
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Києво-Святошинської районної Програми  
«Допомога дітям з особливими потребами» на 2016-2017 роки 

 
 
 

Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з 
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального захисту 
населення, з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-
економічного розвитку та інвестицій,  районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити Києво-Святошинську районну Програму «Допомога дітям з 

особливими потребами» на 2016-2017 роки, що додається.   
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту населення і з питань планування бюджету, фінансів, податкової 
політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 
 
 
 

                  Голова ради                                   О.С. Нестеренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
24 грудня 2015 року 
№ 47-03-VІІ  



           Затверджено  
                                                                        рішенням ІІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                        районної ради VІІ скликання                                             
                       від 24.12.2015 року  № 47-03-VІІ 
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1. Загальне положення 
Районна програма розроблена на виконання Конвенції ООН з прав дітей, 

Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Питання реабілітації дітей з особливими потребами є одним з 
пріоритетних напрямків державної політики у сфері охорони  здоров'я  і 
соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань. 

На сьогодні питання реабілітації дітей з особливими потребами набуває 
більшої актуальності. Така реабілітація є вагомим чинником захисту прав та 
розвитку дітей України та призводить до позитивних соціально-економічних 
наслідків. 

Прийняття даної Програми надасть можливість вирішити невідкладні 
питання матеріального, медичного, соціально-побутового, організаційно-
правового та інформаційного забезпечення дітей з особливими потребами та їх 
батьків району. 

 
2. Визначення проблеми 

У Києво-Святошинському районі проживає приблизно 800 дітей з 
особливими проблемами. Серед них 88 під групи А (особливо важких). 
Відповідно до законодавства ці діти та їх сім’ї мають пільги та додаткові 
потреби. Проте, стан соціально-побутових умов життя цих дітей є вкрай 
низьким.  Реабілітацію можуть отримати лише 5% від усієї кількості 
потребуючих. Також, повністю відсутнє інформаційне забезпечення після 
народження таких дітей та як з ними жити. В зв’язку з цим в районі є велика 
смертність серед дітей з особливими потребами – дуже малий відсоток таких 
дітей доживає до 21 року. 

 
3. Мета і завдання районної програми 

Метою Програми є надання допомоги дітям з особливими потребами та 
покращення їх реабілітації, соціально-побутового та інформаційного 
забезпечення дітей з особливими проблемами району у 2016-2017 роках.  

Основними завданнями Програми є створення системи реабілітації та 
інформування мешканців району про неї. 
 

4. Фінансування програми 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

районного бюджету та інших джерел відповідно до законодавства. 
 

5. Шляхи і засоби реалізації районної програми 
Реалізація районної програми у 2016-2017 роках буде передбачати 

створення системи реабілітації дітей з особливими потребами, шляхом: 
а) створення реєстру дітей з особливими потребами Києво-

Святошинського району; 
б) визначення індивідуальних потреба кожної дитини; 
в) проведення інформаційної компанії у районі; 
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г) надання адресної допомоги для проходження реабілітації дітьми з 
особливими потребами; 

ґ) надання адресної допомоги засобів особистої гігієни та іншими 
побутовими засобами дітям з особливими потребами та їх сім’ям; 

д) проведення консультаційної та психологічної роботи з батьками таких 
дітей; 

е) створення транспорту для дітей з особливими потребами. 
 

6. Перелік заходів 
- вдосконалення системи реабілітації дітей з особливими потребами; 
- розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів 

виконання районної програми ; 
- організація діяльності з інформування батьків у разі народження дітей 

інвалідів; 
- забезпечення реабілітації дітей з особливими потребами; 
- проведення санітарно-просвітницької роботи. 
Для досягнення мети, визначеною районною програмою, необхідно 

виконати наступні заходи: 
- забезпечення доступу до послуг з реабілітації дітей з особливими 

потребами; 
- широке застосування в закладах охорони здоров'я інформативних 

матеріалів для батьків; 
- забезпечення дітей з особливими потребами та їх сімей засобами 

особистої гігієни та іншими побутовими засобами; 
- розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, 

проведення інформаційних кампаній і заходів з метою формування позитивного 
бачення проблем дітей з особливими потребами; 

- організація і доступ до реабілітації дітей що її потребує; 
- підготовка фахівців для роботи з батьками та реабілітації дітей з 

особливими потребами; 
- організація перевезень дітей з особливими потребами. 
Відповідальними за виконання цих заходів є Управління соціального 

захисту населення, міськселищвиконкоми. 
 

7. Очікуванні результати 
Забезпечення реабілітації для приблизно 800 дітей району; 
Забезпечення консультацій для приблизно 2000 батьків; 
Забезпечення 88 дітей засобами особистої гігієни та іншими побутовими 

засобами; 
Підняття рівня інформованості серед батьків таких дітей та населення 

району. 
Підняття соціально-побутового рівня життя дітей з особливими 

потребами та їх батьків. 
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Додаток 1 
 
Таблиця заходів та необхідність витрачених коштів 
 

Потреба Витрати Всього на рік 
Памперси для 88 дітей 
 

60 000 грн. на місяць 720 000 грн. 

Вологі серветки для 88 дітей 30 000 грн. на місяць 360 000 грн. 
Миючі засоби для 88 дітей 20 000 грн. на місяць 240 000 грн. 
Дитяче харчування для 88 дітей 20 000 грн. на місяць 240 000 грн. 
 
   
 
 

Депутат  
Києво-Святошинської районної ради             В.О. Данченко 

 


