Звіт про виконання
районної комплексної програми соціальної підтримки та
реабілітації осіб з інвалідністю у 2017 році
Районна комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації
осіб з інвалідністю на 2015 – 2018 роки затверджена рішенням сесії
районної ради 26 березня 2015 року за №381. Розроблена на підставі
відповідної обласної комплексної програми з метою посилення соціальної
підтримки такої соціально вразливої категорії громадян, як особи з
обмеженими фізичними можливостями, створення необхідних умов для їх
інтеграції у суспільство як повноправних членів суспільства.
Метою комплексної Програми є вирішення питань організаційноправового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та
соціально-побутового забезпечення осіб з
інвалідністю Стрийського
району.
На виконання заходів даної Програми упродовж 2017 року проведена
наступна робота:
1. Організаційні і правові основи забезпечення особам з інвалідністю
конституційних прав
Проводилась робота з питань соціальної адаптації та інтеграції в
суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема молодих
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а саме:
- управлінням соціального захисту населення та іншими структурними
підрозділами районної державної адміністрації постійно надається
консультативна допомога з питань забезпечення конституційних прав і
соціального захисту особам з інвалідністю та сім’ям, які опікуються дітьми з
інвалідністю. В управлінні функціонує інформаційна база – Центральний
банк даних з проблем інвалідності, інформація до якого систематично
заноситься та поновлюється.
З 2014 року в районі функціонував Стрийський районний центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який фінансувався з коштів
районного бюджету. Упродовж 2017 року на функціонування центру
використано коштів районного бюджету на суму 659,4 тис.грн. У 2017 році
курс реабілітації пройшли 13 дітей з інвалідністю (у 2016році – 16 дітей, у
2015 – 13).
Відповідно до рішення XVI сесії VII демократичного скликання
Стрийської районної ради від 22 грудня 2017 року №265 припинено
діяльність Стрийського районного центру соціальної реабілітації дітейінвалідів, у зв’язку із створенням на його базі комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр». Упродовж I кварталу 2018 року (на час
проведення процедури ліквідації) центр соціальної реабілітації продовжує
надавати послуги дітям з інвалідністю.
Упродовж 2017 року за рахунок коштів місцевого бюджету надавалася
фінансова допомога громадським організаціям осіб з інвалідністю для
проведення підписки періодичної преси членам Стрийської територіальної

первинної організації УТОС, Стрийської районної асоціації інвалідів,
громадської організації “Мозок”, Стрийської територіальної організації
УТОГ. На підписку преси використано коштів на суму 51,3 тис.грн.
Окрім цього, з місцевого бюджету виділялися кошти на
функціонування
гуртків
художньої
самодіяльності
Стрийської
територіальної первинної організації УТОС – 13,3 тис.грн.
2. Забезпечення достатнього рівня життя та соціальний захист людей з
інвалідністю
Для забезпечення людям з інвалідністю достатнього життєвого рівня та
соціального захисту згідно рішення сесії районної ради надавалася адресна
грошова допомога на покриття витрат при оплаті житла, послуг з
водопостачання та водовідведення, теплопостачання та підігріву води, за
користування природним газом, електроенергією, придбання твердого
палива та скрапленого газу таким категоріям:
- сім’ям, у яких проживає двоє і більше осіб з інвалідністю (враховуючи
дітей з інвалідністю до 18-ти років) – 75% знижки на кожну особу з
інвалідністю в межах норм користування;
- одиноким людям з інвалідністю та одиноко проживаючим особам з
інвалідністю I групи – 100%;
- особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп – відповідно 50% та 40%.
На виплату адресної грошової допомоги у 2017 році використано
коштів місцевого бюджету на суму 164,9 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету надавалася одноразова грошова
допомога найбільш соціально незахищеним особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю та особам з інвалідністю, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Для надання грошової допомоги виділено
кошти в сумі 316,4 тис.грн.
Окрім цього, виділялися кошти для надання допомоги до Великодніх
свят – 40,8 тис.грн, до Міжнародного дня сліпих «Біла тростина» – 7,1
тис.грн, на грошову допомогу керівникам громадських організацій до
Міжнародного дня осіб з інвалідністю – 3,5 тис.грн.
3. Транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, доступність,
індивідуальна мобільність
Упродовж періоду дії Програми щороку затверджуються заходи щодо
комплексного забезпечення необхідних умов для безперешкодного доступу
осіб з обмеженими можливостями до об’єктів житлового та громадського
призначення та перелік об’єктів житлового та громадського призначення,
які планується пристосувати для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Упродовж 2017 року облаштовано доступність 5 об’єктів:
- відпочинковий комплекс «Підгорецький маєток», готель і конференц-зал –
за кошти суб’єкту господарювання;
- районний територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) – пандус з поручнями, за кошти районного бюджету,

- архівний відділ райдержадміністрації – пандус з поручнями, за кошти
районного бюджету,
- амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Нижня Стинава –
пандус з поручнями, за кошти районного бюджету,
- храм Різдва Пресвятої Богородиці с.Слобідка – пандус з поручнями, за
кошти громади села.
Окрім цього, у с.Нежухів за кошти районного бюджету встановлено
світлофор, обладнаний звуковим супроводом.
4. Медичне забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю
Працівниками Стрийської ЦРЛ щороку проводяться профілактичні
медичні огляди осіб з інвалідністю (за потреби) з наступним диспансерним
спостереженням за ними та надається їм медична допомога за місцем
проживання.
У кожному відділенні Стрийської ЦРЛ створено палати для лікування
осіб з інвалідністю. Щороку особи з інвалідністю проходять курси
лікування в стаціонарах відповідного профілю або проходять курси
стаціонарів на дому, під час яких вони оглядаються лікарями супутніх
спеціальностей.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015
року №759 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за
рецептами лікарів особи з інвалідністю забезпечуються безкоштовними чи
пільговими медикаментами. На дані цілі упродовж 2017 року використано
коштів на суму 1 443,9 тис.грн. Окрім цього, особи з інвалідністю мали
можливість у 2017 році скористатися безкоштовними чи пільговими
медикаментами в рамках урядової програми «Доступні ліки».
Двічі на рік працівниками Стрийської ЦРЛ проводяться поглиблені
огляди дітей з інвалідністю, за потреби - диспансеризація дітей з
інвалідністю, а також їх оздоровлення та реабілітація на курортах України.
На кожну дитину з інвалідністю складено індивідуальну програму
реабілітації, яка переглядається не рідше одного разу на два роки. При
потребі в ІПР проводиться корекція реабілітаційних заходів лікарськоконсультативною комісією.
У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету 20 батькам дітей з
інвалідністю виплачено адресну грошову допомогу для часткового
відшкодування витрат на придбання підгузків на суму 50,0 тис.грн.
Управлінням соціального захисту населення особи з інвалідністю за
бажанням скеровуються на проходження професійної реабілітації до
Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю «Галичина» (колишній Львівський міжрегіональний
центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації). У 2017 році
скеровано 2 осіб з інвалідністю (у 2016 році – 4 осіб).
Міськрайонним центром зайнятості проводиться робота щодо
працевлаштування осіб з інвалідністю. У 2017 році за сприянням центру
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5. Освіта осіб з інвалідністю, рання соціальна реабілітація дітей з
інвалідністю, просвітницько-виховна робота
Діти з інвалідністю шкільного віку охоплені навчальним процесом. У
2016-2017 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах району
навчалося 75 дітей з інвалідністю.
Для дітей з вадами опорно-рухового апарату, слуху та психічного
розвитку запроваджено практику навчання на дому за індивідуальною
формою навчання. У 2016-2017 навчальному році 11 дітей з особливими
потребами навчалися за індивідуальною формою, в т.ч. 7 дітей – за
корекційними програмами, 4 дитини – за програмою загальноосвітньої
школи. З кожною окремою дитиною займалися вчителі за спеціально
розробленою програмою (програми навчання для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату, із зниженим слухом, програма інтенсивної
педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку, для
розумово-відсталих дітей).
У Подорожненській СЗОШ I-III ст. організоване інклюзивне навчання
для однієї учениці. З цією метою у даній школі введено 0,5 ставки
вихователя загальноосвітнього закладу з інклюзивним навчанням (згідно
наказу управління з питань освіти, сім’ї, молоді та спорту Стрийської РДА
від 29.08.2013 №213).
З 1 вересня 2017-2018 навчального року організоване інклюзивне
навчання для 1 дитини в Ланівській СЗОШ I-III ст., 1 дитини в Добрянській
СЗОШ I-III ст., 1 дитини в Кавській СЗОШ I-III ст.
Діти з вадами зору навчаються у Підгірцівській спеціальній
загальноосвітній школі-інтернаті для дітей із зниженим зором. Для потреб
дітей з вадами зору в наявності є корекційні засоби, офтальмологічне
обладнання, кабінет лікувальної фізкультури. В школі-інтернаті
проводиться корекція вад розумового та фізичного розвитку.
У дошкільних навчальних закладах функціонують спеціальні групи
компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення та для дітей із
затримкою психічного розвитку.
Управлінням соціального захисту населення діти з інвалідністю
скеровувались на проходження соціально-медичної реабілітації в
Стрийський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та
Львівський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
«Сонечко» м.Стебник. У 2017 році скеровано 2 дитини в Стебник, 6 – у
районний центр (у 2016 – 2 дитини в Трускавець, 8 – у районний центр).
6.Участь у культурному житті, проведення дозвілля і відпочинку та
заняття спортом
Сектором молоді та спорту райдержадміністрації розроблено відповідні
заходи щодо розвитку та підтримки інвалідного спорту та проводяться і

фінансуються спортивні заходи серед осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Щороку проводиться районна спартакіада осіб з інвалідністю,
переможці якої беруть участь в обласній спартакіаді осіб з інвалідністю. З
районного бюджету виділялися кошти на проведення та відзначення
переможців та учасників спартакіади в сумі 4,0 тис.грн. 5 активним особам з
інвалідністю, багаторазовим переможцям районних, обласних та
всеукраїнських змагань з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю
надано грошову допомогу на суму 2,5 тис.грн.
Відділом культури, туризму, охорони культурної спадщини, культурних
цінностей, національностей та релігій райдержадміністрації постійно
надається допомога громадським організаціям осіб з інвалідністю у
проведенні культурно-мистецьких заходів (при проведенні районної
спартакіади, при відзначенні Міжнародного дня інвалідів та Дня захисту
дітей).
7. Інформаційне забезпечення
Висвітлення проблемних питань, що пов’язані із соціальним захистом
осіб з інвалідністю, систематично проводиться управлінням соціального
захисту населення та керівниками громадських організацій через районний
часопис “Рідне поле” та на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації.
Начальник управління
соціального захисту населення
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