
Інформація про виконання Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні » 

 
 
 

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” 
від 12 березня 1991 р. № 875-12  зі змінами та доповненнями  є основним 
законом, який визначає та гарантує інвалідам забезпечення належного 
соціального захисту і підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних 
можливостей з іншими громадянами для самореалізації, повноцінного життя, 
здобуття освіти і працевлаштування, тобто вести повноцінний спосіб життя 
згідно з індивідуальними здібностями і інтересами. 

 
Станом на 01.11.2012 р. в управлінні праці та соціального захисту 

населення на обліку перебуває 5661 інвалідів, з них: інвалідів війни – 462, 
інвалідів армії – 36, інвалідів внаслідок ЧАЕС – 58, інвалідів з дитинства – 
1304, інвалідів загального захворювання 3250, дітей-інвалідів – 325, інвалідів 
від трудового каліцтва – 226. 

 

Кількість інвалідів по категоріях
 (осіб)

325

58

462 36

1304

226

3250

інвал. війни
інвал. армії
інвал. ЧАЕС
інвал.з дит.
інвал. з/з
діти-інвал.
труд. каліцтво

 
Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю 

встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи. Види та 
обсяги необхідного соціального захисту інвалідів надаються за індивідуальною 
програмою реабілітації інваліда, яка є обов’язковою для виконання і яка в себе 
включає всі види реабілітації (медична, фізична, професійна, соціальна та інші), 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, а також виробами 
медичного призначення (протезування). 

 
Соціальний захист інвалідів з боку установ та організацій полягає також у 

наданні грошової допомоги, пристосованого житла, а також пристосуванні 
забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і 
зв’язку до особливостей інвалідів. 

 
 



I. Медична реабілітація інвалідів та дітей-інвалідів. 
 
Медична реабілітація інвалідів здійснюється на базі міських лікувально-

профілактичних закладів.  
На реабілітаційному лікуванні згідно наданих індивідуальних програм 

знаходиться 2677 інвалідів різних категорій. В тому числі з психічними 
розладами – 268 та дітей до 18 років – 325. 

Із 2677 інвалідів, які мають індивідуальні програми реабілітації, 
проліковано в 2012 р. в стаціонарах і на ліжках денного стаціонару поліклініки 
- 1413 інвалідів. Стаціонарне лікування вдома проведено 84 інвалідам I та II 
групи. В інститутах проліковано 42 інваліда та 38 дітей інвалідів. Із 226 
інвалідів трудового каліцтва та професійного захворювання згідно 
призначеного медичного лікування проліковано -89 потерпілих. В 2012 році 
оздоровлено 269 дітей.  

 
II. Реалізація права на освіту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 
На балансі управління освіти знаходяться 17 загальноосвітніх, 17 

дошкільних, 3 позашкільних навчальних заклади.  
Особлива увага приділяється виявленню дітей і підлітків з вадами 

фізичного та розумового розвитку та забезпечення їх права на здобуття освіти. 
На даний час в закладах освіти навчається та виховується 153 дітей-інвалідів 
шкільного віку та 21 дитина дошкільного віку, індивідуальною формою 
навчання згідно з висновками психолого-медико-педагогічної комісії охоплена 
41 дитина. За відсутністю протипоказань діти – інваліди, які набувають освітній 
рівень у загальноосвітніх навчальних закладах міста беруть участь у 
позакласних та позашкільних заходах, спортивних змаганнях та шкільних 
святах.  

В місті діють спеціалізовані дитячі заклади, які здійснюють соціальну 
медичну реабілітацію дітей-інвалідів. 

 
Дошкільні та шкільні навчальні заклади, які здійснюють соціальну 

медичну реабілітацію. 
№ 
п/п 

Назва ДНЗ Тип медичної реабілітації Кількість 
дітей 

1 ДНЗ № 2 для дітей з вадами опорно-рухового 
апарату 

 
120 

2 ДНЗ № 39 для дітей з вадами мови 117 
3 ДНЗ № 43 для дітей з вадами зору 60 
4 ДНЗ № 16 для дітей з малими та затухаючими 

формам туберкульозу 
 

98 
5 ЗНЗ №4 для дітей що потребують корекції 

психічного розвитку 
 

102 
6 ДНЗ 

«Спеціалізован
ий дитячий 
будинок» (сел. 
Пантаївка) 

для дітей з порушенням інтелекту  
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В кожному навчальному закладі створений банк даних дітей-інвалідів, 
педагогічні працівники ознайомлені з діагнозом кожної дитини, організований 
системний психолого-педагогічний супровід учнів з порушенням розвитку.  

З метою забезпечення реалізації права на освіту та створення 
сприятливих умов для життєдіяльності дітей з обмеженими фізичними 
можливостями розроблені та діють проекти «Інклюзивна освіта» та «Освіта для 
кожного» в рамках міської Програми «Освіта Олександрії» на 2010-2014 роки, 
Заходи щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання.  

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в 
закладах освіти міста здійснюють 29 практичних психологів та 7 соціальних 
педагогів, які надають соціально-психологічну допомогу дітям з проблемами у 
розвитку та їх сім’ям. Практичними психологами та соціальними педагогами 
навчальних закладів проводиться відповідна робота з дітьми з особливими 
освітніми потребами, а саме: діагностика дітей, дослідження інтелекту, 
емоційного стану, їх адаптація, індивідуальна корекційно - відновлювальна та 
розвивальна робота. 

 
 

III. Трудова реабілітація. 
 

Із загальної кількості інвалідів працездатного віку (3302 чол.), працюють 
1040 інвалідів (31 % ). 

Постійно ведеться облік інвалідів, які виявили бажання працювати, та 
направляються списки до центру зайнятості із зазначенням професій і 
спеціальностей. З початку року працевлаштовано 45 осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 

В міськрайонному центрі зайнятості створено банк вакансій робочих місць 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями, який постійно оновлюється. 
Щокварталу проводяться ярмарки вакансій робочих місць для інвалідів із 
залученням роботодавців та представників органів місцевого самоврядування, 
фахівців управління праці та соціального захисту населення, засобів масової 
інформації.  

Інвалідам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що 
шукають роботу, став надаватися статус безробітного. 

Постійно проводиться робота серед інвалідів щодо їхньої професійної 
реабілітації з метою здобуття ними робітничих професій. Спеціалістами 
управління праці та соціального захисту населення надаються консультації про 
мережу учбових закладів для інвалідів та правила вступу до них. Інваліди міста 
направляються на навчання до Всеукраїнського центру професійної реабілітації 
інвалідів, Міжрегіонального центру трудової, медико-соціальної й професійної 
реабілітації інвалідів. Відбір та направлення на навчання проводиться по заявах 
інвалідів відповідно до індивідуальних програм реабілітації. На навчання в 
2012 р. направлено 2 інваліди.  

 
 
 
 
 



IV.Забезпечення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими      
можливостями. 

 
Одним із критеріїв оцінки політики щодо інвалідів є доступність для 

інваліда фізичного середовища, включаючи житло, транспорт, роботу, 
культуру, доступність інформації та каналів комунікації.  

Створення "безбар'єрного" архітектурно-просторового середовища, в 
якому зазначена категорія громадян матиме можливість без ускладнення 
користуватися усіма елементами інфраструктури, відвідувати будь-які об’єкти 
житлового та громадського призначення. 

Із 5661 інваліда 1557осіб з обмеженими фізичними можливостями, які 
потребують безперешкодного доступу до об’єктів, з них: 

інваліди по зору – 195 чол.; 
інваліди з псих. розладом – 268 чол.;  
діти-інваліди - 325чол.; 
інваліди з ураженням опорно-рухового апарату - 769 чол. 
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Інваліди, які потребують безперешкодного доступу до 
об'єктів інфраструктури міста

 
Рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 16 

червня 2011 року № 513 затверджено міський план заходів щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2011-2015 роки. 

Управління праці та соціального захисту населення, міськрайонний центр 
зайнятості, територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Олександрії забезпечені повністю безперешкодним 
доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

В місті постійно здійснюється державний архітектурно-будівельний 
контроль за дотриманням вимог щодо безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями до об‘єктів житлового та громадського 
призначення. Протягом 2012 року по місту введено в експлуатацію 14 об‘єктів 
громадського призначення (магазини, кафе, перукарня) шляхом будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту, 6 з них мають конструктивні засоби 
доступу (пандуси) або ж само доступні (1 сходинка), решта оснащені кнопками 
виклику. Пандуси не влаштовані до об‘єктів, розміщених у вбудовано-



прибудованих приміщеннях існуючих будівель, де з різних причин неможливо 
влаштувати пандуси з нормативним ухилом (1:12). 

На перехрестях пр. Леніна та вул. Діброви, вул. Червоноармійської та вул 
Пролетарської встановлено спеціальні звукові пішохідні світлофори для осіб з 
вадами зору.  

Адміністративна будівля міської ради по пр. Леніна, 59 на даний час має 
дзвінок виклику персоналу та виконані роботи із влаштування пандусу. 

За інформацією управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради в березні 2012 року поновлена база 
даних по доступності до помешкань інвалідів з ураженням опорно-рухового 
апарату, які проживають в багатоквартирних житлових будинках.  

По об‘єктах де проживають інваліди-візочники проведені обстеження, 
надані пропозиції щодо можливості влаштування (вдосконалення) стаціонарних 
засобів доступності. Гострою проблемою являється відсутність пристосування 
об‘єктів житлового фонду масової забудови до потреби осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Основою її є практично повне ігнорування потреб 
інвалідів при проектуванні та спорудженні житла в минулі роки. В результаті, 
на даний час, навіть за наявності коштів існуючі габарити будівель (особливо їх 
внутрішній простір) не дозволяють влаштувати стаціонарні пристосування без 
порушень вимог ДБН та прав здорових мешканців. Мається на увазі, перш за 
все, наявність великої кількості сходів на підходах до ліфтів, безпосередньо до 
квартир (в будинках без ліфтів) та ширина сходових маршів, яка не дозволяє 
влаштувати по них огороджені швелерні конструкції. 

Ведеться контроль за стабільною роботою ліфтів.  
 
V. Транспортне забезпечення осіб з обмеженими фізичними  

можливостями. 
 
Відповідно до п.40 рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.04.2012 року № 297 «Про Порядок організації та проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування в адміністративно-територіальних межах Олександрійської 
міської ради» на 2013 рік передбачено при проведені конкурсу вважати однією 
з умов визначення переможців конкурсу наявність транспортних засобів, 
пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Міські пасажирські перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями виконуються на 4-х автобусах «MAN», «СКАНІЯ» та «Неоплан» 
з низьким рівнем підлоги і східців. 

Залізничний вокзал та автовокзал облаштовано конструктивними засобами 
доступу до об‘єктів. 

Виконавчим комітетом прийнято рішення про звільнення інвалідів від 
сплати коштів за послуги автостоянки КП «Жигулі». Власники приватних 
автостоянок виконують безкоштовне паркування легкових 
автомобілів,отриманих через органи праці та соціального захисту населення. 

 
Міським територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) надаються послуги спеціальним транспортом для 
перевезення інвалідів – «соціальне таксі». В 2012 році надано 751 послугу, 



перевезено 222 особи, в т.ч. перевезено інвалідів 75 чол., надано 412 послуг. ПП 
«Лісовицька» надано 94 послуги для 16 інвалідів. 
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VI. Соціальне забезпечення осіб з обмеженими фізичними  
можливостями. 

 
На виконання соціальних ініціатив Президента України передбачено до 

кінця 2012 року забезпечити кожного інваліда протезом та кріслом – колісним 
відповідно до потреби. 

З початку року управлінням праці та соціального захисту населення 
інвалідам видано 460 технічних засобів реабілітації, для забезпечення протезно-
ортопедичними виробами видано 285 направлення. Протезування проводиться 
згідно графіку виїзних протезних установ. 

 
Забезпечення технічними засобами реабілітації 

Технічні та інші 
засоби 
пересування 
(ТЗР) 

Потреба в 
ТЗР в 
2012р. 

Забезпечено ТЗР за 10 
міс. 2012 р. в  

% 
виконання 

Крісла – коляски 175 158 90 
Милиці, 
палиці 

 
290 

 
134 

 
46 

ходунки 3 1 33 
допоміжні засоби 
для особистої 
гігієни 

263 105 40 

Спеціальні 
засоби 

72 58 80,5 

Інше (меблі) 6 4 67 
ВСЬОГО: 809 460 57 

 

40 інвалідів 
223 послуги 

90 інвалідів 
278 послуг 91 інвалід 

506 послуг 



Управління систематично здійснює наповнення Центрального банку даних 
з проблем інвалідності (ЦБІ) відомостями про інвалідів та дітей-інвалідів, які 
потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. З 
початку року до ЦБІ занесено 820 індивідуальних програм реабілітації 
інвалідів. 

 
Управління в 2012 році направило на оздоровлення 60 інвалідів, в т.ч. 17 

інвалідів війни та 25 осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС I категорії 
(28% від потреби). Грошову компенсацію за невикористане санаторно-курортне 
лікування, за рахунок державного бюджету, у 2012 році отримали 51 інвалід 
війни на суму 16,4 тис. грн, та 7 інвалідів загального захворювання на суму 1,52 
тис. грн.  

 
На черзі для забезпечення автомобілями перебуває 148 інвалідів в т.ч. 7 

інвалідів війни, які безпосередньо приймали участь у бойових діях під час 
Великої Вітчизняної війни. У 2012 році забезпечено автомобілями 5 інвалідів 
війни. Компенсацію на бензин та транспортне обслуговування отримали 166 
інвалідів на суму 19,6 тис. грн.  

Протягом 2012 року з державного бюджету надано матеріальну допомогу 
20 інвалідам з дитинства та загального захворювання I, II групи на суму 8,23 
тис. грн. та 298 особам, в т.ч. і інвалідам з місцевого бюджету на суму 197,9 
тис. грн. 

 
На обслуговуванні територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Олександрії знаходяться 490 інвалідів, із них: 
інвалідів війни – 85 осіб, інвалідів з дитинства – 73 особи, інвалідів загального 
захворювання – 323 особи, інваліди ЧАЕС – 9 осіб. В 2012 р. надано 
натуральної допомоги 154 інвалідам на суму 11,5 тис. грн. З позабюджетних 
коштів надано грошову допомогу для 28 інвалідів на суму 1,4 тис. грн.  

 
 
 

Кількість інвалідів, які перебувають на обслуговуванні 
територіального центру - 490 чол.
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В управлінні праці та соціального захисту населення отримують 

державну соціальну допомогу: 
- 956 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів відповідно до Закону України 

«Про державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». Для 
виплати допомоги в 2012 році профінансовано 9578,1 тис. грн; 

- 106 інвалідів відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам». В 2012 році 
профінансовано 867,8 тис. грн; 

- 93 фізичні особи відповідно до Порядку призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в тому числі і 
інвалідам. Зазначена компенсація фінансується щомісячно за рахунок місцевого 
бюджету. В 2012 році профінансовано 130,5 тис. грн.  

- 127 малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом І, ІІ гр. 
внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребують постійного стороннього догляду. В 2012 р. для виплати 
компенсації профінансовано 548,9 тис. грн. 

Кількісний склад отримувачів соціальних допомог та 
компенсацій12793

106

956

ДСД інв. з дит. та діти-інв.
ДСД особам, які не мають права на пенс.
Щом. комп. особам, які над. соц.послуга
Щом. Доп. особам, які догл. за інв. з псих.розл.

 
Відповідно до соціальних ініціатив з 17 червня 2012 року розмір допомоги 

людям, які доглядають психічно хворих інвалідів І-ІІ груп зріс в  10 разів і 
дорівнює розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, та з 
01.10.2012 року складає 1118,00 грн. 
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Громадські організації, які працюють в місті Олександрії 
 

№ п/п Назва громадської організації 
1.  Громадська організація «Комітет соціального захисту інвалідів 

Чорнобиля»; 
2.  Громадське об’єднання соціального захисту інвалідів; 
3.  Товариство гірників інвалідів «Союз»; 
4.  Міське громадське об’єднання інвалідів з дитинства, загального 

захворювання, інвалідів праці «Віра»; 
5.  Громадська організація інвалідів спілка «Інваліди Чорнобиля» м. 

Олександрії; 
6.  Громадська організація «Асоціація інвалідів праці «Зірка надії»; 
7.  ТПО УТОС, УТОГ. 
 

Громадські організації інвалідів міста приймають участь у вирішенні 
питань, що стосуються інтересів інвалідів. Так представники міського 
громадського об‘єднання інвалідів дитинства, загального захворювання, 
інвалідів праці «Віра», Асоціації інвалідів праці «Зірка надії», міської 
територіальної первинної організації УТОС, учбово-виробничого підприємства 
УТОС, міської територіальної первинної організації ТО УТОГ, входять до 
складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Олександрії. 

Для здійснення статутної діяльності громадські організації забезпечені 
приміщенням та телефонним зв’язком.  

 
 
 
Начальник управління праці та  
соціального захисту населення      О.Назаренко 


