
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
                                                          РІШЕННЯ                                              Проєкт 

____сесії міської ради ___скликання 

 

____________2021 року №____ 

м.Шепетівка 

 

Про виконання міської програми  

«Комплексна безперервна 

соціально-реабілітаційна 

підтримка дітей з інвалідністю» 

 

Відповідно до Закону України від 21 березня 1991 року  N 875-XII «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України від 

06.10.2005 р. №2961  «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закону України  

від 19.06.2003 р. №966   «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 р. №80 «Про затвердження Порядку надання   

інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», Наказу Міністерства 

соціальної політики України  від  14.03.2018  № 355 «Питання комплексної 

реабілітації осіб з інвалідністю» та керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада            

ВИРІШИЛА: 

   

1.  Звіт    про  виконання  міської   програми  «Комплексна  безперервна   

соціально- реабілітаційна   підтримка  дітей  з   інвалідністю»   за  9  місяців  2021 

року  взяти  до відома  ( додається). 

 

2. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу посадових обов’язків, на постійну комісію з питань 

охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту (голова комісії  Собчук  Н.М.) та на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та 

фінансів (голова комісії Олійник Г.В.). 

 

 

 

 Міський голова                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 
 

  

 

 

 

 



 

 
ГОТУВАВ: 

 

Директор   Шепетівського центру  

комплексної реабілітації  для дітей 

 з інвалідністю                                                                            А. Панчук 
                

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови                                                        Г. Безкоровайна 

 

Начальник управління праці  

та соцзахисту населення                                                            С. Білас 

 

 

Начальник  відділу правового  

та кадрового забезпечення                                                         Р. Ратушний 

 

Голова комісії з питань охорони  

здоров'я, соціального захисту 

населення, освіти, культури,  

молодіжної політики та спорту                                                 Н. Собчук 

 

Голова комісії з питань  

соціально-економічного розвитку 

громади, бюджету та фінансів                                                   Г. Олійник 

 

Секретар міської ради                                                                 Р. Вознюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
                                                                                                                                                    Додаток  

до рішення ______ сесії    

міської  ради  ______ скликання 

від _________2021 р. № ______ 
 

Звіт 
про виконання основних заходів по забезпеченню і виконанню міської Програми 

«Комплексної безперервної соціально-реабілітаційної  підтримка дітей з інвалідністю» 

 за 9 місяців 2021 року 
 

Заходи по забезпеченню 

виконання Програми 

Стан виконання Програми 

 

І.  Інформаційне забезпечення 
1. В засобах масової 

інформації висвітлювати: 

 проблеми, пов’язані з 

інвалідністю дітей 

та сучасні 

можливості їх 

оптимального 

вирішення, 

 комплексну роботу 

Центру, 

 формувати в 

суспільстві новий 

підхід щодо  

відношення до 

дітей з 

особливими 

потребами та 

сприйняття їх  

повноправними 

громадянами; 

 

2. Проводити  лекції, 

бесіди  про доцільність та 

ефективність оздоровчих 

систем для профілактики 

захворювань. 

 

3. Публікації за 

результатами  реалізації 

Програми. 

 

З метою підвищення рівня поінформованості населення щодо роботи 

ШЦКРДІ, особливих потреб дітей з інвалідністю, формування поваги до їх 

прав, особистості та гідності фахівці Центру висвітлюють інформацію на 

сайті Шепетівської міської ради і Управління праці та соціального захисту 

населення, в пресі «Шепетівський вісник», місцеве телебачення, сторінка у 

фейсбук. 

    Центр плідно співпрацює з медичними закладами міста , управлінням 

освіти у питаннях психологічного спрямування, волонтерського руху  та 

профілактичної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку опорно-

рухового апарату та навчаються в загальноосвітніх школах міста. Фахівці 

центру мають змогу обмінюватися важливим практичним досвідом з 

фахівцями ІРЦ, педагогами загальноосвітніх  шкіл і дошкільних закладів 

міста під час спільних семінарів, дискусій та практичних занять. 

За 2021 рік отримали реабілітаційні послуги – 91дитина, з них - 

46дитини групи ризику, 45 дітей з інвалідністю: 

-з ураженням ОРА і ЦНС - 44, з них з ДЦП -9; 

-психічні захворювання і розумова відсталість – 45 з них синдром Дауна – 

4, Аутизмом – 4; 

-з ураженням слуху -1, зору- 1.                                        

Центр співпрацює з фахівцями ШМЦНТТУМ – гурток «Паперопластика». 

Дитячі роботи гуртківців приймають участь у міських тематичних виставках. 

Діти Центру відвідують загальноміські заходи, свята. 

 Фахівці і діти Центру є активними учасниками акцій підтримки і 

флешмобів: «Діти дощу», «Діти сонця» і тд. 

Діти Центру кожну  середу мають можливість відвідувати з10.00 до 11.00, 

безкоштовно,  проводять реабілітаційне заняття по гідрокінезотерапії у 

басейні на базі Шепетівської ДЮСШ.  

Для оздоровлення діти Центру відвідують «Соляну кімнату» на базі 

Шепетівського Територіального Центру. 

 В Центрі, відповідно до річного плану і дотриманням карантинних вимог, 

проходять тематичні, розважальні заходи із залученням волонтерів,  

навчальних шкільних та дошкільних закладів міста. До заходів долучаються 

спонсори волонтери, аніматори, християнські організації із фінансовою і 

гуманітарною підтримкою(фрукти, соки, солодощі, канц. товари і тд.) 
ІІ.  Науково-методичне забезпечення 

1. Розробка 

рекомендаційних 

методичних матеріалів: 

  для персоналу 

освітніх закладів з 

інклюзивними групами, 

класами; 

 методичні 

рекомендації з ЛФК  по 

роботі з особливими 

дітьми; 

 орієнтовні програми-

завдання для батьків, що 

Відповідно до Конституції України, норми Законів України «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії», інші законодавчо-нормативні 

акти сфери соціального захисту осіб та дітей з інвалідністю, рішеннями та 

розпорядженнями облдержадміністрації та міської ради, відповідно до 

Положення про Шепетівський центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю фахівцями Центру проводиться ґрунтовна методично- 

консультативна робота щодо роз’яснення прав, можливостей родини, яка 

має дитину з інвалідністю.   

Для кожної родини готується рекомендаційний лист у формі практичних 

порад по розвитку дитини, по роз’ясненню причин поведінки дитини та 

розвитку її здібностей  і можливостей. Також під час  проведення семінарів, 



виховують дітей з вадами 

розвитку;  

 рекомендації щодо 

змісту та педагогічного 

супроводу дітей з 

особливими потребами. 

2. Збирання та обробка 

інформації  по матеріалах 

виконання Програми. 

3. Проведення спільних 

заходів для обговорення 

актуальних проблем 

реабілітації і соціалізації 

дітей з інвалідністю. 

4.  Створення та 

функціонування методично 

- консультативних пунктів 

при Центрі  для консульту-

вання працівників закладів 

освіти.  

5. Обмін досвідом з 

іншими центрами та 

закладами освіти України. 

6. Соціокультурна 

діяльність: 

 проведення для дітей 

з інвалідністю майстер-

класів по професійній 

орієнтації; 

 відвідування міських 

об'єктів культури; 

 залучення осіб з 

інвалідністю до 

проведення міських 

заходів, фестивалів, свят, 

відвідування міського 

басейну. 

тренінгів батьківського всеобучу та ін. готуються відео ролики-записи 

комплексів вправ роботи з дитиною за нозологіями і різними видами 

порушень. У плані профілактично-роз’яснювальної роботи випускаються 

проспекти як методичного так і інформаційного характеру. Так за звітний 

період відповідно до методичної теми фахівці підготували методичні 

посібники по роботі з дітьми у напрямку реабілітації і профілактики з 

ураженнями опорно- рухового апарату, вадами інтелекту, вадами зору та 

слуху, а також з дітьми, які мають аутичні відхилення.  

Підготовлені та видані рекомендаційні матеріали: 

- рекомендаційні листи для батьків дитини з інвалідністю; 

- рекомендації, по обміні досвідом, для фахівців по реабілітації  інших 

центрів реабілітації; 

- рекомендації волонтерським групам навчальних закладів міста; 

- проспекти, констатуючі орієнтири розвитку дитини до 1 року по 

місяцях; 

- презентаційні матеріали;  

- система комплексів ЛФК для дітей , які навчаються на індивідуальній 

формі навчання та ін. 

Реабілітаційна комісія Центру (відповідно до Положення про 

Реабілітаційну комісію) щорічно проводить експертну оцінку та 

узагальнення  результатів виконання Програми. 

На щорічному семінарі директорів центрів реабілітації області 

презентовано збірники  рекомендацій  за напрямком   реабілітаційної роботи 

не лише з дітьми з інвалідністю а і з дітьми від 0 до 3 років групи ризику.  

Через «Батьківський всеобуч» проводиться навчання реабілітаційним 

методам та прийомам роботи з дитиною в домашніх умовах, розширюється 

їх обізнаність щодо реабілітації. 

В аналізі діяльності центрів реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю по 

Хмельницькій обл. за 2019р. робота Шепетівського центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю  на ІІ місці по показниках надання 

послуг серед реабілітаційних установ області. 

ІІІ.  Матеріально-технічне та кадрове забезпечення Програми 
Фінансове забезпечення 

розвитку матеріально-

технічної бази,  кошторису 

Центру, включаючи 

безкоштовне одноразове 

комплексне харчування 

та безкоштовне 

перевезення дітей з 

інвалідністю під час 

отримання 

реабілітаційних послуг 

Центр забезпечений спеціально обладнаним автомобілем, що дає 

можливість транспортування дітей з дому до Центру і в зворотному 

напрямку отримання реабілітаційних послуг, відвідування міських заходів, 

екскурсій і т.д. 

   Окремим рішенням виконавчого комітету, відповідно до міської Програми 

виділені кошти на забезпечення дітей безкоштовним одноразовим 

харчуванням.  

   Структура центру налічує посади : директор Центру, 2 вчителя–

реабілітолога, 1 асистент вчителя-реабілітолога, 1дефектолог, вчитель-

логопед, психолог, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з ЛФК та 

масажу, які є членами реабілітаційної комісії, 2 од. технічного персоналу. 
 

 

  Секретар   міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 


