
Додаток 5 

до Договору про виконання (реалізацію) 

програми (проекту, заходу) № 91 

від 28.07.2021р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду соціального захисту  інвалідів 

від 10.12.2020 № 111 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 

про виконання договору  

Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» 
(найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю) 

«Країна без бар’єрів для нечуючих» . Моніторинг доступності об’єктів соціально 

значимої інфраструктури».  
(назва програми (проекту, заходу))  

 

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказу Фонду соціального захисту 

інвалідів від 28.07.2021р.  № 91 

 

І. Загальна інформація про програму (проект, захід) 

 

1. Пріоритетне завдання, затверджене Мінсоцполітики, на реалізацію якого спрямовано 

програму (проект, захід). Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що 

стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Сприяння забезпеченню для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, 

транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. 

2. Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  01.08.2021-15.12.2021 

3. Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) загальнодержавний. 

4. Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині – заплановані 

досягнення завдяки виконанню(реалізації) програми (проекту, заходу), у другій – шляхи 

виконання (реалізації) 

Створення можливостей для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав 

щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і 

бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню 

потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі 

шляхом здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи 

місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів 

комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху (яких в Україні 

нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5 % – жінки), створення карти доступності та 

стимулювання щодо таких об’єктів щодо використання інструментів комунікації між 

представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху як того вимагає Конвенція ООН про 

права осіб з інвалідністю. 

5. Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (індикатори, показники 

досягнень). 

Короткострокові. Проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури 

(лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність 



інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху як 

того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. 

Довгострокові. Створена карта доступності щодо доступу нечуючих та осіб з 

порушенням слуху до об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої 

влади, центри надання адміністративних послуг тощо) в яких встановлено програмне 

забезпечення та надана можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик 

перекладача жестової мови. 

Кількісні показники досягнення. Поведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально 

значимої інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням 

слуху. 

Якісні показники досягнення. Об’єкти соціально значимої інфраструктури за 

результатами про веденого моніторингу повідомлені про необхідність  виконання завдань 

конвенції про права осіб з інвалідністю та можливості щодо вирішення питання з виконання 

таких умов. 

6. Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування 

необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). В сучасному суспільстві 

наявна  значна кількість перепон і бар’єрів, які  перешкоджають людям з порушенням слуху в 

реалізації своїх прав та  задоволенні потреб, у тому числі  і в  доступі до інформації та зв’язку. 

Обмеженість доступу до інформації перешкоджає органічному розвитку особистості та 

можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав, як громадян, а 

також знижує можливість включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами.  

     Програма спрямована на здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої 

інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) 

щодо їх доступності для нечуючих та людей з порушенням слуху щодо можливості комунікації 

з представниками цих об’єктів, вирішення соціально-побутових та інших питань. 

7. Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) 

1.Проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої 

влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації 

між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху як того вимагає Конвенція ООН 

про права осіб з інвалідністю.2 Створена карта доступності щодо доступу нечуючих та осіб з 

порушенням слуху до об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої 

влади, центри надання адміністративних послуг тощо) в яких встановлено програмне 

забезпечення та надана можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик 

перекладача жестової мови. 3. Проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої 

інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням слуху. 4. 

Об’єкти соціально значимої інфраструктури за результатами про веденого моніторингу 

повідомлені про необхідність  виконання завдань конвенції про права осіб з інвалідністю та 

можливості щодо вирішення питання з виконання таких умов. 

8. Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) 

(грн)(число/пропис) 2 661 559 грн. (два мільйона шістсот шістдесят одна тисяча п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять гривень).  

9. Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) (число/пропис) 2 219 800 грн. (два 

мільйона двісті дев’ятнадцять тисяч вісімсот грн.) 

10. Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

власних коштів (сума співфінансування) (грн)(число/пропис)   391 759 (триста дев’яноста одна 

тисяча сімсот п’ятдесят девять грн.)  

 

 

 

 



ІІ. Завдання програми (проекту, заходу) 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Завдання програми 

(проекту, заходу) 
Види діяльності, заходи, 

методи та способи 

виконання  

Завдання програми 

(проекту, заходу) 
Види діяльності, заходи, 

методи та способи 

виконання 
Визначення переліку 

об’єктів соціально 

значимої 

інфраструктури, щодо 

здійснення моніторингу 

на предмет доступності 

та підготовка 

волонтерських груп 

осередків Громадської 

організації 

«Громадських рух 

«Соціальна єдність» до 

моніторингу 

1.Підготовка переліку 

об’єктів соціально 

значимої 

інфраструктури, щодо 

здійснення 

моніторингу на 

предмет доступності 

2. Організація 

волонтерських груп на 

місцях за допомогою 

осередків громадської 

організації, 

проведення 

відповідного 

інструктажу щодо 

правил проведення 

моніторингу 

3. Організація 

рекламної кампанії в 

соціальних мережах 

4. Організація та 

інструктажу 

волонтерів на місцях 

Визначити перелік 

об’єктів соціально 

значимої 

інфраструктури, 

щодо здійснення 

моніторингу на 

предмет доступності 

та підготовлено 

волонтерські групи 

осередків 

Громадської 

організації 

«Громадських рух 

«Соціальна єдність» 

до моніторингу 

1. Підготовлено перелік 

об’єктів соціально 

значимої 

інфраструктури, щодо 

здійснення моніторингу 

на предмет доступності 
 

2. Організовані 

волонтерські групи на 

місцях за допомогою 

осередків громадської 

організації, проведено 

відповідний інструктаж 

щодо правил 

проведення моніторингу 

3. Організовано 

рекламну кампанію в 

соціальних мережах 

4. Організовано та 

проведено інструктаж 

волонтерів на місцях 

Моніторинг об’єктів  1. Волонтерські групи 

на місцях проводять 

моніторинг об’єктів 

соціально значимої 

інфраструктури на 

предмет наявності 

інструментів 

забезпечення 

доступності перекладу 

жестової мови  

2. Здійснюється робота 

щодо надання 

рекомендацій щодо 

усунення виявлених 

під час моніторингу 

невідповідності 

вимогам доступності 

3. За результатами 

проведеної роботи 

оновлена карта 

доступності та 

створені роздаткові 

матеріали з картою 

доступності 

Провести моніторинг 

понад 100 об’єктів 

1 Волонтерські групи на 

місцях провили 

моніторинг об’єктів 

соціально значимої 

інфраструктури на 

предмет наявності 

інструментів 

забезпечення 

доступності перекладу 

жестової мови  

2. Здійснено роботу 

щодо надання 

рекомендацій щодо 

усунення виявлених під 

час моніторингу 

невідповідності 

вимогам доступності 

3. За результатами 

проведеної роботи 

оновлено карту 

доступності та створено 

роздаткові матеріали з 

картою доступності 
 



Звітування про 

результати 

впровадження програми 

Складання 

фінансового та 

підсумкового звітів; їх 

подача на адресу 

Фонду соціального 

захисту інвалідів в 

Україні 

Звітувати про 

результати 

впровадження 

програми 

Складено фінансовий та 

підсумковий звіт; їх 

подано на адресу Фонду 

соціального захисту 

інвалідів в Україні 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)  

програми (проекту, заходу)  

Е

т

а

п

  

Дата та 

місце 

виконання 

(реалізації) 

програми 

(проекту, 

заходу) 

Назва та суть 

заходу для 

реалізації 

етапу 

Результати виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

(показники досягнень, динаміка 

показників  

(у числовому та/або якісному вимірі) 

Практичне використання отриманих 

результатів (окремо зазначити 

інформацію щодо короткострокових 

та довгострокових результатів) 

   
Планові 

показники 

(відповідно до 

опису програми 

(проекту, заходу) 

Фактичні 

показники 
Планові 

показники 

(відповідно до 

опису програми 

(проекту, заходу) 

Фактичні 

показники 

Підго-

товчий 

серпень 

2021 р. 

Підготовка 

до 

моніторингу 

1.Визначений 

перелік об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури, 

щодо здійснення 

моніторингу на 

предмет 

доступності. 

2.Організована 

рекламна 

кампанія в 

соціальних 

мережах. 

3.Волонтерські 

групи на місцях 

проінструктован

і про правила 

проведення 

моніторингу 

 

1.Визначено 

перелік 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктур

и, щодо 

здійснення 

моніторингу на 

предмет 

доступності. 

2.Організовано 

рекламну 

кампанію в 

соціальних 

мережах. 

3.Волонтерські 

групи на 

місцях 

проінструктова

ні про правила 

проведення 

моніторингу 

Здійснено 

підготовчу 

роботу для 

запуску 

програми 

моніторингу 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури 

Здійснено 

підготовчу 

роботу для 

запуску 

програми 

моніторингу 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури 

Основний вересень-

листопад 

2021р. 

Моніторинг Проведено 

моніторинг 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури 

на предмет 

Проведено 

моніторинг 

понад 100 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктур

Карта 

доступності 

опублікована на 

офіційному сайті 

ГО та їй можуть 

користуватися 

люди з 

Карту 

доступності 

опубліковано на 

офіційному сайті 

ГО та їй 

користуються 

люди з 



наявності 

інструментів 

перекладу 

жестової мови 

Створена карта 

доступності 

таких об’єктів 

Об’єктам, які не 

відповідають 

вимогам 

Конвенції щодо 

доступності для 

людей з 

порушенням 

слуху надані 

рекомендації 

щодо усунення 

таких порушень 

 

и на предмет 

наявності 

інструментів 

перекладу 

жестової мови. 

Створена карта 

доступності 

таких об’єктів 

Понад 50 

об’єктам, які 

не 

відповідають 

вимогам 

Конвенції 

щодо 

доступності 

для людей з 

порушенням 

слуху надані 

рекомендації 

щодо усунення 

таких 

порушень 

 

порушенням 

слуху. В свою 

чергу, шляхом 

надання 

рекомендацій 

об’єктам в яких 

не встановлені 

інструменти 

комунікації 

отримали 

рекомендації 

щодо 

встановлення та 

використання 

таких 

інструментів 

порушенням 

слуху. Наданні 

рекомендації 

понад 50 

об’єктам, щодо 

встановлення та 

використання 

інструментів 

комунікації 

Заверша-

льний 

грудень 

2021р. 

Фінальна 

звітність 

Проведено 

моніторинг 

більше 100 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури 

на предмет 

доступності 

таких об’єктів 

для людей з 

порушенням 

слуху 

Проведено 

моніторинг 

більше 100 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктур

и на предмет 

доступності 

таких об’єктів 

для людей з 

порушенням 

слуху 

Створено 

можливості для 

всебічної 

реалізації 

особами з 

порушенням 

слуху своїх прав 

щодо включення 

їх до 

суспільного 

життя нарівні з 

іншими 

громадянами. 

Усунення 

перепон і 

бар’єрів, що 

перешкоджають 

людям з 

порушенням 

слуху в 

реалізації своїх 

прав і 

задоволенню 

потреб, у тому 

числі, стосовно 

доступу до 

інформації та 

зв’язку, 

виконання 

соціальної ролі 

шляхом 

Створено 

можливості для 

всебічної 

реалізації 

особами з 

порушенням 

слуху своїх прав 

щодо включення 

їх до 

суспільного 

життя нарівні з 

іншими 

громадянами. 

Усуненно 

перепон і 

бар’єрів, що 

перешкоджають 

людям з 

порушенням 

слуху в 

реалізації своїх 

прав і 

задоволенню 

потреб, у тому 

числі, стосовно 

доступу до 

інформації та 

зв’язку, 

виконання 

соціальної ролі 

шляхом 



здійснення 

моніторингу 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури 

(лікарні, органи 

місцевої влади, 

центри надання 

адміністративни

х послуг тощо) 

на наявність 

інструментів 

комунікації між 

представниками 

таких об’єктів та 

осіб з 

порушенням 

слуху (яких в 

Україні 

нараховується 

близько 508 

тисяч осіб, з 

яких 49,5 % – 

жінки), 

створення карти 

доступності та 

стимулювання 

щодо таких 

об’єктів щодо 

використання 

інструментів 

комунікації між 

представниками 

таких об’єктів та 

осіб з 

порушенням 

слуху як того 

вимагає 

Конвенція ООН 

про права осіб з 

інвалідністю 

здійснення 

моніторингу 

об’єктів 

соціально 

значимої 

інфраструктури 

(лікарні, органи 

місцевої влади, 

центри надання 

адміністративни

х послуг тощо) 

на наявність 

інструментів 

комунікації між 

представниками 

таких об’єктів та 

осіб з 

порушенням 

слуху (яких в 

Україні 

нараховується 

близько 508 

тисяч осіб, з 

яких 49,5 % – 

жінки), 

створення карти 

доступності та 

стимулювання 

щодо таких 

об’єктів щодо 

використання 

інструментів 

комунікації між 

представниками 

таких об’єктів та 

осіб з 

порушенням 

слуху як того 

вимагає 

Конвенція ООН 

про права осіб з 

інвалідністю 

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) 

програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку 

саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) цільової аудиторії 

Фактичні показники цільової аудиторії 

Представники 
(всього: з них, осіб з інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю) 

Кількість Представники 
(всього: з них, осіб з інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи з 

інвалідністю) 

Кількість 



Нечуючі громадяни та громадяни із 

порушенням слуху орієнтовано 40 тис. 

осіб 

40 тис. Нечуючі громадяни та 

громадяни із порушенням 

слуху орієнтовано 40 тис. осіб, 

з них 49% жінок 

40 тис. 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників 

вказати причини; зазначити, який інструментарій використано для розрахунку 

кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено, чи було 

отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб) 

 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) залучення 

партнерів до виконання (реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Фактичні показники 

Найменування (партнерів 

до виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу)  

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 

Найменування (партнерів 

до виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання (реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 
- - - - 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників – 

вказати причини; зазначити вплив партнерства на досягнення результативних 

показників) 
 

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)  

програми (проекту, заходу) 
Тип інформаційного 

повідомлення 

(друкована стаття, 

блог, телесюжет, 

радіоефір, пост тощо) 

Назва 

публікації 

рівень 

розповсюджен

ня 

(міжнародний, 

всеукраїнський

, обласний, 

місцевий) 

Назва 

інформаційного 

джерела 

Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата 

та номер публікації друкованого видання) 

Пост Всеукраїнський Інстаграм 24.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUNPy7QI-

T5/?utm_source=ig_web_copy_link  

Пост Всеукраїнський Інстаграм 27.09.2021 

https://www.instagram.com/p/CUUgAoUM3Bn

/?utm_source=ig_web_copy_link 

Пост Всеукраїнський Інстаграм 01.10.2021 

https://www.instagram.com/p/CUe20CmMNN_

/?utm_source=ig_web_copy_link  

Пост Всеукраїнський Інстаграм 18.10.2021 

https://www.instagram.com/tv/CVKgw2Qt3Xl/

?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Пост Всеукраїнський Інстаграм 10.11.2021 

https://www.instagram.com/tv/CWGtaa7Aiuc/?

utm_source=ig_web_copy_link  

Пост Всеукраїнський Фейсбук 24.09.2021 

https://fb.watch/9Z-omR-96j/ 

 

Пост Всеукраїнський Фейсбук 27.09.2021 

https://fb.watch/9Z-ritVFde/  

Пост Всеукраїнський Фейсбук 01.10.2021 

https://fb.watch/9Z-tTfQ7y8/  

https://www.instagram.com/p/CUNPy7QI-T5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUNPy7QI-T5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUgAoUM3Bn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUUgAoUM3Bn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe20CmMNN_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUe20CmMNN_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVKgw2Qt3Xl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CVKgw2Qt3Xl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWGtaa7Aiuc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWGtaa7Aiuc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://fb.watch/9Z-omR-96j/
https://fb.watch/9Z-ritVFde/
https://fb.watch/9Z-tTfQ7y8/


Пост Всеукраїнський Фейсбук 18.10.2021 

https://fb.watch/9Z-w59BYvB/  

Пост Всеукраїнський Фейсбук 10.11.2021 

https://fb.watch/9Z-ILIVanq/  

Стаття Всеукраїнський Сайт 24.09.2021 

https://se.org.ua/dostupnist-ob-iektiv-robotu-

rozpochato 

Стаття Всеукраїнський Сайт 27.09.2021 

https://se.org.ua/zaklady-ta-ustanovy-

adaptovani-pid... 

Стаття Всеукраїнський Сайт 01.10.2021 

https://se.org.ua/mapa-dostupnosti-de-znayty-

bezbar-ierni... 

Стаття Всеукраїнський Сайт 18.10.2021 

https://se.org.ua/dostupnist-tsnapiv-dlia-

hromadian 

Стаття Всеукраїнський Сайт 10.11.2021 

http://surl.li/aqjkx 

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб 24.09.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=qn_PAYMJ

iv8  

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб 27.09.2021 

https://youtu.be/svYAj5JYmrM  

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб 01.10.2021 

https://youtu.be/ltHsbT-tlOk  

Відеоролик Всеукраїнський Ютуб 10.11.2021 

https://youtu.be/Egp8VCgnC30  

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму 

(проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь 

у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової 

інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа 

використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні 

показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що 

спричинили таку ситуацію) 
 

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після 

завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела 

фінансування 

Планові показники (відповідно до опису програми 

(проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Продовження роботи програми та розширення 

кількості об’єктів соціально значимої 

інфраструктури, які під’єднуються до 

програми 

Продовження програми та  розширення 

цільової аудиторії можливо за умови 

підписання договорів на подальшу співпрацю 

та фінансування. 
 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію 
 

Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

Планові показники 

(відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) 

Фактичні показники 

https://fb.watch/9Z-w59BYvB/
https://fb.watch/9Z-ILIVanq/
https://se.org.ua/dostupnist-ob-iektiv-robotu-rozpochato?fbclid=IwAR2O5A_65VSdUBZ3kza3vVdiR1gCyvzUCG-DZw8VYTJCrE84Jwwa2mRUS7k
https://se.org.ua/dostupnist-ob-iektiv-robotu-rozpochato?fbclid=IwAR2O5A_65VSdUBZ3kza3vVdiR1gCyvzUCG-DZw8VYTJCrE84Jwwa2mRUS7k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fse.org.ua%2Fzaklady-ta-ustanovy-adaptovani-pid-potreby-nechuiuchykh-pokrokovi-dii%3Ffbclid%3DIwAR1g8U-2s8JK2uTw2MTAWopzOz_5d6HhDpFORVUvxWHr6FFNAmDagQ6vSbc&h=AT30roUAvGZXVKPWspMDvzL-vndSY1F2HJuyFhjKrEp2owTVAjJnpRTR9JzOZeW9EAOfZP2QPZ2cG4loxCm6-FdZOLA8_eXbE0-aC805aQcBnpu2W9LCdLZ_dr4MnQUX9daW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2J5JAy5OXoYjfBVOzoeIXksGNHgjYhZlQIr1LgIfUxDlM9RnauiHXwlu_ciEo3uJeK_JQuOPtVIcGgcVPQnLz08VC3BR59_GVYVyLi0_UDUDlfPwtl46eJb0f-j1iV5H5vas7CLLxZV6htJ2C6QUg_ARkJ8mOjoqznE9zOoiLvZ4JEayQOwItxRMN_VMBSQfuhfnbWTtcCS76GDxUg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fse.org.ua%2Fzaklady-ta-ustanovy-adaptovani-pid-potreby-nechuiuchykh-pokrokovi-dii%3Ffbclid%3DIwAR1g8U-2s8JK2uTw2MTAWopzOz_5d6HhDpFORVUvxWHr6FFNAmDagQ6vSbc&h=AT30roUAvGZXVKPWspMDvzL-vndSY1F2HJuyFhjKrEp2owTVAjJnpRTR9JzOZeW9EAOfZP2QPZ2cG4loxCm6-FdZOLA8_eXbE0-aC805aQcBnpu2W9LCdLZ_dr4MnQUX9daW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2J5JAy5OXoYjfBVOzoeIXksGNHgjYhZlQIr1LgIfUxDlM9RnauiHXwlu_ciEo3uJeK_JQuOPtVIcGgcVPQnLz08VC3BR59_GVYVyLi0_UDUDlfPwtl46eJb0f-j1iV5H5vas7CLLxZV6htJ2C6QUg_ARkJ8mOjoqznE9zOoiLvZ4JEayQOwItxRMN_VMBSQfuhfnbWTtcCS76GDxUg
https://se.org.ua/mapa-dostupnosti-de-znayty-bezbar-ierni-ustanovy?fbclid=IwAR2tn4VN2Y9MK8xB19evNrSs4RUqvv7XbWdfhRfSlij3oN7GoTkzQkmVisQ
https://se.org.ua/mapa-dostupnosti-de-znayty-bezbar-ierni-ustanovy?fbclid=IwAR2tn4VN2Y9MK8xB19evNrSs4RUqvv7XbWdfhRfSlij3oN7GoTkzQkmVisQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fse.org.ua%2Fdostupnist-tsnapiv-dlia-hromadian%3Ffbclid%3DIwAR30ElV0s_9rv3doVFjFxIF0G2B2gRTuCj4kTsWiPVVbEm6hz9fUz6Z7Uio&h=AT1jeZFo94aVTF2iXGKRPXdvmq_oH8WSTV89ZWHzyviZVOYqKMGyqn65hfiTPb0fAuyXX5MI1JZrSMgm23H9E5BRW3111oVCgs1SqIzJdc9rdtSjsfAHvAgG2wxTkDWQTANm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0NM1ZyTDEyw9pNSrtgJ_X9FQ28bBmZP73xcRU1u6bQulJpHgQYLzbYf_MNqPo4QaR2EdMGpyTRJUcfmbbqalA04owzkcoaCzJj8eOq-_32J225B_icUsC5goHeXamXakKVbNME5mndO5wiLzPyssTc6i96flnfxmxDeNP-eIDeYjO-i3EGVGuUQys2c8jpRbr4wHHIxViw3EKdgMlS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fse.org.ua%2Fdostupnist-tsnapiv-dlia-hromadian%3Ffbclid%3DIwAR30ElV0s_9rv3doVFjFxIF0G2B2gRTuCj4kTsWiPVVbEm6hz9fUz6Z7Uio&h=AT1jeZFo94aVTF2iXGKRPXdvmq_oH8WSTV89ZWHzyviZVOYqKMGyqn65hfiTPb0fAuyXX5MI1JZrSMgm23H9E5BRW3111oVCgs1SqIzJdc9rdtSjsfAHvAgG2wxTkDWQTANm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0NM1ZyTDEyw9pNSrtgJ_X9FQ28bBmZP73xcRU1u6bQulJpHgQYLzbYf_MNqPo4QaR2EdMGpyTRJUcfmbbqalA04owzkcoaCzJj8eOq-_32J225B_icUsC5goHeXamXakKVbNME5mndO5wiLzPyssTc6i96flnfxmxDeNP-eIDeYjO-i3EGVGuUQys2c8jpRbr4wHHIxViw3EKdgMlS
http://surl.li/aqjkx?fbclid=IwAR2O5A_65VSdUBZ3kza3vVdiR1gCyvzUCG-DZw8VYTJCrE84Jwwa2mRUS7k
https://www.youtube.com/watch?v=qn_PAYMJiv8
https://www.youtube.com/watch?v=qn_PAYMJiv8
https://youtu.be/svYAj5JYmrM
https://youtu.be/ltHsbT-tlOk
https://youtu.be/Egp8VCgnC30


Офіційний веб-сайт 

громадської організації 

www.se.org.ua 

В ході реалізації програми здійснено моніторинг більш ніж 100 об’єктів 

соціально значимої інфраструктури. Волонтерські групи в процесі 

моніторингу стимулювали представників об’єктів дослідження  щодо 

використання інструментів комунікації між представниками таких 

об’єктів та осіб з порушенням слуху, як того вимагає Конвенція ООН 

про права осіб з інвалідністю.  

Консолідована інформація за результатами моніторингу розміщена на 

інтерактивній мапі доступності на Національному соціальному порталі 

«Вільно», https://vilno.org/  з метою інформування людей з 

порушеннями слуху щодо доступності  тих чи інших об’єктів. 
 

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових 

показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

Перелік додаткових матеріалів (за наявності)  

 
Офіс, необхідне для реалізації проекту устаткування  
 

 

Керівник громадського об’єднання     ____________                         Охріменко Є.В. 

                                (підпис)         (ініціали, прізвище) 

 

___  ________________ 20__ року 

 

Затверджений підсумковий  звіт прийнято: 

(посадова особа структурного підрозділу Фонду соціального 

захисту інвалідів, відповідального за співпрацю з 

громадськими об’єднаннями) 

 
(підпис) 

 
(ініціали, 

прізвище) 

___  20__ року 

 

Сторона 1 

Фонд соціального 

захисту інвалідів, 

 

 

04050, Україна, м. Київ, 

вул. Глибочицька, 72, 

 

 

код ЄДРПОУ 00034163 

 

 

 

Директор 

 

___________________ 

Чеглаков Є.В. 

М. П. 

    

   Сторона 2 

Громадська 

організація  

Громадський рух  

«Соціальна єдеість» 

 

 04211, м. Київ, вул. 

Оболонська набережна, 

буд.1, кв.130 

Код ЄДРПОУ 39882200 

тел. +380983088888 

тел. +380972138698 

 

Голова 

 

________________ 

 

Охріменко Є.В. 

М.П.  

 

Сторона 3 

Київське міське відділення 

Фонду соціального захисту 

інвалідів, 

 

03150, м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 

буд. 104, 

 

код ЄДРПОУ 22869098 

 

 

 

 

Директор 

 

_______________ 

Прушківський В.С. 

М. П. 

 


