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  Правова основа  
•  Конвенція про права дитини 
•  Конвенція про права осіб з інвалідністю 
• Указ Президента України №553/2016 Про заходи, спрямовані на забезпечення 

додержання прав осіб з інвалідністю від 13.12.2016 р. 
•  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту 

«Створення системи надання послуг раннього втручання» для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров’я та життя» від 14.12.2016  

•  Рекомендації Комітету ООН з прав дитини (2011) 
•  Рекомендації Комітету ООН з прав людей з інвалідністю «Заключні зауваження 

стосовно першої доповіді України» ( 2015р) 
• Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне 

забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх 
вирішення», схвалених постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 р. № 96-
VIII. 

•  Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України 
від 25 серпня 2015 р. № 501. Розділ «Забезпечення прав дитини»  та ін. 
 

 



 Історія питання  
•  Діяльність громадських організацій  
Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» (м. Харків), навчально-
реабілітаційного центру «Джерело» (м. Львів), Закарпатського обласному центрі 
комплексної реабілітації «Дорога життя» (м. Ужгород),НДО «Здорове 
суспільство». 
• У жовтні 2012 року досвід розвитку раннього втручання в м. Харкові отримав 

офіційну підтримку Президії Національної академії медичних наук України. 
•  2016 р-   активізація руху  батьків за раннє втручання в різних областях 

України 
• Законодавчі ініціативи. 
• Сьогодні  10 областей України  задіяні в проекті РВ за  підтримки ЮНІСЕФ,  

Європейської комісії, SOFT Tulip , Європейської Асоціації Раннього втручання 
• Ініціативи на рівні областей . Позитивні практики. 



  Послуги… Для кого і ким надаються ? 

• Надання послуг в сфері соціального захисту -  центри та 
відділення соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю, 
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та ін. 

•  Результати фокус груп. Якість надання послуг? 
Доступність? Вартість.   

•  В системі освіти послуги для дітей  даної цільової групи  
надаються в закладах компенсаторного та санаторного 
типу, дитячих садках, навчально-реабілітаційних центрах, 
дитячих будинках, школах інтернатах, ПМПК та ін. 
 



  Послуги… Для кого і ким надаються ? 
• Для дітей від народження до 3- х років система охорони здоров’я є 

найбільш розгалуженою у порівняно з системою соціального захисту 
та освіти щодо надання допомоги дітям  даної цільової групи  
 

• Всі  ( інституції) працюють у «межах компетенції» та  за умови, 
що до «них прийдуть» і майже жодна з таких установ і закладів 
не забезпечує мультидисциплінарного підходу. 



В існуючому нормативному полі місцеві органи виконавчої влади 
можуть забезпечити організацію послуги  раннього втручання шляхом: 

 

• Створення центрів раннього втручання 
комунальної форми власності. 

• Формування  послуги РВ на базі установ 
різного відомчого підпорядкування. 

• Соціального замовлення на послугу 
раннього втручання у недержавних 
суб'єктів. 
 



Питання для роздумів : 
 

• В яких установах та закладах може бути 
організована послуга раннього втручання у 
вашому місті/ області? 

 
• Які підходи до організації послуги раннього 

втручання можуть бути застосовані  на 
місцевому рівні ? 
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