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МЕТОДИКА 

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній 
архівній службі України та установах, що належать до сфери її управління 

І. Загальні положення 

1.1 Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення 
дотримання в Державній архівній службі України (далі – Укрдержархів) та 
установах, що належать до сфери її управління, рівного здійснення 
основоположних прав і свобод осіб з інвалідністю. 

1.2 Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в 
Укрдержархіві та установах, що належать до сфери його управління (далі – 
оцінювання), проводиться з метою прийняття управлінських рішень 
Укрдержархівом та установ, що належать до сфери його управління, пов’язаних 
із забезпеченням реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю 
нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно 
з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю. 

1.3 Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах 
апарату Укрдержархіву та установах, що належать до сфери його управління. 

II. Організація та проведення оцінювання 

2.1 Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів 
апарату Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління, 
шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді 
тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, 
Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні». 

У разі відсутності керівників структурних підрозділів Укрдержархіву та 
установ, що належать до сфери його управління з поважних причин оцінювання 
здійснюється особами, які виконують їх обов’язки. 

2.2 Оцінювання складається з 9 загальних питань відповідно до Переліку 
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в 
Укрдержархіві та установах, що належать до сфери його управління, який 
наведено у додатку до цієї Методики (далі – Перелік питань). 

2.3 Керівники структурних підрозділів апарату Укрдержархіву та установ, 
що належать до сфери його управління, обирають одну з відповідей по 
кожному питанню Переліку питань, яка відповідає дійсному стану справ із 
забезпечення прав осіб з інвалідністю, та надають відповідь шляхом позначення 
відповідного символу (+). 

За відповідь «так» надається 1 бал, за відповідь «ні» - 3 бали, за іншу 
відповідь - 2 бали. 

2.4 Керівники структурних підрозділів апарату Укрдержархіву щороку до 
15 січня подають до відділу управління персоналом Укрдержархіву заповнені 
примірники Переліку питань з відповідями на питання № 1, № 3, № 4, № 9. 

Додатково визначені керівники відповідають також на питання Переліку 
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питань, а саме: 

Відділ управління персоналом - на питання № 2, №5, № 6, № 8; 
Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – на 

 питання № 7. 
2.5 Керівники установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, 

щороку до 15 січня подають до відділу управління персоналом заповнені 
примірники Переліку питань з відповідями на питання та результатами 
оцінювання. 

2.6 Відділ управління персоналом Укрдержархіву узагальнює отриману 
інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу апарату 
Укрдержархіву загальну оцінку. 

2.7 Структурний підрозділ апарату Укрдержархіву вважається таким, в 
якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за 
результатами оцінювання загальна оцінка становить більше ніж 6 балів, відділ 
управління персоналом – більше ніж 10 балів, відділ фінансового забезпечення 
та бухгалтерського обліку – більше ніж 7 балів. 

2.8 Якщо за результатами оцінювання середня оцінка по Укрдержархіву 
становить більше ніж 6 балів, Укрдержархів вважається таким, в якому не 
повною мірою забезпечуються права осіб і інвалідністю. Середня оцінка 
розраховується шляхом складання оцінок структурних підрозділів апарату 
Укрдержархіву та ділення на загальну кількість таких підрозділів. 

2.9 Якщо за результатами оцінювання в установах, що належать до сфери 
управління Укрдержархіву, загальна оцінка становить більше ніж 12 балів, 
установа, що належить до сфери управління Укрдержархіву, вважається такою, 
в якій не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. 

2.10 Керівники структурних підрозділів апарату Укрдержархіву, установ, 
що належать до сфери його управління, або особи, які виконують їх обов’язки, 
які подають заповнені відповіді на питання за результатами оцінювання, 
персонально відповідають за достовірність викладених у них даних. 

2.11 Відділ управління персоналом щороку до 15 лютого доповідає 
заступнику Голови Укрдержархіву, відповідальному за забезпечення, 
дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, результати 
оцінювання структурних підрозділів Укрдержархіву, установ, що належать до 
сфери його управління, щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб 
з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах 
повноважень. 

 

Директор департаменту взаємодії з 

органами державної влади  

Міністерства юстиції України      І.С. Лозінський 
 

 



 
Додаток  

до Методики оцінювання роботи  
із забезпечення прав осіб  

з інвалідністю в Державній архівній 
службі України та установах, що 
належать до сфери її управління  

 
 

ПЕРЕЛІК 

питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в 

Укрдержархіві та установах, що належать до сфери його управління 

 

1. Чи дотримано права осіб з інвалідністю у розроблених Укрдержархівом 

у проектах законів та інших нормативно-правових актів? 

 

 Так 

 Ні 

 

2. Чи виконується в установах, що належать до сфери управління 

Укрдержархіву, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з 

інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону України  

“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”  

(далі – Закон)? 

 

 Так 

 Ні 

 

3. Чи дотримується особовий склад Укрдержархіву вимог частини другої 

статті 2 Закону щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю? 

 

 Так 

 Ні 

 

4. Чи наявне сприяння щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю 

стосовно включення до суспільного життя нарівні з іншими співробітниками 

Укрдержархіву? 

(відповідно до вимог частини шостої статті 4 Закону) 
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 Так 

 Ні 

 

5. Чи виконуються в установах, що належать до сфери управління 

Укрдержархіву, вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення 

відмов в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, щодо 

звільнення за вашою ініціативою, переведення осіб з інвалідністю на іншу 

роботу без їх згоди з мотивів інвалідності? 

 

 Так 

 Ні 

 Інше  

   

 

6. Чи забезпечували, у разі звернення особи з інвалідністю, надання 

можливості виконувати роботу вдома? 

(відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону) 

 

 Так 

 Ні 

 Інше  

   

 

7. Чи звітуєте Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та 

працевлаштування осіб з інвалідністю? 

(відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону) 

 

 Так 

 Ні 

 

8. Чи створені в установах, що належать до сфери управління 

Укрдержархіву, безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, чи 
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вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення 

працездатності осіб з інвалідністю? 

(відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону) 

 

 Так 

 Ні 

 

9. Чи виділене біля адміністративної будівлі місце для безоплатного 

паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на 

спеціально обладнаних чи відведених майданчиках? 

(відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону) 

 

 Так 

 Ні 

 Майданчика немає 

 

 

 

________________________________ 


