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ПРОГРАМА 

соціальної підтримки  сімей з дітьми, що мають 

інвалідність  Деражнянської  міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

м. Деражня – 2022 рік 

 



1. Паспорт Програми. 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради  

2 Розробник програми Відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради 

3. Співрозробник 

програми 

 КНП «Деражнянський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області» 

4 Учасники програми Відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради  КНП                           

«Деражнянський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області», Деражнянський 

міський центр надання соціальних 

послуг, відділ фінансів Деражнянської 

міської ради, відділ освіти молоді та 

спорту Деражнянської міської ради 

5 Головний розпорядник 

коштів 

Відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради 

6 Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради 

7 Строки реалізації 

програми 

2023-2025 роки 

8 Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

програмі 

Міський бюджет 

9 Обсяги та джерела 

фінансування 

2023  -  250 тис.грн 

2024  - 300 тис.грн 

2025  - 300 тис.грн 

 

  

 



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі 

розвитку громади, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють 

необхідність посилення соціального захисту дітей з інвалідністю. 

Одними із основних завдань даної Програми є посилення соціального 

захисту дітей з особливими потребами, пріоритетних напрямків у цій важливій 

роботі, одним із яких є соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, та надання 

можливості батькам створення  відповідних умов догляду за ними. 

Згідно з державною статистичною звітністю дитяча інвалідність має 

тенденцію до зростання. 

Основні захворювання, які формують дитячу інвалідність – це хвороби 

нервової системи та органів слуху, психічні розлади і вроджені вади розвитку. 

Хвора дитина повинна мати рівні зі здоровими дітьми економічні, 

юридичні, соціальні та медичні гарантії для здійснення активного способу 

життя. 

Згідно зі статтею 23 Конвенції ООН про права дитини визначається 

право дитини-інваліда вести повноцінне життя в умовах,  які забезпечують її 

гідність, сприяють впевненості у собі, а також право дитини-інваліда на 

особливі піклування, доступ до освіти, відновлення здоров’я, соціальне, 

культурне і духовне життя. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані 

сприяти  забезпечення  у належному обсязі матеріально-фінансової складової 

соціальної забезпеченості осіб з інвалідністю, розширювати перелік 

соціальних послуг.   

Враховуючи зростання дитячої інвалідності в громаді і необхідність 

зміни цієї ситуації на краще, рання соціальна реабілітація дітей з інвалідністю 

дасть змогу підготувати дітей до соціальної адаптації та до самостійного 

життя. 

Прийняття міської   програми соціальної підтримки реабілітації дітей-

інвалідів району на 2023-2025 роки та залучення на її виконання  коштів з 

міського  бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблемних 

питань. 

  

3. Визначення мети Програми. 

  
Метою Програми є здійснення підтримки сімей, що виховують дітей з 

інвалідністю , надання дітям з особливими потребами можливості, незалежно 

від характеру і причин їх інвалідності, найбільшої участі в соціальному і 

економічному житті шляхом оволодіння ними певних обсягів знань, умінь і 

навичок, розвитку їх особистості в умовах домашнього догляду. 

Завдання програми- спрямування коштів місцевого бюджету на 

вирішення соціальних проблем сімей ,де виховуються діти з інвалідністю до 

18 років з важкими патологіями.  

  



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Адресна цільова  матеріальної допомоги  сім’ям, де виховуються діти з 

особливими потребами зменшить фінансові  витрати батьків, що 

спрямовуються на лікування , догляд, оздоровлення    та реабілітацію дітей з 

інвалідністю 

Головною цілю програми є надання можливості: 

- дітям з інвалідністю подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та 

соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково 

інтегруватися у соціальне життя суспільства; проживати разом із сім'єю; 

- батькам усвідомити суть проблеми своїх дітей, оволодіти методикою 

виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись 

на  активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти 

прогресу дитини в її інтеграції у дитячий колектив та суспільство. 

            Економічна доцільність системи соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю базується на досягненні кращих результатів при значно менших 

фінансових затратах батьків, основна частина яких (харчування, одяг, 

комунальні послуги, нагляд та інше) здійснюється сім'єю. 

            Реалізацію міської програми соціальної підтримки сімей з дітьми з 

інвалідністю на 2023-2025 роки планується здійснити за рахунок коштів 

міського бюджету. 

             

5. Перелік завдань і заходів Програми 

  

          Основними завданнями Програми є: 

  

- реалізація державної політики у сфері соціальної реабілітації дітей з 

обмеженими фізичними можливостями, сприяння їх широкій інтеграції в 

суспільство; 

 - координація роботи у проведенні програм з реабілітації, лікування 

та  оздоровлення  дітей з інвалідністю; 

- виявлення  дітей з інвалідністю, з встановленою до 18 років «з 

підгрупою А», дітей хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 

психичні розлади, цукровий діабет 1 типу ( інсулінозалежний), гострі або 

хронічні захворювання нирок 4 ст., дитину, яка отримала  важку травму, 

потребує трансплантацію органу, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність, що потребують соціальної реабілітації, для 

визначення їх потреб для надання щомісячної компенсації в  розмірі 1000 

гривень, на рахунок одного з батьків, що здійснює догляд,   на підставі  акту 

обстеження та комісійного  висновку учасників виконання програми; 

         - проведення соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними 

можливостями з безпосередньою їх участю та без відриву від сім'ї (залучення 

батьків, інших членів сім'ї дитини до участі в  реабілітаційному процесі ) ; 



- психологічна підтримка та правова допомога батькам, що мають дітей 

обмеженими фізичними можливостями ; 

- забезпечення дітей з інвалідністю та їх батьків інформацією, щодо 

рівних можливостей у житті, побуті, відпочинку з усіма членами суспільства; 

- об'єднання батьків в групи самодопомоги. 

  

Реалізація програми дасть змогу: 

  

- створити  систему  соціальної підтримки сімей,  де є діти з інвалідністю, 

яка зменшить прошарок соціально неадаптованих дітей, навчити їх 

самообслуговуванню та максимально залучити до суспільно – корисної праці; 

- своєчасно надати соціальну підтримку батькам, які мають дітей з 

обмеженими можливостями. 

 

   

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
          

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

Програмою, покладається на відділ  праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради. 

 Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання 

заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації відділу  

праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради щорічно до 10 

січня.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій КОВПАК 


