
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом директора Деражнянського 

міського центру надання соціальних послуг 

 

                                                         від «___»___________20__ р.  №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ  ДЕРАЖНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

І. Загальні положення. 

 

1.1.  Відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю  

Деражнянського міського центру надання соціальних послуг (далі –

відділення) – реабілітаційне відділення, цільовим призначенням якого є 

здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення 

умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, дітей 

з інвалідністю та дітей віком до двох років (включно), які належать до групи 

ризику щодо отримання інвалідності (далі - Особа), засвоєння ними знань, 

умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, 

фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою 

максимальної реалізації особистого потенціалу, створення передумов для 

їхньої інтеграції у суспільство. 

 

1.2  Згідно ст.28 Закону України «Про соціальні послуги» відділення 

забезпечує тимчасове (денне)  перебування Осіб, які мають медичні показання 

і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу 

реабілітаційних заходів на безоплатній, платній та диференційованій основі. 

На безоплатній основі, за рахунок бюджетних коштів, незалежно від 

доходу отримувача соціальних послуг надаються:  

 дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи. 

На безоплатній основі, за рахунок бюджетних коштів середньомісячний 

сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів надається:  

 повнолітні особи з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, 

яким встановлено інвалідність. 



З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам 

соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два 

прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для 

відповідної категорії осіб. 

 повнолітні особи з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, 

яким встановлено інвалідність.  

На платній (основі за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх 

осіб) надаються соціальні послуги в разі, якщо  середньомісячний сукупний 

дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми. 

 повнолітні особи з фізичними та/або розумовими вадами розвитку, 

яким встановлено інвалідність. 

 Виконавчий орган місцевої ради у разі надання послуг на платній основі 

або з установленням диференційованої плати має право приймати рішення про 

надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. 

 

1.3.  Положення про відділення затверджується наказом директора 

Деражнянського міського центру надання соціальних послуг за погодженням 

міського голови. 

 

1.4.  Відділення розміщується на територіях із спеціально 

побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати 

державним будівельним норам і правилам, санітарним нормам і правилам, 

протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального 

благоустрою. 

 

1.5.  Відділення взаємодіє з місцевими органами державної влади, 

закладами охорони здоров'я, освіти і науки, іншими організаціями, діяльність 

яких спрямована на реабілітацію осіб з інвалідністю. 

 

1.6.  У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства 

України, Положенням про відділення комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю. 

 

II. Завдання Відділення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#n11


 

2.1. Відділення забезпечує: 

 

 виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про 

права інвалідів, Законами України "Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та 

іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію 

(абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у .суспільство; 

 

 створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, 

інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, 

коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних 

соціальних і побутових навичок; 

 

 створення умов для запобігання та недопущення дискримінації 

Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування; 

 

 проведення комплексу заходів з соціальної, психологічної, 

психолого – педагогічної, медичної та іншої реабілітації, які можуть 

надаватися у відділенні. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на 

підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою 

реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому 

процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників; 

 

 розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з 

необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, 

опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття 

себе та оточуючих; 

 

 підготовку батьків або законних представників Осіб до 

продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами відділення; 

 

 співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, 

освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями 

та громадськими об'єднаннями. 

 

 

2.2.  Відділення забезпечує на безоплатній основі відповідно до 

законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію у відділенні. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU06281.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU06281.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T087500.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T087500.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052961.html


 

 

2.3.  З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу 

реабілітаційних заходів для Осіб в відділенні утворюються приймальна та 

реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються 

директором Деражнянського міського центру надання соціальних послуг. 

 

2.4.  Реабілітаційна комісія Центру здійснює прийом Осіб, планування 

навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її 

ефективністю, визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості 

проходження реабілітації Особами відповідно до індивідуальної програми 

реабілітації  (далі – ІПР) з урахуванням реабілітаційного потенціалу особи з 

інвалідністю та реабілітаційного прогнозу, внесення змін до індивідуальної 

програми реабілітації особи з інвалідністю,  дитини з інвалідністю, у разі 

потреби її оперативного коригування, затвердження  висновку  про  виконання 

ІПР.          

 

 

IІІ. Умови зарахування до Відділення та організація реабілітаційного 

процесу 

 

3.1. Підставою для надання соціальних послуг є: 

 направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на 

підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального 

захисту населення   виконавчого органу міської ради; 

 

 результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. 

Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення   

виконавчого органу міської ради  про надання послуг особі/сім’ї приймається 

відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

3.2. До відділення зараховуються, діти віком до трьох років (включно), 

які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, діти з 

інвалідністю віком до 18 років та повнолітні особи з фізичними та/або 

розумовими вадами розвитку, яким встановлено інвалідність. 

 



3.3.  До Відділення не зараховуються Особи, стан здоров'я яких 

унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими 

медичними протипоказаннями: 

 

 гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; 

 

 усі захворювання в гострій стадії та заразній формі; 

 

 часті судомні напади та їх еквіваленти; 

 

 захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями 

поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови 

несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними 

представниками). 

 

3.4.  Строк  реабілітаційного процесу та рішення про продовження 

строку перебування визначається реабілітаційною комісією після проведення 

відповідного обстеження Особи. 

 

3.5.  На засідання реабілітаційної комісії, у разі необхідності, 

залучаються представники місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, 

а також соціального захисту населення. 

 

3.6. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їхні 

батьки або законні представники, практичний психолог, вчитель-реабілітолог, 

асистент вчителя - реабілітолога, вчитель-логопед, музичний керівник, 

вихователь соціальний по роботі з дітьми інвалідами, лікар невропатолог, 

медсестра – масажист, інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання 

реабілітаційних послуг, та можуть вводитися в штати, в разі необхідності. 

 

3.7. Реабілітаційний процес спрямовується на: 

 

 формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок 

(особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), 

пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове 

влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та 

підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів 

безпечної поведінки; 

 



 опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і 

позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, 

забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною 

підтримкою; 

 

 надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, 

психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно 

до особливостей її психофізичного розвитку. 

 

3.8.  Розклад, тривалість індивідуальних і групових занять 

визначаються реабілітаційною комісією. 

 

3.9.  Відділенням визначається та затверджується мережа груп, 

наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та 

особливостей  її діяльності. 

 

ІV. Управління Відділенням 

 

4.1.  Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду та 

звільняється із займаної посади директором Деражнянського міського центру 

надання соціальних послуг у визначеному законодавством порядку. 

 

 

 

Завідувач відділенням                                          СВІТЛАНА СОРОЧАН 


