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Передумови
Проблема інвалідності традиційно розгляда-

ється як, насамперед, медична, а потім вже – 
економічна, тобто, проблема задоволення мате-
ріальних потреб інваліда. Але не менш важливим 
є соціально-психологічний чинник, самовідчуття 
людини в суспільстві. Людина з обмеженими 
можливостями має проблеми не просто внаслі-
док хвороби, каліцтва чи природжених причин, а 
й через непристосованість соціального оточення 
до її специфічних потреб, з чисельними соціаль-
ними бар’єрами, які не дозволяють інвалідам по-
вноцінно долучатися до суспільного життя. 

В Алчевську зареєстровано близько п’яти ти-
сяч інвалідів. Проте, фактично ця цифра є біль-
шою, оскільки багато людей з обмеженими фі-
зичними можливостями з суб’єктивних причин не 
отримують офіційного статусу інваліда

Конвенція про права інвалідів вимагає від 
кожної країни забезпечення повної участі людей 
з інвалідністю у суспільстві. 

В Алчевську з 2007 року діє Комітет забезпе-
чення доступності інвалідів і маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної і інженерно-
транспортної інфраструктури. Він був створений 

рішенням виконкому міської ради. На Комітет 
покладено координацію роботи щодо створення 
умов для безперешкодного доступу людей з об-
меженими можливостями до аптек, магазинів, 
громадських установ та організацій, соціальних 
об’єктів тощо. 

Нововведення
В Алчевську діє міська Програма соціально-

го захисту населення на 2011-2013 роки, спря-
мована на ефективне вирішення питань щодо 
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створення сприятливого середовища для лю-
дей з інвалідністю, реалізації їх права на участь 
в економічній, соціальній, культурній та інших 
сферах суспільного життя.

В рамках реалізації Програми у 2012 році 
було створено службу «Соціальне таксі» при ко-
мунальній установі «Алчевський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг)». Ця служба надає транспорт-
ні послуги інвалідам І і ІІ групи та громадянам 
похилого віку з обмеженими фізичними можли-
востями.

«Соціальне таксі» було створено в рамках 
соціального партнерства між владою та бізне-
сом. Фінансову підтримку та кошти на придбан-
ня спеціального автомобіля надав «Фонд роз-
витку міста Алчевська» (приватна організація) 
в рамках Угоди про співпрацю між Луганською 
облдержадміністрацією, Луганською обласною 
радою, Алчевською міською радою, Корпораці-
єю «Індустріальний Союз Донбас» і ПАТ «Алчев-
ський металургійний комбінат».

Фінансування і утримання служби «Соціаль-
не таксі» здійснюється за рахунок коштів місь-
кого бюджету. 

Результати
Замовити послугу служби «Соціальне таксі» 

громадяни з інвалідністю можуть, звернувшись 
до територіального центру. Спеціальний авто-
мобіль у призначений час транспортує їх до 
пенсійного Фонду, медичних закладів, закладів 
культури міста і області тощо. 

З початку роботи служба «Соціальне таксі» 
виконала близько 1 тисячі транспортних послуг. 

Завдяки створенню служби «Соціальне так-
сі» жителі міста, які мають обмежені фізичні 
можливості, можуть не тільки вирішити свої на-
сущні питання, а й взяти участь у громадському 
та культурному житті міста: відвідати святкові 
концерти, масові заходи тощо. 

Інформація для контактів
Управління праці 
та соціального захисту населення 
Алчевської міської ради, 
вул. Леніна, 16, 
м. Алчевськ, Луганська область, 94207, 
тел./факс 6442-21 222 
ел.пошта: uszn2@usr.al.lg.ua


