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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 14 квітня 2021 р.  
№ 338-р 
Київ 
 
Про затвердження плану заходів щодо підтримки осіб з інвалідністю на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України, та посилених протиепідемічних заходів 

у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мінімізації її наслідків 

 
1. Затвердити план заходів щодо підтримки осіб з інвалідністю на період дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України, та посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
мінімізації її наслідків, що додається. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській 
державним адміністраціям забезпечити: 

використання та застосування в роботі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо 
посилення підтримки осіб з інвалідністю під час спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та висновків і рекомендацій, зазначених в інформаційній 
записці щодо її впливу на осіб з інвалідністю в Україні, підготовленій Моніторинговою місією 
Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні; 

під час планування приміщень, які будуть додатково виділені для хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, розгортання мобільних госпіталів для 
таких хворих, розроблення відповідних заходів врахування потреби осіб з інвалідністю, зокрема в 
частині необхідності забезпечення для них доступності, насамперед санітарно-гігієнічних приміщень; 

подання щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству охорони здоров’я інформації про 
стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 
25 числа Кабінету Міністрів України. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 14 квітня 2021 р. № 338-р 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо підтримки осіб з інвалідністю на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,  
та посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної  
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мінімізації її наслідків 

 Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

1. Адаптування офіційного інформаційного порталу 
про коронавірус в Україні (за посиланням 
http://covid19.gov.ua) для осіб з інвалідністю, 
зокрема з порушеннями зору, слуху та мовлення 

до 1 травня 
2021 року 

МОЗ адаптовано офіційний інформаційний портал 
про коронавірус в Україні (за посиланням 
http://covid19.gov.ua) для осіб з інвалідністю, 
що дає змогу отримати самостійний доступ до 
інформації, а особам з порушеннями зору — 
можливість зчитувати відповідну інформацію 
та користуватися ресурсом за допомогою 
програм екранного доступу 

2. Розроблення рекомендацій для медичних 
інформаційних систем щодо адаптування 
медичних інформаційних систем, а також їх  
веб-інтерфейсів для осіб з інвалідністю, зокрема з 
порушеннями зору, слуху та мовлення 

—“— НСЗУ 
МОЗ 
юридичні особи, що є 
власниками електронної 
медичної інформаційної 
системи (за згодою) 

адаптовано медичні інформаційні системи, а 
також їх веб-інтерфейси для осіб з 
інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, 
слуху та мовлення 

3. Забезпечення реалізації неголосових звернень 
щодо екстреної медичної допомоги осіб з інвалід-
ністю, зокрема з порушеннями зору, слуху та 
мовлення, за допомогою мобільного додатка через 
інформаційно-аналітичну систему “Централь 103” 

до 1 червня 
2021 року 

МОЗ 
НСЗУ 

створення на базі інформаційно-аналітичної 
системи “Централь 103” мобільного додатка 
для звернень щодо екстреної медичної 
допомоги осіб з інвалідністю, зокрема з 
порушеннями зору, слуху та мовлення, в тому 
числі без аудіального супроводу 

особи з інвалідністю отримали самостійний 
доступ до всієї інформації та функцій 

особи з порушенням зору мають можливість 
зчитувати відповідну інформацію та 
користуватися ресурсом за допомогою 
програм екранного доступу 
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 Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

4. Удосконалення мобільного додатка “Му роl” з 
метою забезпечення можливості користуватися 
ним особам з інвалідністю, зокрема з порушеннями 
зору, слуху та мовлення, в тому числі без 
аудіального контакту 

—“— МВС 
МОЗ 

адаптовано мобільний додаток “Му роl”  
для користування особами з інвалідністю, 
зокрема з порушеннями зору, слуху та мовлення, 
в тому числі без аудіального контакту 

5. Надання контакт-центром МОЗ з протидії поширенню 
COVID-19 і “гарячими” лініями в усіх регіонах 
особам з інвалідністю, зокрема з порушеннями 
зору, слуху та мовлення, інформації в доступних 
формах (супровід перекладу на жестову мову, 
консультації через електронні інструменти тощо) 

постійно МОЗ 
обласні держадміністрації 

забезпечено надання контакт-центром МОЗ з 
протидії поширенню COVID-19 і “гарячими” 
лініями в усіх регіонах інформації в доступних 
формах особам з інвалідністю, зокрема з 
порушеннями зору, слуху та мовлення 

6. Забезпечення адаптації офіційних повідомлень, 
виступів посадових осіб та керівників закладів 
охорони здоров’я щодо гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, шляхом перекладу на жестову мову 
та/або субтитрування для розуміння особами з 
інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, слуху, 
мовлення, опорно-рухового апарату та інтелекту-
ального розвитку, а також з різними комбінаціями 
відповідно до Порядку оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 

постійно МОЗ 
Мінсоцполітики 
Мінрегіон 
Мінінфраструктури інші 
центральні органи 
виконавчої влади, обласні 
держадміністрації разом з 
органами місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 

забезпечено онлайн-переклад текстів аудіальних 
офіційних повідомлень, виступів, звернень 
посадових осіб та керівників закладів охорони 
здоров’я щодо гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, на жестову мову та 
продубльовано на офіційних веб-сайтах 

7. Розроблення рекомендацій щодо забезпечення 
можливості для здійснення самостійного онлайн- 
запису до лікаря загальної практики — сімейного 
лікаря, для здачі аналізів і онлайн-консультування 
осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, 
слуху та мовлення, а також тих, які не пересуваються, 
пересуваються на кріслах колісних або за 
допомогою милиць чи ходунків 

 

 

до 1 червня 
2021 року 

НСЗУ 
МОЗ 
обласні держадміністрації 
юридичні особи, що є 
власниками електронної 
медичної інформаційної 
системи (за згодою) 

особами з інвалідністю отримано самостійний 
доступ до повної інформації щодо надання 
медичної допомоги 
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8. Внесення змін до Порядку виявлення осіб з інва-
лідністю та інших маломобільних груп населення, 
які проживають у зоні надзвичайної ситуації або 
можливого ураження, та організації їх супроводження, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 квітня 2018 р. № 282  

до 1 травня 
2021 року 

МОЗ 
Мінсоцполітики 

внесено зміни до Порядку виявлення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, які проживають у зоні надзвичай-
ної ситуації або можливого ураження, та орга-
нізації їх супроводження, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
18 квітня 2018 р. № 282 

9. Забезпечення безоплатного тестування на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2, осіб з інвалідністю з 
вадами зору, які не пересуваються або пересува-
ються на кріслах колісних чи за допомогою милиць 
або ходунків, мають інтелектуальні та психічні 
порушення, за місцем їх проживання/перебування 

постійно МОЗ 
обласні держадміністрації 

забезпечено безоплатне тестування на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2, осіб з інвалідністю 
з вадами зору, які не пересуваються або 
пересуваються на кріслах колісних чи за 
допомогою милиць або ходунків, мають 
інтелектуальні та психічні порушення, за 
місцем їх проживання/перебування 

10. Забезпечення організації надання соціальних послуг 
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, законні 
представники яких внаслідок захворювання на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2, тимчасово не можуть 
здійснювати за ними догляд 

постійно обласні держадміністрації забезпечено надання соціальних послуг особам 
з інвалідністю та дітям з інвалідністю, законні 
представники яких тимчасово не можуть здійс-
нювати за ними догляд внаслідок захворювання 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

11. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проекту постанови щодо внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій” щодо подання суб’єктом господарювання, 
який бажає укласти договір з НСЗУ, сканованої 
копії угоди із перекладачем жестової мови або 
юридичною особою, яка надає відповідні послуги, 
стосовно здійснення перекладу на жестову мову з 
метою комунікації з особами з порушеннями 
слуху та мовлення, які є пацієнтами зазначеного 
суб’єкта господарювання 

до 1 травня 
2021 року 

МОЗ 
НСЗУ 

прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 
“Про договори про медичне обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій” 
щодо подання суб’єктом господарювання, який 
бажає укласти договір з НСЗУ, сканованої копії 
угоди із перекладачем жестової мови або юридич-
ною особою, яка надає відповідні послуги, 
стосовно здійснення перекладу на жестову 
мову з метою комунікації з особами з порушен-
нями слуху та мовлення, які є пацієнтами 
зазначеного суб’єкта господарювання 
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12. Забезпечення спрощення процедури проходження 
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю медико-
соціальної експертизи та складення для них 
індивідуальної програми реабілітації 

до 1 травня 
2021 року 

МОЗ забезпечено спрощення процедури проходження 
особами з інвалідністю та дітьми з інвалідністю 
медико-соціальної експертизи та складення 
для них індивідуальної програми реабілітації 

13. Забезпечення користування особами з інвалід-
ністю І групи та дітьми з інвалідністю з порушен-
нями зору та опорно-рухового апарату послугами 
з безоплатного перевезення транспортним засобом 
спеціалізованого призначення 

постійно обласні держадміністрації 
разом з органами місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 

особи з інвалідністю І групи та діти з інвалід-
ністю з порушеннями зору та опорно-рухового 
апарату користуються послугами з безоплат-
ного перевезення транспортним засобом 
спеціалізованого призначення 

14. Забезпечення тестуванням на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  
SARS-CoV-2, працівників та підопічних закладів 
стаціонарного догляду відповідно до галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я 

—“— —“— забезпечено тестуванням на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2, працівників та 
підопічних закладів стаціонарного догляду 
відповідно до галузевих стандартів у сфері 
охорони здоров’я 

15. Підготовка типових рішень і рекомендацій щодо 
облаштування засобами безперешкодного доступу 
будівель і приміщень (зокрема санітарно-гігієніч-
них приміщень) закладів охорони здоров’я з 
урахуванням потреб осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення 

до 15 липня 
2021 року 

Мінрегіон 
МОЗ 

розроблено типові рішення і рекомендації 
щодо облаштування засобами безперешкод-
ного доступу будівель і приміщень (зокрема 
санітарно-гігієнічних приміщень) закладів 
охорони здоров’я з урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення 

16. Забезпечення закладів стаціонарного догляду, в 
яких проживають громадяни похилого віку та 
особи з інвалідністю, лікарськими засобами, 
медичними виробами тощо з метою запобігання 
захворюванню та у разі необхідності лікування 
гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

постійно обласні держадміністрації 
разом з органами місцевого 
самоврядування  
(за згодою) 

забезпечено надання якісної медичної та соці-
альної допомоги підопічним закладів стаціо-
нарного догляду з метою запобігання захво-
рюванню та у разі необхідності лікування 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

17. Забезпечення підготовки та навчання працівників 
закладів стаціонарного догляду до роботи під час 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни, у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 (виявлення симптомів, надання послуг) 

—“— —“— забезпечено своєчасне виявлення 
працівниками закладів стаціонарного догляду 
симптомів гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, з метою запобігання зараженню 
оточуючих 
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18. Забезпечення працівників закладів стаціонарного 
догляду засобами індивідуального захисту від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

постійно обласні держадміністрації 
разом з органами місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 

забезпечено працівників закладів 
стаціонарного догляду засобами 
індивідуального захисту 

19. Забезпечення можливості спілкування підопічних 
закладів стаціонарного догляду із законними пред-
ставниками, зокрема через телефон і відеозв’язок 

—“— —“— забезпечено надання психологічної підтримки 
підопічним закладів стаціонарного догляду, що 
захворіли або мають підозру на захворювання 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,  
з їх законними представниками 

20. Забезпечення осіб та дітей з інвалідністю, які 
навчаються в закладах освіти, доступом до 
Інтернету за місцем їх проживання з метою 
дистанційного навчання 

—“— —“— забезпечено осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, які навчаються в закладах 
освіти, доступом до Інтернету за місцем їх 
проживання з метою дистанційного навчання 

     
 


