
 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 
ЖДАН ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ 
представник ГС «ВГО «Національна Асамблея людей з 
інвалідністю України» делегований для участі в установчих 
зборах з формування складу Громадської ради при Національній 
соціальній сервісній службі та обрання до її складу. 
 
 
 
 
 

 
 

Місце народження  
 

Україна, м. Київ  
 

Число, місяць і рік 
народження  
 

28.09.1977  

 

Громадянство  
 

Україна 

Освіта, 
науковий ступінь, вчене 
звання 

Вища освіта  

Посада 
Місце роботи 

Радник голови, ГС «ВГО « Національна Асамблея людей з 
інвалідністю України» 

Членство та посада в інституті 
громадянського суспільства, 
основні обов’язки  

Експертиза проектів нормативно-правових актів, опрацювання 
пропозицій щодо формування та реалізації соціальної політики  
 

Трудова та/або громадська 
діяльність 

З 1996 року по 2002 рік працював на різних посадах (від 
спеціаліста до начальника відділу) управлінь соціального 
захисту населення Харківської та Дарницької 
райдержадміністраціях м. Києва. 
З 2002 року по 2015 рік працював на різних посадах (у тому 
числі керівних посадах середньої ланки) в Мінсоцполітики у 
структурному підрозділі з питань соціального захисту осіб з 
інвалідністю. 
З 2015 року по 2022 рік працював завідувачем відділу 
забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з 
прав людей з інвалідністю. 
 

Контактна інформація 
(поштова адреса, телефон, 
електронна пошта) 

01030, м. Київ, вул. Рейтарська 8/5А, к. 110, 
Paul28091977@gmail.com, office-naiu@ukr.net  
0937671831 

Посилання на сторінки у 
соціальних мережах (за 
бажанням) 

https://www.facebook.com/pavlo.zhda  

Досвід роботи 
у складі громадських рад (за 
наявності) 
* (необхідно вказати досвід роботи у складі 
громадських рад при органах державного 
управління виключно за останні три роки, а 
саме назву громадської ради, період її 
каденції, назву комітету/комісії, основні 
напрямки діяльності) 
 

До складу громадських рад не входив  
 

Ждан Павло Михайлович  на даний час не є народним депутатом України, депутатом місцевої 
ради, посадовою особою органів державної влади та місцевого самоврядування. 

mailto:Paul28091977@gmail.com
mailto:office-naiu@ukr.net
https://www.facebook.com/pavlo.zhda




 
 
 
 
 
 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА  
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ»  
 

ЄДРПОУ 26114037, тел. 044-279-61-82/74, 044-279-61-17,  
вул. Рейтарська, 8/5а, м. Київ, 01054, к.110, e-mail: office-naiu@ukr.net, www.naiu.org.ua 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності  

Громадської спілки «Всеукраїнське громадське об’єднання  
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ) 

(серпень 2021 – січень 2022 року) 
 

 
1. Мета та напрями діяльності:  
Згідно статуту метою діяльності НАІУ є об'єднання громадських об’єднань та 

інших юридичних осіб приватного права, які об’єднують осіб з інвалідністю, узгодження 
дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища осіб з інвалідністю 
в Україні, сприяння захисту конституційних прав осіб з інвалідністю, підвищення їх ролі 
і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів. 

 Основні напрямки діяльності НАІУ: 
• забезпечення  участі  людей  з  інвалідністю  та  їх  об’єднань  у  формуванні  та 

реалізації державної політики стосовно людей з інвалідністю; 
• підвищення правової обізнаності людей з інвалідністю; 
• покращення якості життя та стандартів послуг для дітей з інвалідністю, в т. ч. 

що перебувають у будинках-інтернатах; 
• створення  безбар’єрного  архітектурного,  транспортного  та  інформаційного 

середовища для людей з інвалідністю; 
• вирішення  проблем  та  надання  підтримки  молоді  з  інвалідністю,  жінкам  з 

інвалідністю, батькам, які виховують дітей з інвалідністю. 
 
2. Досвід роботи членів інституту громадянського суспільства в 

консультативно-дорадчих органах при органах державної влади: 
• Громадська Рада при Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів – Генеральний Секретар НАІУ -Вікторія Назаренко, діюча; 
• Координаційна рада з питань захисту соціальних прав при Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини – Координаторка проєктів НАІУ - Лариса Байда, 
діюча; 

• Координаційна рада з питань дотримання прав дитини та сім'ї при 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини – Генеральний Секретар НАІУ 
- Вікторія Назаренко, діюча; 

• Координаційна рада з питань захисту прав ВПО при Уповноваженому 
Верховної Ради України з прав людини - Генеральний Секретар НАІУ - Вікторія 
Назаренко, діюча; 

• Національна рада з питань запровадження раннього втручання при КМУ – 
Представниця НАІУ - Світлана Демко, діюча; 

• Ради у справах осіб з інвалідністю при КМУ – Голова НАІУ -  Валерій 
Сушкевич, діюча; 



   

 
• Громадська рада Мінсоцполітики  - Генеральний Секретар НАІУ - Вікторія 

Назаренко, січень – травень 2021р.; 
• Експертна рада з  питань запобігання  та  протидії дискримінації за ознакою 

статі Мінсоцполітики – Координаторка проєктів НАІУ - Лариса Байда, діюча; 
• Експертна комісія щодо встановлення відповідності кваліфікаційним 

вимогам підприємств усіх форм власності - кандидатів на виготовлення, постачання, 
ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації при 
Мінсоцполітики - Генеральний Секретар НАІУ -  Вікторія Назаренко, діюча; 

• Робоча група з питань надання державної підтримки підприємствам та 
організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю при Мінсоцполітики - 
Генеральний Секретар НАІУ -Вікторія Назаренко, діюча; 

• Робоча група з розробки стратегічного плану покращення умов доступності 
будівель і споруд вокзалу станції Київ – Пасажирський для маломобільних груп 
населення (Укрзалізниця) – консультант НАІУ - Євгеній Свєт, головний фахівець НАІУ - 
Олег Полозюк, діюча; 

• Постійно діюча робоча група при ПАТ «Укрзалізниця» з питань створення 
належних умов доступу до залізничної інфраструктури для людей з інвалідністю та 
інших МГН (Департамент з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських 
перевезень АТ «Укрзалізниця», Департамент розвитку і технічної політики АТ 
«Укрзалізниця») - консультант НАІУ - Євгеній Свєт, головний фахівець НАІУ - Олег 
Полозюк, діюча; 

• Міжвідомча робоча група щодо напрацювання механізмів забезпечення 
рівного доступу осіб з інвалідністю до вступу на державну службу та її проходження при 
Національному агентстві України з питань державної служби – Генеральний Секретар 
НАІУ - Вікторія Назаренко, діюча; 

• Технічна рада Укравтодору – головний фахівець НАІУ - Олег Полозюк, діюча; 
• Робоча група з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування 

учасників АТО/ООС, які втратили можливості кінцівок при Фонді соціального захисту 
інвалідів Фонду соціального захисту інвалідів – Генеральний Секретар НАІУ - Вікторія 
Назаренко, діюча; 

• Рада з питань цифрової доступності Міністерства цифрової трансформації 
України  - Генеральний Секретар НАІУ – Вікторія Назаренко, діюча. 

 
 
3. Програми/проекти, що були реалізовані: 
• МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ DISEMEX+EAST! 
НАІУ у співпраці з країнами Європи та Східного партнерства, зокрема 

Німеччиною, Грузією, Росією, Вірменією, Білорусією, Молдовою, реалізувала в Україні 
міжнародний Проєкт DISEMEX+East, що координується Internationale Akademie fur 
Management und Technologie e.V – INTAMT (Міжнародна Академія менеджменту і 
технологій, м. Дюссельдорф) та фінансується Європейським Союзом (за рахунок 
грантових коштів МЗС Німеччини). 

Основні цілі проєкту: 
− Сприяння підвищенню рівня самозайнятості та підприємництва серед людей 

з інвалідністю. 
− Створення бази даних навчальних програм, курсів, викладачів, інформації від 

національних і місцевих служб підтримки підприємництва та органів економічного 
розвитку для ефективного управління потенціалом людей з інвалідністю в сфері 
підприємництва. 



   

 
− Розробка комплексного багатофункціонального онлайн-інструменту, який 

допоможе людям з інвалідністю відкрити для себе, навчитися і реалізувати 
підприємницькі можливості. 

− Допомога особам, відповідальним за прийняття рішень, в усвідомленні 
проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю, зацікавленості розвитку їх 
економічного і творчого потенціалу, корегуванні існуючих та розробки нової стратегії і 
політики в області розширення прав і можливостей людей з інвалідністю в сфері 
підприємництва, зокрема соціального. 

• GCRF AHRC: «ВПЛИВ COVID-19 НА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ                              
В УКРАЇНІ» 

НАІУ у співпраці з Единбурзьким університетом ім. Нейпіра, Університетом 
Глазго, Інститутом соціології НАН України  реалізувала в 
Україні  дослідницький  проєкт  GCRF AHRC: «Вплив COVID-19 на людей з 
інвалідністю в Україні», що  фінансувався  Радою з досліджень мистецтв та 
гуманітарних наук Великобританії та Фондом досліджень глобальних викликів 
Великобританії.  

В рамках проєкту проведено Дослідження щодо визначення впливу COVID-19 на 
становище людей з інвалідністю в Україні, з особливою увагою до внутрішньо 
переміщених осіб. 

• ПРОЄКТ «Права жінок з інвалідністю в умовах децентралізації» 
НАІУ реалізує проєкт, який зосереджений на посиленні спроможності жіночих 

організацій/осіб з інвалідністю на відстоюванні своїх прав; посиленні участі в процесах 
прийняття рішень в контексті децентралізації в пілотних областях; консолідації зусиль з 
жіночими/ феміністичними організаціями; впровадженню питань інвалідності в політику 
гендерної рівності всіх зацікавлених сторін.  

Термін дій проєкту: 2021 – 2022 роки 
Пілотні області: Чернівецька, Херсонська, Сумська, Волинська. 
Проєкт впроваджуватиметься за фінансової підтримки Структури ООН Жінки 
Участь в проєкті допоможе жіночим організаціям та особам з інвалідністю 

отримати нові знання, налагодити партнерство та консолідувати зусилля 
щодо  впровадження питань інвалідності у політику гендерної рівності всіх зацікавлених 
сторін, покращати становище жінок з інвалідністю в окремо взятій громаді, підвищити 
інституційний розвиток жіночих організацій/ осіб з інвалідністю. 

До участі в проєкті були запрошені: представниці  організацій осіб / жінок з 
інвалідністю, представниці жіночих / феміністичних організацій; жінки, які мають 
активну громадянську позицію та готові до впровадження змін у своїх громадах. 

• ПРОГРАМА «НАЦІОНАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО – УЗГОДЖЕНА 
ДОСТУПНІСТЬ» 

Програма перемогла в конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного 
бюджету у 2021 році. 

Основні завдання програми: 
• 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. 

• інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої 
діяльності. 



   

 
• інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у 

державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. 
Реалізація програми надала можливість опрацювати 39 нормативних 

документів/ДБН; взяти участь  представникам ГОІ в процесах прийняття рішень з питань 
доступності на місцевому та національному рівнях; підвищити компетентність цільової 
групи (571особа); провести аудити доступності в 15 областях України; здійснити 
технічну підтримку та обслуговування веб-порталу НАІУ; аудит веб доступності сайту 
«Універсальний дизайн», підготувати два бюлетені, довідник пільг; 934039 користувачів  
інформаційних ресурсів  НАІУ отримали інформацію про заходи проєкту 

• ПРОЄКТ – РІЗНОМАНІТТЯ. РІВНІСТЬ. ЄДНІСТЬ 
проєкт спрямований на посилення спроможності громадських організацій жінок 

з інвалідністю, консолідацію жіночих організацій, проведення адвокаційних кампаній 
щодо захисту прав жінок та дівчат з інвалідністю. 

Реалізація проєкту проходитиме в наступних областях: Вінницька, Донецька, 
Івано-Франківська, Житомирська, Луганська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, 
Чернівецька, Київська та м. Київ. 

НАІУ виступає, як тематичний партнер глобальної ініціативи «Голос жінок і 
лідерство – Україна». Проєкт, який здійснює Український Жіночий Фонд (УЖФ) за 
підтримки Уряду Канади. Його мета: змінити на краще ситуацію з правами жінок і дівчат 
в Україні, а також сприяти просуванню гендерної рівності через підтримку 
жіночого/феміністичного руху. 
 

 
4. Програми/проекти, що реалізуються: 
• ПРОЄКТ «Права жінок з інвалідністю в умовах децентралізації»  
Описова інформація надана у попередньому розділі.  
• ПРОЄКТ – РІЗНОМАНІТТЯ. РІВНІСТЬ. ЄДНІСТЬ 
Описова інформація надана у попередньому розділі.  

 
5. Річний фінансовий звіт (за наявності)  

Річний фінансовий звіт НАІУ за 2021 рік буде готовий 01.03.2022 р. Тому надаємо 
фінансовий звіт за 2020 рік (окремим файлом) 

 
 

З повагою 
Генеральний Секретар              Вікторія НАЗАРЕНКО  

 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК 
 

ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ 
 

 Залишок коштів  
на початок 2020 року, 

грн. 

Затверджено планом 
використання, відповідно 
до Бюджетного Кодексу, 

грн. 

Надійшло коштів, 
грн. 

Всього, 
грн. 

Державний бюджет - 2 693 986,00 2 689 372,77 2 689 372,77 

Безповоротна фінансова допомога,  з них: 3 554 878,55 - 3 703 572,76 7 258 451,31 
- по проекту “Рятуймо разом!” 2 583,72 - 0,00 2 583,72 
- по проекту Посольства Великої Британії 439 547,23 - 134 123,68 573 670,91 
- по проекту SRHS/UCPW 387 410,41 - 1 116 623,52 1 504 033,93 
- по проекту SOFT Tullip 447 414,45 - 964 442,08 1 411 856,53 
- по проекту Посольства Королівства Нідерландів 1 459 006,11 - 79 483,03 1 538 489,14 
- по проекту SCI 314 911,56 - 912 295,99 1 227 207,55 
- по проекту Програми ООН Жінки 235 330,72 - 159 042,90 394 373,62 
- по проекту IFES  - 131 690,01 131 690,01 
- по проекту Українського Жіночого Фонду (УЖФ)  - 163 800,00 163 800,00 
- інші 268 674,35 - 42 071,55 310 745,90 

РАЗОМ: 3 554 878,55  6 392 945,53 9 947 824,08 
 



ОСНОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ 
 

Статті витрат Витрати всього, 
грн. 

За рахунок 
державного бюджету, 

грн. 

За рахунок 
благодійних коштів, 

грн. 

Адміністративні витрати: 
оренда офісу, комунальні витрати, страхування приміщення, поштові витрати, послуги 
банку, послуги зв’язку, доступ до мережі Інтернет, поточний ремонт обладнання, 
користування та обслуговування web - сторінок, програм бухгалтерського обліку, тощо 

631 880,75 637 997,40 136 878,59 

Придбання предметів постачання, матеріалів, обладнання довгострокового використання та 
основних засобів 133 910, 93 46 200,90 87 710, 03 

Дослідження і реалізація довгострокових  програм НАІУ: 3 316 973,48 165 497,00 2 859 496,88 
- проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій, тощо;  1 395 406,31 99 000,00 1 296 406,31 
- аудити, моніторинги, дослідження; 305 444,00 17 000,00 288 444,00 
- виготовлення книжок, методичних посібників, інформаційних брошур, буклетів, тощо; 943 086,52 0,00 943 086,52 

- випуск електронного інформаційного бюлетеня «Право на реабілітацію»; 82 500,00 0,00 82 500,00 
- навчання осіб постраждалих в АТО; 4 839,60 0,00 4 839,60 
- розміщення інформації на радіо; 241 654,05 49 497,00 192 157,05 
- розповсюдження інформаційних матеріалів; 56 903,00 0,00 56 903,00 
- інформаційні послуги, написання та розміщення статей у ЗМІ, таргетінг. 287 140,00 88 500,00 198 640,00 
Витрати на відрядження працівників 26 080,33 1 428, 59 24 651,74 
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці 2 100 392,00 1 135 179,31 965 212,69 
Оплата залученим фахівцям 1 746 597,72 790 909,72 955 688,00 
Робота консультантів/ експертів 1 059 625,00 116 700,00 942 925,00 
Оплата послуг перекладачів 79 824,50 0,00 79 824,50 
Поворотна фінансова допомога (повернення) 193 800,00 0,00 193 800,00 
РАЗОМ: 9 289 084,71 2 689 372,77 6 599 711,94 
Залишок на 01.01.2021р.   658 739,37 

 




