
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 від 24 грудня 2020 року                                                                        № 57-05-VIIІ 

   

 

Про затвердження Програми соціальної 

підтримки осіб з обмеженням 

життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 

 Розглянувши подання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та 

дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики від 22 грудня 

2020 р. № 387/02-17, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», з метою поліпшення соціального захисту осіб з 

інвалідністю та створення умов для їх інтеграції в життя суспільства, міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 

2021-2023 роки (далі - Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансування реалізації Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого 

бюджету в межах призначень, затверджених рішенням міської ради на відповідний 

бюджетний рік. 

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, 

мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ  



 

 

 

 

             Додаток 

до рішення міської ради  

від 24.12.2020р.  

№ 57-05-VIIІ  

Програма  

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту 

населення міської ради 

2. Підстави для розроблення Програми Закони України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

3. Розробник програми Управління соціального захисту 

населення міської ради 

4. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту 

населення міської ради 

5. Учасники програми  Управління соціального захисту 

населення міської ради, структурні 

підрозділи Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету, інші установи 

та організації 

6. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

 

Обсяг коштів, передбачених на 

реалізацію Програми, визначається 

Білоцерківською міською радою в 

рішенні про бюджет на відповідний 

бюджетний рік 

 

2. Загальні положення 

 

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при 

взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, 

внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечити її соціальний захист. 

Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки 

(далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» для підтримки жителів територіальної громади, які мають особливі потреби.  

Програма розроблена управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Білоцерківської міської 

ради, громадських організацій, діяльність яких спрямована на вирішення загальноміських 

завдань та підвищення соціального захисту осіб з обмеженням життєдіяльності, інших 

установ та організацій. 
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3. Визначення мети Програми 

 

Мета Програми – поліпшення соціального захисту осіб з обмеженням життєдіяльності 

та створення умов для їх інтеграції в життя суспільства, забезпечення розвитку процесу 

реабілітації та розбудови системи реабілітації в Білоцерківській міській територіальній 

громаді. Для цього Програмою передбачено ряд організаційно-правових та матеріально-

фінансових заходів. 

Реалізація Програми матиме вплив на ключові інтереси осіб з інвалідністю з різної 

тяжкості фізичними вадами та їх законних представників, осіб з вираженими порушеннями 

функцій органів та систем, яким інвалідність ще не встановлена, але вони мають високий 

ступінь обмеження життєдіяльності, а також осіб, які надають їм різної форми соціальні 

послуги (догляд, супровід тощо). 

Проєкт Програми стосується забезпечення необхідними для функціонування виробами 

медичного призначення громадян, що мають високій ступінь обмеження життєдіяльності, 

але через лікувальні установи, що знаходяться на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, через відсутність державного фінансування не забезпечуються 

ними. 

За результатами виконання Програми протягом 2018-2020 років одним із основних 

заходів Програми було надання особам з інвалідністю часткової компенсації вартості 

самостійно придбаних виробів медичного призначення, які відповідно до показів та 

рекомендацій лікарсько-консультаційних комісій мають необхідність у їх забезпеченні цими 

виробами та іншими засобами, у разі відсутності можливості їх безкоштовного надання через 

заклади охорони здоров’я. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Статистична інформація про первинне виникнення та розповсюдження обмежень 

життєдіяльності свідчить про зростання чисельності осіб з інвалідністю. Існуюча система 

соціального захисту осіб з інвалідністю забезпечує надання визначених норм та нормативів 

державними стандартами. Проте, в кожній територіально-адміністративній одиниці існують 

свої потреби у соціальних послугах та соціальних гарантіях.  

Враховуючи складність демографічної ситуації в Україні та необхідності зміни цієї 

ситуації, створення можливостей незалежно від характеру та причин інвалідності щодо 

якнайбільшої участі в соціальному та економічному житті міста та держави потрібно 

органічно поєднати інтеграцію в суспільство та різні форми реабілітації. Саме напрямок 

соціальної реабілітації, де тісно поєднані ланки охорони здоров’я, освіти, забезпечить основу 

для проведення реабілітації з метою відновлення та підтримки оптимальних фізичних, 

інтелектуальних, психічних і соціальних аспектів життя осіб з обмеженням життєдіяльності 

та тісної взаємодії їх з навколишнім середовищем. 

На даний час в місті існує реальна потреба осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

осіб, які перебувають у групі ризику щодо настання інвалідності, у забезпеченні розробки 

стратегії відновлення, що становить план проведення реабілітації, цілями якого є 

безпосереднє функціональне відтворення та підтримка функцій та навичок, ушкоджених або 

втрачених внаслідок травми, хвороби або через вроджені вади.  

Реалізація такої стратегії дозволить особам з обмеженням життєдіяльності досягнути та 

підтримати оптимальний рівень функціонування у взаємодії з навколишнім середовищем, 

пройти соціальну інтеграцію та здобути соціально-побутову незалежність. 

Реаліями сьогодення є невиконання індивідуальної програми реабілітації в частині 

забезпечення особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю) передбаченими такою програмою 

засобами реабілітації (глюкометри, калоприймачі, сечоприйомники тощо). Особи з 

обмеженням життєдіяльності придбавають такі засоби за власний рахунок. Програмою 
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передбачаються заходи щодо надання грошової компенсації для покриття вартості 

придбаних засобів. 

Механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю 

технічними та іншими засобами (далі - технічні засоби) для якнайбільшої компенсації 

функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації особи з 

інвалідністю або дитини з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та 

систем затверджено Порядком забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю 

технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 грудня 2009 р. №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і 

дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами». 

Відповідно до вимог пункту 2 зазначеного Порядку до технічних засобів, які 

отримують безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні 

представники в закладах охорони здоров'я для використання в амбулаторних та побутових 

умовах, належать слухові апарати, сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинальні 

прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачі, підгузники, а також 

технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри.  

Оскільки, деякі вироби медичного призначення (окуляри, контактні лінзи, 

світлофільтри, тощо) для використання в побутових умовах не належать до вищевказаних 

технічних засобів, особи з інвалідністю мають придбавати їх за власні кошти, що зважаючи 

на розміри державних соціальних допомог, несе значне фінансове навантаження на дохід 

сімей.  

Реалізація заходів Програми дозволить зробити перші кроки на шляху врегулювання 

суспільних відносин у сфері реабілітації та закласти принципи організації, функціонування 

системи реабілітації та порядку здійснення реабілітації. 

Крім того, завдяки Програмі буде забезпечуватися профілактика виникнення 

інвалідності, прискорення зняття ознак обмежень життєдіяльності. 

Програма також сприятиме повноцінному здійсненню функцій управління у сфері 

реабілітації, забезпеченню координації системи реабілітації та сфери соціального захисту 

осіб з інвалідністю у Білоцерківській міській територіальній громаді. 

Реалізація Програми дасть змогу: 

 визначати конкретні, доцільні та досяжні результати; 

 забезпечити оптимальний рівень функціонування особи, що потребує 

реабілітації; 

 забезпечити єднання зусиль міської влади, установ та організацій, спрямованих 

на виконання завдань соціального захисту та соціального забезпечення. 
Фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку визначатимуться при формуванні 

показників бюджету Білоцерківської міської територіальної громади.  

Програма виконується протягом 2021–2023 років. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми  

 

Програму розроблено для виконання завдань: 

1. Розвиток інноваційних видів соціальних послуг: направлення на реабілітацію до 

комунальної установи Білоцерківської міської ради «Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» осіб з вираженими порушеннями функцій 

органів та систем, яким інвалідність ще не встановлена, але вони мають високий ступінь 

обмеження життєдіяльності. 

2. Створення умов для надання часткової компенсації вартості придбаних за власні 

кошти ендопротези, вироби медичного призначення для осіб з інвалідністю та осіб з 
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вираженими порушеннями функцій органів та систем, яким інвалідність ще не встановлена, 

але вони мають високий ступінь обмеження життєдіяльності; 

3. Створення умов для отримання послуг із реабілітації особами з вираженими 

порушеннями функцій органів та систем, яким інвалідність ще не встановлена в обраних 

клієнтом ліцензованих закладах, які розташовані на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

 

6. Заходи Програми 

6.1. Надання особам з інвалідністю та особам з вираженими порушеннями функцій 

органів та систем, яким інвалідність ще не встановлена, але вони мають високий ступінь 

обмеження життєдіяльності та які відповідно до показів мають необхідність у забезпеченні 

медичними виробами та іншими засобами, у разі відсутності можливості їх безкоштовного 

отримання у лікувальних закладах, часткової компенсації вартості придбаних виробів та 

засобів згідно порядку, затвердженого виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

6.2. Надання особам з інвалідністю, та особам з вираженими порушеннями функцій 

органів та систем, яким інвалідність ще не встановлена, але вони мають високий ступінь 

обмеження життєдіяльності, часткової компенсації вартості ендопротезів (до 10% їх 

вартості). 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

6.3. Надання адресної грошової допомоги особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору для 

50% оплати послуг за користування телефоном та радіо. Виплата вказаної допомоги 

здійснюється на підставі подання громадської організації. 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

6.4. Здійснення відшкодування особам, забезпеченим спецавтомобілями за рахунок 

бюджетних коштів, вартості ремонту та технічного обслуговування спецавтомобіля в розмірі 

до 10% від вартості такого ремонту чи технічного обслуговування (на підставі 

підтверджуючих документів: (договору про технічне обслуговування та ремонт 

транспортного засобу, наряду-замовлення, акту передачі транспортного засобу на ремонт, 

акту передачі транспортного засобу з ремонту, акту наданих послуг, рахунку-фактури, 

гарантійного талону). 

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

6.5. Забезпечення надання в обраних клієнтом ліцензованих закладах, які розташовані 

на території Білоцерківської міської територіальної громади, реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та особам з вираженими порушеннями функцій органів та систем, яким 

інвалідність ще не встановлена, але вони мають високий ступінь обмеження життєдіяльності, 

шляхом надання грошової допомоги для компенсації витрат в розмірі, що не перевищує 

розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного 

бюджетного року.  

Управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 
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7. Організаційне забезпечення 

 

7.1. Питання надання грошової допомоги як часткової компенсації витрат згідно з 

Програмою вирішуються робочою групою згідно порядку, затвердженого виконавчим 

комітетом Білоцерківської міської ради. 

7.2. Підставою для виділення коштів по Програмі є рішення робочої групи та 

розпорядження міського голови.  

7.3. Положення та склад робочої групи затверджуються виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради. 

7.4. Бухгалтерсько-фінансові операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів 

по Програмі здійснюються виконавцями Програми у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

7.5. Виконання заходів Програми здійснюється згідно порядків, затверджених 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

8.1. Здійснення заходів, визначених Програмою, покладається на виконавців, 

визначених у Програмі. 

8.2. Головним розпорядником коштів міського бюджету для виконання заходів 

Програми є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, яке 

забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів Програми. 

8.3. Виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету з 

урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, 

передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

 

 

 

Секретар міської ради       Дмитро КИРИШУН 
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