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ПЛАН ЗАХОДІВ 
Державного архіву Одеської області 

щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2015 року №1393-р 

«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії 
у сфері прав людини на період до 2020 року» 

№ 
з/п 

Найменування очікуваного 
результату (відповідно до 
Національної стратегії) 

Найменування заходу, 
спрямованого на досягнення 

очікуваного результату 

Індикатор досягнення Строк 
виконанн

я 

Відповідальні 
за виконання 

1. 38. Здійснення заходів 
забезпечення надання 
інформації особам з 
інвалідністю у максимально 
доступній для них формі 

забезпечення доступності 
інформації веб-сайті 
Державного архіву Одеської 
області для користувачів з 
вадами зору, слуху 

супровід текстом аудіо та 
відеоматеріалів, 
розміщених на сайтах 
Державного архіву, 
обладнання спеціальної 
панелі 

2016-2019 
роки 

Мартиненко 
О.В. 
Березін С.Є. 

2. 86. Включення до вимог, 
необхідних для виконання 
роботи за певною професією, 
посадою, пов’язаною з право 
творенням та 
правозастосуванням, вимог 
щодо знання міжнародних 
стандартів у сфері прав 
людини 

включення проведення оцінки 
знань та дотримання прав 
людини в своїй професійній 
діяльності як одного з критеріїв 
під час проведення атестації 
державних службовців, а також 
під час організації конкурсів на 
заміщення посад та просування 
по службі 

проведення оцінки знань 
та дотримання прав 
людини в своїй 
професійній діяльності, 
включення як одного з 
критеріїв під час 
проведення атестації 
державних службовців, а 
також під час організації 
конкурсів на заміщення 

2019-2020 
роки 

Осіпенко С.І. 
Скальська З.О. 



 
 
 

вакантних посад та 
просування по службі 

3. 87.Запровадження регулярного 
та системного проведення 
інформаційно-просвітницької 
роботи і суспільстві, у тому 
числі альтернативних засобів 
спілкування та спрощеної 
мови, для поширення знань 
про права і свободи людини 

організація проведення в 
трудовому колективі лекції про 
права і свободи людини 

проведення в трудовому 
колективі лекції про права 
і свободи людини 

постійно Осіпенко С.І. 
Скальська З.О. 

4. 106. Реалізація програми щодо 
підвищення обізнаності у 
сфері запобігання та протидії 
дискримінації 

проведення інформаційно-
просвітницької кампанії з 
питань рівності та  
недискримінації 

проведення компаній постійно Осіпенко С.І. 
Скальська З.О 

5. 115. Проведення політики 
міжнаціональної 
толерантності 

Популяризація культурних 
надбань національних меншин 
України через загально - 
національні та регіональні теле- 
і радіоканали, інші засоби 
масової інформації 

підвищення рівня 
обізнаності громадян 
України щодо культурних 
надбань національних 
меншин 

2016-2020 
роки 

Мартиненко 
О.В. 
Березін С.Є. 


