні спортивні 

федерації з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (за 

згодою) 
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3. Забезпечення належної 

організації роботи реабіліта-

ційних закладів для осіб з 

інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

Покращено механізм надання 

особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю реабілітаційних 

послуг 

Постійно Департамент соціального захис-

ту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

26. Формування на рівні 

кожної територіальної 

громади якісно нової 

системи забезпечення та 

захисту прав дітей, що дасть 

змогу відійти від практики 

інституційного догляду та 

виховання дітей до 

забезпечення безпечного 

догляду і виховання кожної 

дитини в сімейному або 

наближеному до сімейного 

середовищі 

1. Створення в територіаль-

них громадах служб у 

справах дітей, надання 

службам у справах дітей 

територіальних громад 

методичної та організацій-

ної підтримки у провадженні 

діяльності щодо захисту 

прав та інтересів дітей 

Створено 51 службу у справах 

дітей в усіх територіальних 

громадах; створено 10 

патронатних сімей у 

територіальних громадах; 

забезпечено розви-ток 

сімейних форм вихован-ня – 

створено 1 – Дитячий будинок 

сімейного типу (ДБСТ) та 5 – 

прийомних сімей (ПС) 

Грудень 

2022 року 

Служба у справах дітей Сумської 

обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

2. Забезпечення розвитку 

сімейних форм виховання, 

проведення із залученням 

регіональних та місцевих 

засобів масової інформації 

інформаційної кампанії з 

питань влаштування дітей до 

сімейних форм вихован-ня 

Забезпечено влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм 

виховання на рівні не нижче 

92 % 

Грудень 

2022 року 

Служба у справах дітей Сумської 

обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

3. Проведення навчань для 

кандидатів в усиновлювачі, 

прийомні батьки, батьки-

вихователі, опікуни/піклу-

вальники 

Охоплено навчанням 60 осіб Грудень 

2022 року 

Сумський обласний центр 

соціальних служб 

4. Виготовлення та розпов-

сюдження друкованих 

матеріалів за відповідною 

тематикою 

Виготовлено та розповсюд-

жено 10000 одиниць друко-

ваних матеріалів 

Грудень 

2022 року 

Сумський обласний центр 

соціальних служб 
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27. Створення умов для 

підвищення прозорості і 

доступності системи 

соціального захисту, забез-

печення об’єктивного 

(недискримінуючого), ефек-

тивного і цільового розподі-

лу гарантій і пільг 

1. Опрацьовано пропозиції 

до проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану 

заходів з реалізації Стратегії 

державної політики з питань 

здорового та активного 

довголіття населення на 

період до 2027 року» 

Пропозиції надані Міністер-

ству соціальної політики 

України для підготовки 

нормативного акту 

Грудень 

2022 року 

Департамент соціального захис-

ту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

28. Забезпечення функціону-

вання закладів фізичної 

культури та спорту для всіх 

верств населення 

1. Проведення заходів з 

фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю та            

інших маломобільних груп 

населення та фізкультурно-

спортивної реабілітації 

Проведено 47 фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів 

Постійно Управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, Сумський регіона-

льний центр з фізичної культури 

і спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт» (за згодою) 

29. Систематизація процесів 

надання послуг, популяри-

зація центрів надання 

освітніх послуг та забезпе-

чення створення умов для 

фінансування за форматом 

«гроші ходять за людиною» 

1. Визначення основних 

напрямів надання освітніх 

послуг для дорослих 

Проведено тренінги: з праце-

влаштування; курси з 

громадянської освіти; інфор-

маційна та медіа грамотність; 

мовні курси, бізнес-тренінги 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

2. Здійснення популяризації 

надання освітніх послуг для 

дорослих 

Створено один центр надання 

освітніх послуг для дорослих 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

3. Розроблення механізму 

фінансування освітніх пос-

Внесено пропозиції до 

обласної комплексної програ-

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 
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луг для дорослих за 

принципом «гроші ходять за 

людиною» 

ми «Освіта Сумщини у           

2022-2024 роках» 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

30. Прийняття та впровад-

ження Закону України «Про 

освіту дорослих» 

1. Здійснення організацій-

них, інформаційних, мето-

дичних заходів щодо 

підготовки фахівців для 

надання якіснх освітніх 

послуг дорослим 

Проведено курси, тренінги, 

семінари з питань надання 

освітніх послуг дорослим 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації 

31. Забезпечення закладів 

дошкільної освіти методич-

ними, діагностичними та 

матеріально-технічним засо-

бами для створення та 

функціонування інклюзив-

ного середовища 

1. Здійснення підвищення 

кваліфікації працівників 

інклюзивно-ресурсних цент-

рів щодо роботи з 

діагностичними засобами 

для дітей дошкільного віку 

Підвищено кваліфікацію 

практичних психологів усіх             

20 інклюзивно-ресурсних 

центрів (29 осіб) 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, комунальний 

заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педаго-

гічної освіти 

2. Забезпечення закладів 

дошкільної освіти матері-

ально-технічним засобами 

для створення та функціо-

нування інклюзивного 

середовища 

Оновлено матеріально-тех-

нічні засоби у 25 відсотках 

закладів дошкільної освіти 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

32. Забезпечення підвищен-

ня рівня якості надання 

освітніх послуг у спеціаль-

них закладах загальної 

середньої освіти або 

спеціальних класах (групах) 

закладів освіти із створен-

ням умов для здобуття 

учнями (вихованцями) з 

особливими освітніми потре-

1. Підвищення рівня фахової 

компетентності керівників 

закладів спеціальної освіти 

Проведено семінар для 

директорів, заступників 

директорів спеціальних шкіл 

та навчально-реабілітацій-

ного центру (28 осіб) щодо 

забезпечення вимог Положен-

ня про навчально-реабіліта-

ційні центри та Положення 

про спеціальну школу 

Грудень 

2021 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 
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бами освіти в освітньому 

середовищі, наближеному до 

місця їх проживання 

33. Забезпечення умов 

громадського сектору для 

організації навчання, яке не 

забезпечується інституцій-

ною освітою, шляхом 

популяризації, проведення 

конкурсів та форумів 

1. Здійснення щорічного 

оголошення конкурсів для 

громадського сектору з 

метою організації проведен-

ня конкурсів та форумів 

Оголошено відповідні кон-

курси 

Грудень 

2022 року 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської облас-

ної державної адміністрації, 

районні державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі комітети 

 2. Інформаційно-технічне 

забезпечення громадського 

сектору в організації 

навчання щодо проведення 

конкурсів та форумів 

Надано інформаціно-технічну 

підтримку для проведення 

заходів 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

34. Створення та забезпечен-

ня освітніх можливостей для 

освітніх управлінців щодо 

питань освітньої безбар’єр-

ності та рішень, які 

управлінці повинні прийня-

ти на місцях у межах своїх 

повноважень 

1. Проведення тренінгів для 

співробітників із залучен-

ням фахових експертів 

Розроблено та затверджено 

інструкції для керівників 

органів управління освітою 

щодо дотримання вимог 

освітньої безбар’єрності 

Червень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

35. Розвиток мережі та 

підтримка інклюзивно-

ресурсних центрів відповід-

но до існуючих нормативів 

1. Забезпечення функціону-

вання мережі інклюзивно-

ресурсних центрів відповід-

но до існуючих нормативів 

Функціонує 20 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

2. Забезпечення підвищен-

ня кваліфікації фахівців 

Підвищено кваліфікаційний 

рівень 16 фахівців інклю-

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 
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інклюзивно-ресурсних цент-

рів 

зивно-ресурсних центрів шля-

хом стажування 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, комунальний заклад 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти 

3. Забезпечення підвищення 

кваліфікації керівників 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

Підвищено кваліфікаційний 

рівень 20 керівників інклю-

зивно-ресурсних центрів 

Постійно Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, комунальний заклад 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти 

36. Створення умов для 

організації національного та 

міжнародного обміну 

досвідом для фахівців освіти 

всіх рівнів, фахівців 

інклюзивно-ресурсних цент-

рів, батьківських спільнот та 

профільних громадських 

об’єднань 

1. Налагодження контактів з 

профільними міжнародними 

агенціями та громадськими 

організаціями, що опікують-

ся питаннями освіти осіб               

з особливими освітніми 

потребами 

Підписано договір про 

співпрацю з міжнародними 

агенціями та громадськими 

організаціями, що опікуються 

питаннями освіти осіб            з 

особливими освітніми 

потребами 

Грудень  

2022 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

37. Забезпечення підвищен-

ня мотивації до навчання 

фахівців за професіями 

«асистент вчителя», «асис-

тент учня», зокрема створен-

ня умов для навчання батьків 

1. Створення умов для 

працевлаштування батьків, 

інших представників осіб з 

особливими освітніми 

потребами для надання 

соціальної послуги із 

Соціальний супровід під час 

інклюзивного навчання здійс-

нюють 8 асистентів дітей з 

особливими освітніми потре-

бами (100% від потреби) 

Грудень 

2021 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 
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дітей з особливими освітніми 

потребами 

супроводження під час 

інклюзивного навчання 

38. Забезпечення харчової 

безбар’єрності в усіх 

закладах освіти шляхом 

запровадження моніторингу 

харчових потреб та популя-

ризації здорового харчуван-

ня 

1. Участь у розробленні та 

супроводженні комуніка-

ційної платформи «Реформа 

харчування від А до Я» 

До програми «Здорове 

харчування в українських 

школах» залучено 100% 

закладів освіти 

Грудень 

2021 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

39. Забезпечення доступнос-

ті всієї інфраструктури 

освітніх середовищ (гурто-

житки, центри дозвілля, 

бібліотеки, архіви, актові 

зали тощо) 

1. Здійснення навчання 

представників управлінсь-

ких структур на місцевому 

рівні щодо доступності 

інфраструктури освітнього 

середовища 

Проведено нараду-семінар за 

участю фахівців у сфері 

містобудування та архітекту-

ри, громадських організацій 

осіб з інвалідністю щодо 

дотримання вимог держав-

них будівельних норм                      

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзи-

вність будівель і споруд» 

Грудень 

2022 року 

Департамент освіти і науки, 

Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

40. Розроблення та впро- 

вадження державної системи 

раннього втручання 

1. Опрацювання проекту 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції 
створення та розвитку 
системи раннього втручан-
ня» 

Надано пропозиції Міністерс-
тву соціальної політики 
України до проекту 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції 
створення та розвитку 
системи раннього втручання» 

Вересень 
2021 року 

Департамент соціального захис-

ту населення, Департамент 

освіти і науки, Управління 

охорони здоров’я, Служба у 

справах дітей Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумсь-

кий обласний центр соціальних 

служб, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

2. Опрацювання специфіка-
ції послуги з раннього 
втручання 

Надано пропозиції Міністерс-
тву соціальної політики 
України до відповідного акту 
Кабінету Міністрів України 

Грудень 
2022 року 

Департамент соціального захис-

ту населення, Департамент 

освіти і науки, Управління 

охорони здоров’я, Служба у 
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справах дітей Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумсь-

кий обласний центр соціальних 

служб, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети 

3. Утворення центрів ран-

нього втручання на базі 

діючої мережі закладів 

освіти з урахуванням потреб 

та фінансових можливостей 

відповідної адміністратив-

но-територіальної одиниці 

Утворено центри раннього 

втручання з урахуванням 

потреб та фінансових можли-

востей відповідної адмініст-

ративно-територіальної оди-

ниці 

Грудень 

2022 року 

Департамент соціального захис-
ту населення, Департамент 
освіти і науки, служба у справах 
дітей Сумської обласної 
державної адміністрації, Сумсь-
кий обласний центр соціальних 
служб, районні державні 
адміністрації, сільські, селищні, 
міські ради та їх виконавчі 
комітети 

41. Запровадження в Україні 
Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я, 
інтеграції її до системи 
освіти як сучасне підґрунтя 
для планування індивідуаль-
них освітніх траєкторій 

1. Розроблення програми 
модуля підвищення кваліфі-
кації з питань використання 
Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я 
для інклюзії 

Оновлено зміст інклюзивного 
модуля всіх освітніх прог- рам 
підвищення кваліфіка-         ції 
питаннями використання 
Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків 

Грудень 
2022 року 

Департамент освіти і науки  
Сумської обласної державної 
адміністрації, комунальний зак-
лад Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти 

2. Проведення навчання для 
представників інклюзивно-
ресурсних центрів, центрів 
професійного розвитку та 
інститутів післядипломної 
педагогічної освіти з питань 
використання Міжнародної 
класифікації функціонуван-
ня для інклюзії 

Забезпечення участі у 
навчанні Міністерства освіти і 
науки України та 
Українського інституту 
розвитку освіти з питань 
використання Міжнародної 
класифікації функціонування 
дітей і підлітків 25 виклада-
чів комунального закладу  

Грудень 
2022 року 

Департамент освіти і науки  
Сумської обласної державної 
адміністрації, комунальний 
заклад Сумський облас-                 
ний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
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Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти 

42. Проведення просвітниць-

кої кампанії, спрямованої на 

боротьбу з гендерними 

стереотипами, расизмом              

у спорті, насильством у 

спорті та дискриміна-                 

цією осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення 

1. Організація роботи, 

спрямованої на боротьбу з 

гендерними стереотипами, 

расизмом у спорті, насильс-

твом у спорті та 

дискримінацією стосовно 

будь-якої особи за озна-           

кою інвалідності, осіб з 

інвалідністю та інших мало-

мобільних груп населення 

Проведено 5 просвітницьких 

заходів, спрямованих на 

формування гуманного 

світогляду та дотримання 

принципу рівності у спорті та 

недопущення дискримінації 

стосовно будь-якої особи за 

ознакою інвалідності 

Грудень 

2021 року 

Управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації, сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі 

комітети, Сумське регіональне 

відділення Національного олім-

пійського комітету (за згодою), 

Сумський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» (за 

згодою) обласні спортивні 

федерації з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (за 

згодою) 

43. Розвиток інституту інвес-

тиційного супроводу та 

менторства для існуючих 

підприємств, власниками та 

засновниками яких є цільові 

групи 

1. Забезпечення розвитку          

та інституціоналізації мере-

жі центрів підтримки 

підприємців за участю 

органів місцевого самовря-

дування 

Створено інфраструктуру 

підтримки підприємництва 

для забезпечення супроводу 

та менторства для існуючих 

підприємств, власниками та 

засновниками яких є цільові 

групи 

Постійно Департамент економічного 

розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністра-

ції, комунальна установа 

«Сумський обласний фонд 

підтримки підприємництва» 

Сумської обласної ради, сільські, 

селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети 

44. Створення програм 
супроводу для започатку-
вання власної справи 
вразливими на ринку праці 
групами населення, зокрема 
через мережу державних 
бізнес-інкубаторів, бізнес-

1. Створення регіональної 
мережі з дієздатних 
інноваційних бізнес-інкуба-
торів за стандартами 
Європейської мережі бізнес-
центрів та інноваційних 
центрів для підтримки 

Створено регіональну мережу 
інноваційних бізнес-інкуба-
торів, реалізовано на регіо-
нальному рівні менторські 
програми для переселенців, 
ветеранів війни та інших груп 
населення, залучено не типові 

Грудень 
2022 року 

Департамент економічного 
розвитку і торгівлі, Департамент 
освіти і науки, Сумської обласної 
державної адміністра-ції, 
Сумський обласний центр 
зайнятості, сільські, селищні, 
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   Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

акселераторів та центрів 
зайнятості 

доступу до ринків ЄС, 
розвитку підприємницької 
екосистеми та складових 
інноваційної екосистеми 
(наукові парки), що 
забезпечить участь україн-
ських підприємців у 
міжнародних проектах, 
зокрема у програмах 
соціального венчурного 
інвестування  

для підприємництва категорії 
громадян до розвитку їх цілей 
та втілення у готові продукти 

міські ради та їх виконавчі 
комітети 

45. Дотримання принципів 
безбар’єрності, вимог 
державних будівельних норм 
та державних стандартів 
щодо доступності та 
безбар’єрності при реалізації 
проектів: «Велике будівниц-
тво», «Велика реконструк-
ція», «25 спортивних магні-
тів», «Активні парки – 
локація здорової України» 

1. Забезпечення дотримання 
принципів безбар’єрності, 
вимог державних будівель-
них норм та державних 
стандартів при розробленні 
проектної документації на 
будівництво та виконанні 
будівельних робіт на 
об’єктах з реалізації 
проектів: «Велике будів-
ництво», «Велика рекон-
струкція», «25  спортивних 
магнітів», «Активні парки – 
локація здорової України» 

Виконано 100 % проектних і 
будівельних робіт з дотри-
манням принципів безбар’єр-
ності, вимог державних 
будівельних норм та держав-
них стандартів щодо доступ-
ності та безбар’єрності на 
об’єктах з реалізації проектів: 
«Велике будівництво», 
«Велика реконструкція»,                  
«25  спортивних магнітів», 
«Активні парки – локація 
здорової України» 

Грудень 
2022 року 

Департамент капітального будів-
ництва, Департамент містобуду-
вання та архітектури, Сумської 
обласної державної адміністра-
ції, районні державні адміністра-
ції, сільські, селищні, міські ради 
та їх виконавчі комітети 

 

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту 

містобудування та архітектури Володимир БИКОВ



Додаток 

до розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

«Про затвердження плану дій Сумської обласної державної адміністрації на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання плану дій Сумської обласної державної адміністрації на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за _____ квартал 20__ року 

 
Номер та 

найменування 

завдання 

Найменування 

заходу плану дій 

Індикатори 

виконання 

Термін 

виконання 
Стан виконання завдання 

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

завдання 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту 

містобудування та архітектури Володимир БИКОВ 

 


