РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(46 сесія)

РІШЕННЯ
«28» березня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 46/ 12

Про хід виконання у 2017 році міської
програми «Запобігання виникненню
інвалідності у дітей від 2 до 18 років на
2016-2020 роки»

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального
захисту населення Рубіжанської міської ради Ковтун Н. П. про хід виконання у
2017 році міської програми «Запобігання виникненню інвалідності у дітей від 2
до 18 років» на 2016-2020 роки», керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про хід виконання у 2017 році міської програми
«Запобігання виникненню інвалідності у дітей від 2 до 18 років на 2016-2020
роки» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з соціальних питань.

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток до рішення
Рубіжанської міської ради
від 28 березня 2018 №46/12

Інформація
про хід виконання у 2017 році міської програми
«Запобігання виникненню інвалідності у дітей від 2 до 18 років»
на 2016-2020 роки
Рішенням Рубіжанської міської ради від 26.10.2016 №16/3 затверджено
міську програму «Запобігання виникненню інвалідності у дітей від 2 до 18
років» на 2016-2020 роки.
В КУ «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Рубіжанської
міської ради» (далі – Центр) створено сприятливі умови для реалізації раннього
виявлення дітей з фізичними або розумовими вадами та залучення їх до
діяльності центру. Постійно проводиться моніторинг осіб, потребуючих послуг
попередження інвалідності, шляхом взаємодії органів охорони здоров’я м.
Рубіжне і центру (порядок взаємодії діє з 2013 року і регламентує участь у
засіданнях ЛКК лікаря-педіатра центру, проведення роз’яснювальної роботи з
батьками дітей, в яких спостерігаються вади у розвитку).
Центр надає такі види реабілітаційних послуг дітям:
- психологічна реабілітація (діагностика, корекція, консультування);
- психолого-педагогічна реабілітація (педагогічна корекція розвитку,
логопедична корекція, музична терапія, гурткова робота, абілітація, інтеграція
до соціуму);
- соціальна реабілітація (рання соціальна реабілітація, соціальна адаптація);
- професійна орієнтація;
- медичне спостереження (лікувальний масаж, медичний огляд, профілактичні
заходи);
- раннє втручання в розвиток дитини, які мають ризик отримати інвалідність,
віком від 2 до 4 років за програмою раннього втручання.
З метою реалізації програми:
- складено порядок партнерської взаємодії КУ «Центр соцреабілітації» з
громадськими організаціями інвалідів (громадська організація «Центр
реабілітації дітей - інвалідів «Діалог»», міське товариство інвалідів
«Едельвейс»);
- створено групи ризику
(групи з попередження інвалідності у дітей) за
груповою та індивідуальною формою корекції;
- направлено від УПСЗН і зараховано до Центру 16 дітей, які мають ризик
отримати інвалідність;
- проведено 16 дітям медичний огляд, психологічну діагностику особистості
дитини, розпочато
проведення індивідуальної психокорекційної,
консультативної роботи, корекційно - розвиткової роботи;

- здійснюється постійний нагляд та контроль за фізичним, соматичним та
психічним станом дітей за розкладом занять для цих дітей;
- організовано свята та дозвілля для дітей групи ризику разом з дітьми з
інвалідністю (Святий Миколай, Новорічний ранок, Різдвяні зустрічі, Мамин
день, День захисту дітей, Міжнародний день осіб з інвалідністю).
Якісний результат за підсумками 2017 року:
Кількість осіб,
потребуючих в
послугах групи
ризику

Кількість дітей
групи ризику,
які отримали
реабілітаційні
послуги

Відсоток
охоплення дітей
групи
ризику
реабілітаційними
послугами

16

16

100%

Якість наданих
послуг
в
контексті
виконання
реабілітаційного
плану
9 дітей

Якість
забезпечення
матеріально-технічної бази
центру для створення умов
реалізації програми

Отримано будівлю після
реконструкції
за
програмою розвитку ООН
на суму 2 990 991,32 грн.
Отримано реабілітаційне
обладнання від ЮНІСЕФ
за програмою раннього
втручання
на
суму
95608,50 грн. Отримано
реабілітаційне обладнання
за кошти
Луганського

обласного
відділення
фонду
соціального
захисту інвалідів на суму
133 285,00 грн.

- складено індивідуальні плани реабілітації за рекомендаціями лікарів,
бажаннями батьків, пропозиціями спеціалістів Центру;
- встановлено термін курсу реабілітації для дітей групи ризику згідно з
рекомендаціями членів реабілітаційної комісії центру в середньому на 6 місяців
– 9 дітям, на 12 місяців і більше - 7 дітям;
- закінчено курс реабілітації 9 дітей;
- надано консультації для батьків (39 особам), діти яких не обслуговуються в
центрі;
- 2 з 16 дітей отримали статус інвалідності і продовжують реабілітацію в центрі
(при прийомі до групи ризику реабілітаційною комісією центру було
рекомендовано батькам провести поглиблене обстеження дітей у лікарів, після
чого дітям було надано статус інвалідності).
Начальник УПСЗН

Н. П. Ковтун

Секретар міської ради

В. І. Соловйов

