
Інформація про заходи щодо створення сприятливих умов  

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями  

в Оболонському районі м.Києва» 

 

В приміщенні управління праці та соціального захисту населення Оболонської 

районної в міста Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. 

Озерна, 18А, створені всі належні умови для доступу людей з фізичними вадами. 

Під’їзд до головного входу виконано з пониження бортового каменю, що в свою 

чергу забезпечує безперешкодний доступ, а всередині будівлі дотримані відповідні 

будівельні норми для переміщення громадян з обмеженими фізичними 

можливостями, відсутні будь-які перепони, турнікети тощо. 

Крім того, структурні підрозділи Управління, що надають послуги та ведуть 

прийом громадян відповідної категорії знаходяться на першому поверсі та в межах 

одного блоку, а для комфортного перебування громадян облаштовані спеціальні  

місця для відпочинку, як всередині приміщення, так і за її межами та функціонує 

відповідний санвузол. 

Також в будівлі Управління знаходиться Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), при якому функціонує відділення 

соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, вхід до відділення 

облаштований пандусом для з’їзду-заїзду інвалідних колясок. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації станом на 01.10.2017 перебувають: 

- 2205 осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам». Щомісячний розмір допомоги складає, грн.:  

Особи з інвалідністю І групи підгрупи А 2695,40 

Особи з інвалідністю І групи підгрупи Б 1968,00 

Особи з інвалідністю ІІ групи 1312,00 

Особи з інвалідністю ІІІ групи 1312,00 

Діти з інвалідністю віком до 18 років 1312,00 

Діти з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд 1631,40 

Діти з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд 

підгрупи А 

2344,40 

Діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на 

догляд 

1806,90 

Діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на 

догляд підгрупи А 

2695,40 

- 509 осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію та інвалідам» (розмір допомоги складає 1312 грн.);  

- 238 сімей, в яких проживають особи з інвалідністю внаслідок психічного розладу 

та які отримують щомісячну грошову допомогу в розмірі 1624 грн. відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Про надання 

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ 



групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;  

- 280 осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги та отримують щомісячну 

компенсаційну виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги». Щомісячний 

розмір допомоги складає, грн.: 

Працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з 

інвалідністю І групи 

252,60 

Працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з 

інвалідністю ІІ групи 

168,40 

Працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з 

інвалідністю ІІІ групи 

117,88 

Особа, яка втратила працездатність та  здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи 

196,80 

Особа, яка втратила працездатність та  здійснює догляд за 

особою з інвалідністю ІІ групи 

131,20 

Особа, яка втратила працездатність та  здійснює догляд за 

особою з інвалідністю ІІІ групи 

91,84 

 

В управлінні на обліку перебуває 1703 особи, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності 

з Чорнобильською катастрофою, з них 637 осіб перебуває на обліку для забезпечення 

санаторно-курортними путівками та 1558 осіб, як одержувачів компенсаційних 

виплат за пільгове забезпечення продукти харчування. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1029 

«Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок 

санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2017 році» 

та згідно розподілу відкритих асигнувань за бюджетною програмою 2501200 

«Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» за напрямком – оплата санаторно-курортного лікування громадянам 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2017 році виділено коштів на 

суму 1 571 110 грн. 

Упродовж 9 місяців 2017 року оздоровлено 223 осіб та перераховано 

санаторно-курортним закладам 1174305,98 грн. грошової допомоги для компенсації 

вартості путівок, укладено угод з санаторно-курортними закладами на суму 

1422485,22грн. 

Станом на 13.10.2017 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  для 

забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває 957 осіб з інвалідністю, з 

них: 

- інвалідів війни 70; 

- інвалідів загального захворювання та з дитинства  857; 



- інвалідів – спинальників  30; 

- інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві по супутніх 

захворюваннях 18. 

Відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  22 лютого 2006 року  

№187 (зі змінами та доповненнями), з початку 2017 року фактично було оздоровлено  

254 інвалідів, з них: 

- інвалідів війни 46; 

- інвалідів загального захворювання та з дитинства  197 (з них 93 по 

трьохсторонніх договорах);  

- інвалідів-спинальників  12. 

 Також, відповідно до Порядку виплати, деяким категоріям інвалідів грошової 

компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.02.2007 № 150 грошову компенсацію  виплачено 198 інвалідам 

загального захворювання та з дитинства  на суму 57 530,00 грн., з них 7 інвалідам 

війни на суму  2 970,00 грн. 

Крім того, з початку року виплачено компенсацію: 

- на бензин – 88 інвалідам на суму 24 936,62 грн.; 

- на транспортні витрати – 22 інвалідам на суму  8 264,74 грн.; 

 Управлінням з початку року видано  посвідчень для користування пільгами –  

23 інвалідам війни;  

             Видано листів талонів на пільговий та безкоштовний проїзд по території 

України – 69 особам. 

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 05 квітня 2012 року             

№ 321 видано 1112 особам направлень на виготовлення 3 292 виробів  для 

забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації. 

Направлено на реабілітацію інвалідів, дітей-інвалідів і дітей віком до двох 

років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності – 48 осіб.  

Видано 17 направлень на Центральну транспортну МСЕК для визначення 

медичних показань для отримання автомобілів чи колясок з електроприводом. 

 

 

За інформацією Управління праці та соціального захисту населення 


