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Соціальні програми

Передумови
Головні проблеми дитини з обмеженими мож-

ливостями полягають в порушенні її зв’язку із на-
вколишнім світом – мала мобільність, недостатнє 
спілкування з однолітками і дорослими, недоступ-
ність багатьох культурних цінностей, а іноді й еле-
ментарної освіти. 

Існуюча система перебування неповносправ-
них дітей в інтернатних установах забезпечує по-
треби лише семи відсотків дітей-інвалідів. При 
цьому відірваність від сім’ї та звичного оточення 
погіршує їх психологічний стан. 

Через несвоєчасне і неповне фінансування 
діючі інтернатні установи неспроможні якісно 
виконувати свої функції і тому виникає потреба 
вироблення більш прогресивної системи соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів, яка б відповідала 
сучасним вимогам.

Статистика свід-
чить, що дитяча інва-
лідність має тенденцію 
до зростання. Так у 
Комсомольську на дис-
пансерному обліку в 
міських закладах охо-

рони здоров’я станом на 
1 січня 2009 року пере-
бувало 167 дітей-інвалідів 
віком до 18 років, а на 
початок 2013 року їх було 
вже 170. Проблема по-
силюється тим, що в місті 
немає закладу, який би 
забезпечував соціальну 
реабілітацію дітей з обмеженими можливостя-
ми починаючи з раннього віку, щоб вони могли 
розвинути свої природні здібності без відриву від 
сім’ї і в майбутньому інтегруватися у суспільство. 

 Практика
У 2008 році за ініціативи міського голови 

С.А.Супруна міська рада прийняла програму ре-
абілітації дітей-інвалідів м.Комсомольська, вико-
навцем якої було визначено громадську органі-
зацію «Центр муніципального розвитку».

Міська Програма передбачає такі заходи:
1. Оформлення індивідуальних програм реа-

білітації дітей-інвалідів через міжвідомчу ЛКК. 
2. Організація перевезення дітей-інвалідів у 

супроводі дорослих з Комсомольська до Кремен-

КОМСОМОЛЬСК Програма реабілітації
дітей-інвалідів 
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чуцького міського центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів департаменту праці та соціально-
го захисту населення виконкому Кременчуцької 
міської ради та назад. 

3. Надання реабілітаційних послуг дітям-інва-
лідам Комсомольська у Кременчуцькому місько-
му центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

4. Діяльність, спрямована на соціальну 
адаптацію дітей-інвалідів з 
метою їх наступної інтеграції 
в дитячі колективи дошкіль-
них закладів та загальноос-
вітніх шкіл в залежності від 
захворювання.

5. Підготовка батьків ді-
тей-інвалідів до продовжен-
ня реабілітаційного процесу 
поза межами Кременчуцько-

го міського центру соціальної реабілітації дітей-ін-
валідів.

У рамках реалізації Програми у 2013 році 
Кременчуцький міський центр соціальної реабі-
літації дітей-інвалідів відвідували 36 дітей (у дві 
зміни) з Комсомольська. Поки діти перебували у 
Центрі, їх батьки отримали можливість займатись 
суспільно-корисною працею. 

У Центрі з дітьми-інвалідами працюють ви-
сококваліфіковані спеціалісти: лікарі, психологи, 
реабілітологи, вчителі. Реабілітація проводиться 
за індивідуальними програмами, розробленими 
з урахуванням психологічного, розумового та фі-
зичного розвитку дитини. 

Під час відвідування Центру діти отримують 
такі послуги: загальний масаж, логопедичний ма-
саж, фізична реабілітація, консультації психоло-
га, а також відвідують басейн, фітопроцедурний 
кабінет та заняття в сенсорній кімнаті. Маленькі 
пацієнти мають можливість займатися у кабінеті 
інформатики та ізостудії. Важливими у реабіліта-
ційному процесі є музичні заняття, іпотерапія, 
орігамі. Діти вчаться спілкуватися з однолітками 
та дорослими, допомагати одне одному, дотриму-
ватись правил і встановленого порядку дій, співп-
рацювати під час ігор, бути самостійними. Це до-
помагає формувати у них позитивне ставлення до 
себе і оточуючих.

Для пацієнтів Центру організовуються святко-
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Дня інваліда, Дня Святого Миколая, Нового Року, 
8 Березня та інших, під час яких кожна дитина 
отримує подарунок. 

За фінансової підтримки німецьких партнерів 
у травні 2011 року було організовано табір актив-
ної реабілітації для дітей з особливими потреба-
ми. Діти-інваліди отримали інструктажі щодо пе-
ресування на візочках, відвідували супермаркет, 
ресторан, піцерію, міський парк, боулінг-клуб. 
Адміністрація Центру організувала дві екскурсії 
в зоопарк, який знаходиться в с. Озера Кірово-
градської області. Мета всіх цих заходів полягала 
у закріпленні здобутих під час навчання навичок 
поведінки у громадських місцях. У рамках співп-
раці з німецькими партнерами група дітей з Ком-
сомольська пройшла соціальну реабілітацію в м. 
Штоках (Німеччина).

Програма фінансується з кількох джерел:
- за рахунок субвенції у сумі 255,6 тис. грн. з 

міського бюджету Комсомольська бюджету Кре-
менчука, яка надавалась протягом 2011-2013 
років на підставі угоди про передачу міжбюджет-
них трансфертів та спрямовувалась на утриман-
ня і розвиток Кременчуцького центру соціальної 
реабілітації;

- в порядку співфінансування заходів Програ-
ми благодійним фондом «Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату» протягом 2008-2013 
років у сумі від 155,5 тис. до 240 тис. грн. щороку.

Внеском територіальної громади Комсомоль-
ська було забезпечення силами ГО «Центр муні-
ципального розвитку» транспортування та органі-
зації супроводу дітей до Кременчуцького міського 
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, ви-
конання інших заходів Програми.

Соціальна реабілітація дітей-інвалідів Комсо-
мольська у Німеччині на запрошення бургомі-
стра м.Штоках здійснювалась повністю за раху-
нок приймаючої сторони.

Результати
В результаті реалізації Програми вдалося 

зменшити прошарок соціально-неадаптованих 
дітей, навчити їх самообслуговуванню та макси-
мально залучити до суспільно-корисної праці.

Міська програма реабілітації дітей-інвалідів 
допомогла 100% дітей, які у ній брали участь, 
подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові 
та соціальні навички, розвинути свої здібності, 
повністю або частково інтегруватись у соціаль-

Соціальні програми
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не життя. Завдяки Про-
грамі батьки усвідоми-
ли суть проблеми своїх 
неповносправних дітей, 
оволоділи методикою 
виконання індивіду-
альних реабілітаційних 
програм, тобто пере-
творилися на активних 
учасників реабілітацій-
ного процесу і допомо-

гли дитини в її інтеграції у дитячий колектив. 
Кількість дітей-інвалідів, які пройшли курс 

реабілітації у рамках Програми: 2008 рік – 20; 
2009 рік – 28; 2010 рік – 31; 2011 – 32; 2012 – 
36; 2013 – 36. 

Десять дітей мали змогу пройти соціальну реа-
білітацію у Німеччині.

Безумовно, найкращим показником ефектив-
ності Програми є слова вдячності від батьків дітей 
з особливими потребами.

«Ми відчули вперше, що ми не вигнанці, що 
нами опікуються і турбуються. Дякую всім лю-
дям, завдяки яким ця соціальна програма пра-
цює і допомагає нашим дітям», Бубнова Л.В.

«Після першого логопедичного масажу моя 
дитина почала вимовляти перші букви і довго-
очікувані слова “тато”, “мама”. Ми безмежно 
вдячні місцевій владі за ініціативу створення 

такої важливої і потрібної програми. Особлива 
подяка меру міста С.А.Супруну, генеральному 
директору ПГЗК В.В.Лотоусу, народному депутату 
К.В.Жеваго за розуміння проблеми сімей, які ма-
ють дітей-інвалідів», Зобенко О.М.

«Завдяки програмі ми отримали можливість 
обмінюватись проблемами дітей-інвалідів, адап-
тувати дітей у суспільство, відчули турботу, ува-
гу, любов, тепло душі від працівників програми, 
реабілітаційного центру, за що низький уклін», 
МірошніченкоТ.В.

Ця практика Комсомольської міської ради 
здобула перемогу на Конкурсі «Кращі практики 
місцевого самоврядування-2013», який проводи-
ла Програма Ради Європи «Посилення інституцій-
ної спроможності органів місцевого самовряду-
вання в Україні».

Інформація для контактів
Супрун Сергій Андрійович,
Комсомольський міський голова 
вул. Миру, 24
м. Комсомольськ
Полтавська область 39800
тел: 05348-2 14 63
факс: 05348-2 25 98
ел.пошта:
vykonkom@komsomolsk-rada.gov.ua




