
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                      м. Лиман                                                                  №________ 

 
Про заслуховування звіту про роботу  
Лиманського центру комплексної  
реабілітації для дітей з інвалідністю  
(надання соціальних послуг) 
 

Відповідно до додатку 5 до Статуту Лиманської об´єднаної територіальної 
громади затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016  № 7/22-987, керуючись 
ст. 17, пп.3 п."а" ст. 29 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні ", 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
          1.Звіт директора Лиманського центру комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю (надання соціальних послуг) про роботу за  2021 рік  взяти до відома 
(додається). 
         2.Визнати роботу Лиманського центру комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю (надання соціальних послуг) задовільною. 
  
 
 
 
 Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

_____________ № ______ 

 
З В І Т 

про роботу Лиманського центру комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю за 2021 рік 

 
Загальна інформація 

Зарахування дітей з інвалідністюдо Лиманського центру комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю здійснюється за направленням управління 
соціального захисту населення Лиманської міської ради, при оформленні повного 
пакету документів та медичного висновку.  Для кожної дитини фахівці центру 
розробляють індивідуальний план реабілітації, який включає комплекс  заходів, 
враховуючи діагноз дитини, його психофізичний стан, індивідуальні особливості і 
можливості, відношення між членами сім’ї. 

Основні цілі і завдання центру: надання  соціальної, психологічної, 
логопедичної, педагогічної  допомоги; забезпечення дозвілля вихованців; надання 
транспортних послуг дітям з обмеженими можливостями за потребою. 
 
Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення реабілітаційними 
послугами (охоплення дітей з інвалідністю на території Лиманської ОТГ) 

В Лиманському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю з 
04.01.2021 року по 31.12.2021 року курс  реабілітації пройшло 32 дитини з 
інвалідністю. В розрізі гендерних показників 15 дівчат та 17 хлопчиків у віці від двох 
до 17 років. 

За основними нозологічними формами захворювання: 
- 7 дітей мають ураження опорно-рухового апарату та центральної і 

периферичної нервової системи, з ним троє дітей з діагнозом дитячий 
церебральний параліч. 

- 5 дітей із синдромом Дауна. 
- 8 дітей з дитячим аутизмом. 
- 9 дітей з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю. 
- 1 дитина з ураженням органів слуху. 
- 1 дитина у ураженням органів зору. 
- 1 дитина хвора на цукровий діабет Iтипу. 
 
Завдяки наявності автотранспортного засобу Рута 23А, за 2021 рік Центр 

охопив дітей з інвалідністю з таких територій як: м-н Південний та м-н Північний, 
Зелений Клин, Масляківка, с. Новоселівка, с. Дробишеве, с. Торське, с. Колодезі, с. 
Ямпіль, с. Закітне та с. Щурове.  
 
Кадрове забезпечення 

В Лиманському ЦКРДІ 14 працівників. З них чотири працівника кочегари-
випалювачі, які працюють тільки у період опалювального сезону. Два зовнішніх 



сумісника, 8 основних працівників та 1 працівник, який працює згідно договору 
цивільно-правового характеру, на період лікарняного основного працівника 
(головний бухгалтер). 
 
Культурно-просвітницька діяльність 

За звітній період в Центрі комплексної  реабілітації  для дітей з інвалідністю 
було проведено  культурно – масові та виховні заходи, а саме: Новорічні, Різдвяне, 
Святки, Масляна, 8 березня, Великдень, День пам`яті та примирення, День захисту 
дітей, День Державного Прапора України та День Незалежності України, 
Міжнародний день осіб з інвалідністю, День української писемності та мови, Святий 
Миколай. Були організовані екскурсії до народного краєзнавчого музею та 
Ямпільського дендропарку. 

Всі діти з інвалідністю, які відвідують ЛиманськийЦКРДІ, на свято присвячене: 
Різдву Христову, Міжнародному дню захисту дітей, Міжнародному дню осіб з 
інвалідністю, Дню Святого Миколая отримали набір солодощів на суму 7100,00  грн. 

В рамках Програми  економічного та  соціального розвитку Лиманської  ОТГ 
всі діти з інвалідністю, які проживають на території Лиманської ОТГ, та не 
відвідують шкільні та дошкільні навчальні заклади отримали подарунки до 
Міжнародного дня захисту дітей,  Міжнародного  дня  інваліда, до Дня Святого 
Миколая на суму 14230,02  грн. 

Також вихованці центру до свят отримували солодкі подарунки від 
представників Лиманської міської ради, профспілки ЦРЛ, депутатів Краматорської 
районної ради, представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 
Лиманської міжрайонної прокуратури. 
 
Дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-
гігієнічних та протипожежних норм 

В Лиманському ЦКРДІ дотримуються санітарно-гігієнічні норми і правила, 
масочний режим, температурний скринінг працівників і вихованців. На період дії 
червоної зони карантинних обмежень Центр працював у режимі надання послуг за 
індивідуальним графіком та дистанційним графіком в межах технологічних 
можливостей батьків вихованців. 

Працівники та вихованці Центру були забезпечені антибактеріальними, 
дезінфікуючими та індивідуальними засобами захисту  завдяки гуманітарній 
допомоги Міжнародної  організації з міграції від 25.11.2020 року. 

Також працівники Центру обізнані з вимогами охорони праці безпеки 
життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовахнадзвичайної ситуації 
і дотримуються їх. Приміщення Центру забезпечені первинними засобами 
пожежогасіння. 06 квітня 2021р. за запитом Центру Лиманські рятувальники провели 
практичні заняття на протипожежну тематику. 

Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий 
період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим 
роботи, перед опалювальним сезоном перевіряється система опалення, регулярно 
очищується від снігу територія Центру, проводиться попередження травм при падінні 
(посипається піском від льодяної корки). 
 
Персональний внесок керівника та працівників  у підвищення рівня самоосвіти та 
умов надання послуг 



Лиманський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю протягом 
2021 року активно займавсяпроєктноюта самоосвітньою діяльністю, залучав 
благодійників: 

Дата Подія/захід 
Грудень 2020 – 
травень 2021 

Директор Лиманського центру комплексної реабілітації для 
дітей з інвалідністю з грудня 2020 по травень 2021 року була 
членом робочої групи з питань Розвитку соціальної сфери 
Лиманської ОТГ за підтримки команди АОМС «Асоціація 
учасницького розвитку громад», взяла участь у серії тренінгів 
із забезпечення сталості реалізації стратегій розвитку системи 
соціального захисту населення та відповідних План дій. 

01 березня – 30 
червня 2021 

Лиманський ЦКРДІ подав проект «Розвиток. Комфорт. 
Технології» на Бюджет Участі 2021 на суму 225 100 грн. За 
результатом голосування проект набрав лише 40 голосів. 

03 березня 2021 У с. Зарічне відбувся Воркшоп з мешканцями з обговорення 
концепції Стратегії розвитку системи соціального захисту 
населення у Лиманській територіальній громаді, модератором 
якого була директор Лиманського ЦКРДІ. 

25 березня 2021 Була подана заявка на отримання грантової допомоги уряду 
Японії (програма Кусаноне). У листопаді 2021 року надійшла 
відповідь, що проект Центру «Дитинство без меж», який мав 
мету створення і облаштування інклюзивного дитячого 
майданчика на території Центру, не отримав перемогу. 

06 квітня 2021 За запитом Центру Лиманські рятувальники провели 
практичні заняття на протипожежну тематику. 

14 травня 2021 Лиманський ЦКРДІ взяв участьу онлайн заході «Обмін 
досвідом 10 громад-партнерів Проєкту від «Асоціації 
учасницького розвитку громад» на якому представляв 
Стратегію розвитку соціальної сфери Лиманської ОТГ. 

1 червня 2021 До Дня захисту дітей було організовано безкоштовне УЗД 
обстеження вихованців Центру від приватного лікаря 
Мельниченко К.П. 

Липень 2021 Дочірнє підприємсвто ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» 
Краснолиманськийпісчаний кар`єр» надав безоплатно 1 тону 
піску, а ЛиманськийЗеленбуд його транспортував до Центру. 

15 липня 2021 
 

Відбувся ХакатонАкадемії громадського активізму – 
АГА2021» в рамках «Програми розбудови потенціалу 
громадського сектору Східної України», де спільно зі 
створеною в рамках навчання коаліцією був представлений 
культурно-просвітницький проект «Зупинки гарного 
настрою» на суму 100 000 грн. За результатом участі  донор 
надав перевагу екологічно спрямованим проектам. 



17 серпня – 21 
серпня 2021 

Директор Лиманського ЦКРДІ Тетяна СЕРЕДА знаходилась 
на Нетворкінгу громадської активності в с. Коропове, 
Зміївського району, Харківської області («Академія 
громадського активізму – АГА2021» в рамках «Програми 
розбудови потенціалу громадського сектору Східної України) 

23 серпня, 24 
серпня 2021 

Працівники Центру разом з керівником взяли участь у 
загальноміських заходах присвячених Дню Державного 
Прапора України та Дню Незалежності України 

26 серпня – 27 
серпня 2021 

Директор Центру знаходився на семінарі з організації надання 
соціальних послуг у м. Дружківка та м. Миколаївка Донецької 
області в рамках проекту «Спільно» - Соціальні послуги для 
сімей у громадах”, спрямований на розвиток послуг для сімей 
із дітьми у громадах, який впроваджується Дитячим Фондом 
ООН (ЮНІСЕФ) 

19 серпня – 17 
вересня 2021 

Директор Центру взяв участь у Мовомаратоні до 30-річчя 
Незалежності України, який реалізувала ініціатива «Навчай 
українською» з метою подальшого навчання працівників 
Центру в рамках заходів спрямованих на підтримку і 
популяризацію державної мови на території Лиманської ТГ на 
2021-2023 роки. 

Вересень-
грудень 2021 

Директор Центру проходив навчання від Нафтогазу в рамках 
конкурсу «Енергія розвитку». В процесі якого був поданий та 
успішно профінансований проект «Мобільний планетарій» на 
суму 67 669 грн. З січня 2022 року починається його 
реалізація. 

15 вересня 2021 Між Лиманським центром комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю та Відділенням Польської Гуманітарної Акції в 
Україні, Благодійною організацією «Благодійний фонд 
Посмішка ЮА» в рамках проекту «Розбудова потенціалу 
працівників закладів соціальної допомоги у чотирьох 
територіальних громадах Донецької області» було підписано 
меморандум про взаєморозуміння. Були проведені навчальні і 
психологічні тренінги для працівників Центру та надана 
натуральна допомога закладу на суму 51 083,40 грн. На ці 
кошти з 13 грудня по 19 грудня 2021 року у закладі 
відбувались ремонтні роботи власними силами працівників 
Центру: замінено вхідні двері у господарчому приміщенні, 
часткова замінили підлогу в приміщеннях адміністративної 
будівлі, замінили шпалери в ігровій кімнаті, придбали 
затемнені ролети для сенсорної кімнати, стільці офісні, 
розробили веб-сайт Центру, який наразі проходить індексацію 
в мережі Інтернет, придбано іграшки, книжки, реквізит, 
обладнання (бензиновий тример для покосу трави, 
опромінювачбектерицидний) а також антисептичні засоби, 
маски медичні та будівельні матеріали. На квітень 2022 року 
запланована заміна даху у господарчому приміщенні. 



Вересень 2021 Працівники ВСП «Лиманське територіальне управління» філії 
БМЕС АТ «Укрзалізниця», за домовленістю із начальником 
територіального управління Буланенко С.Л. безоплатно 
обробили 6 м3 деревини для підготовки Центру до 
опалювального сезону. 

26-28 жовтня 
2021 

Директор Центру пройшла тренінг для тренерів у м. 
Святогірськ в рамках проєкту «Розбудова потенціалу 
працівників закладів соціальної допомоги у чотирьох 
територіальних громадах Донецької області». 
 

11-30 листопада 
2021 

У листопаді 2021 року пройшов конкурс серед працівників 
центру з підвищення рівня цифрової грамотності в рамках 
інформаційної кампанії «Місяць цифрової грамотності», яка 
реалізується в межах проєкту Міністерства Цифрової 
трансформації України Дія. Цифрова освіта. За результатами 
конкурсу вчитель-реабілітолог отримала 9 електронних 
сертифікатів, директор 6 сертифікатів, вихователь соціальний 
по роботі з дітьми з інвалідністю 4 сертифікати, вчитель-
логопед 4 сертифікати, практичний психолог 1 сертифікат. 

05 листопада 
2021 

Вчитель-реабілітологЛиманського ЦКРДІ Наталія 
Гайворонська отримала грамоту за багаторічну сумлінну 
працю, високий професійний рівень виконання посадових 
обов`язків та з нагоди Дня працівника соціальної сфери 
України (від Лиманської міської ради). 

21 грудня 2021 На базі Центру відбулася супервізійна зустріч для фахівців 
Лиманського ЦКРДІ від Проекту «Спільно» 

22 грудня 2021 Був організований перегляд документального фільму 
«Соловей співає»: дослідження проблем мовного питання в 
Україні, з метою зняття психологічної напруги та відчуттів 
«нав`язування» в рамках заходів спрямованих на підтримку і 
популяризацію державної мови на території Лиманської ТГ на 
2021-2023 роки. 

Протягом 2021 ФОП Кахнович В`ячеслав Вікторович протягом 2021 року 
періодично надавав для живого куточка Центру корм для 
тварин (папуги та акваріумні рибки). 

 
 
Аналіз звернень громадян з питань діяльності Центру 

За звітний період до Лиманського ЦКРДІ надійшло 41 звернення. За 
аналогічний період 2020 року надійшло 23 звернення. Тобто кількість звернень 
збільшилась.  

Основні питання, що порушувались стосуються безпосередньо 
реабілітаційного процесу, а саме: письмові заяви на проходження курсу реабілітації 
від батьків або законних представників дитини, організаційні питання з приводу 



підводу транспортом закладу, отримання довідок та характеристик на вихованців 
центру. 

На особистий прийом звернулось 6 громадян, з них за отриманням 
характеристики – 1, за отриманням натуральної допомоги – 1, з приводу влаштування 
на роботу – 1, за отриманням довідки – 2, за вирішенням проблемного питання – 1. 

На електронну пошту Лиманського ЦКРДІ надійшло 1 звернення, щодо 
отримання новорічного подарунка для дитини з інвалідністю.  

Серед письмових звернень у т.ч. поштовим листом надійшло 34 звернення: 32 
заяви про зарахування дитини з інвалідністю на проходження курсу реабілітації до 
Лиманського ЦКРДІ, 1 звернення від громадської організації «Гармонія», 1 звернення 
від приватного адвоката, щодо надання характеристики на колишнього працівника 
Лиманського ЦКРДІ. 

Найбільше звернень надійшло з Лиманської ОТГ. Були звернення з міста 
Слов`янськ та Сіверськ. 

На офіційному веб-сайті Лиманської міської ради створені відповідні розділи, 
зокрема, сторінка Лиманського ЦКРДІ, на якій розміщено графіки особистих 
прийомів громадян та номери телефонів «Прямої лінії». 

Усі звернення громадян зареєстровані, розглянуті з чинним законодавством. З 
усіх питань, порушених у зверненнях, громадянам надано відповіді в установленому 
порядку. 
 
 
Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. На 
утримання Центру в 2021  році було виділено 1633119,07-  грн., з них: 
1461208,79 грн- на оплату праці в т.ч. сплата ЄСВ; 
85673,86 грн -  оплата комунальних послуг: 
                          2511,58 грн водопостачання, 
                          24832,55 грн електрична енергія, 
                          58892,29 грн деревина та вугілля 
 
На 2022 рік виділено  коштів  у сумі 1786279 грн. 
У зв`язку із суттєвим подорожчанням таких послуг як інтернет та телефонний 

зв`язок, охорона та пожежна сигналізація, вивіз сміття, електрична енергія, 
водопостачання, оренда нежитлового приміщення (гараж), передрейсові та 
профілактичні медичні огляди Центру потрібне додаткове фінансування на суму 
11750,00 грн. 
 
Аналіз проблем, шлях їх вирішення та планування роботи на 2022 рік 
 

Проблемне 
питання 

Обгрунтування 
проблемного питання 

Шляхи вирішення 



Руйнування стіни 
адміністративної 
будівлі 

Внаслідок просідання на 
стінах будівлі (туалет для 
дітей) появились тріщини, 
внутрішнє покриття 
(кахель) почало осипатись. 
Одна з причин цього 
руйнування помилки, 
допущені під час 
проектування будівлі: 
навантаження на 
конструкції, неякісне 
виконання монтажу та 
будівництва, дешева 
якість використаних 
матеріалів. У зв’язку з 
цим, якщо вчасно не 
провести ремонтні роботи 
зі зміцнення та посилення 
міцності фундаменту, то 
існує ризик його 
деформації.  

Земляні роботи або 
відкопування частин 
фундаменту, заливку бетону 
(або цементацію), стяжка сітки 
з арматурою з фундаментом 
або інші методи посилення 
фундаменту будівлі. Внутрішні 
роботи: шпаклювання, заміна 
кахелю. 
 

Підвищена 
вологість стін 

Через відсутність 
водостоків, опади 
потрапляють на стіни, 
внаслідок чого покриття 
має цвіль та просочується 
волога до внутрішніх 
приміщень. 

Встановлення водостоків, 
виведення цвілі з поверхні стін 
та подальше пофарбування. 

Відсутність 
бензинової пили 

Для повноцінної 
підготовки до 
опалювального сезону 
необхідно підготувати 
придбану деревину. Через 
відсутність необхідного 
інструменту це 
унеможливлює процес. 

Придбання бензинової пили 

Відсутність 
системи 
кондиціонування 

Є необхідність 
забезпечення повітряного 
та теплового комфорту 
приміщень Центру. Згідно 
державних санітарних 
норм та правил 
температура повітря в 
приміщеннях повинна 
становити до +21-23 °С, а 
у кімнатах для занять з 
фізичної культури 
температура повітря 

Придбання кондиціонерів у 
кількості 6 штук для таких 
приміщень як: 
ігрова кімната, кімната для 
занять, кімната активного 
відпочинку, кімната відпочинку 
та прийому їжі, кабінет 
бухгалтера, кабінет директора. 



повинна бути +18-19 °С 
Якщо у опалювальний 
сезон температуру повітря 
можна регулювати, то із 
настанням спекотної пори 
року, контролювати 
температуру повітря у 
приміщеннях Центру без 
засобів нормалізації 
параметрів мікроклімату 
стає неможливим. 
Забезпечення 
сприятливого 
мікроклімату стосується 
не тільки вихованців 
Центру, але і його 
працівників. До того ж 
спостерігались випадки, 
коли через спеку саме у 
приміщеннях Центру 
батьки вихованців 
відмовлялись відвідувати 
заклад. 

Застарілість та 
необхідність у 
новому 
реабілітаційному 
обладнанні 

Реабілітаційний заклад в 
першу чергу має повною 
мірою забезпечувати 
комфортні умови для 
перебування дитини з 
інвалідністю. У Центрі є 
певний перелік 
обладнання, наприклад 
параподіум, який має 
застарілі характеристики 
та не відповідає вимогам 
дітей певного віку. 

Необхідно придбати: 
- для дітей з порушенням ЦНС, 
опорно-рухового апарату- ДЦП 
ходунки, вертикалізатори; 
-для дітей із вадами зору 
потрібен тифлоприбор; 
- стіл-парта для дітей, які 
користуються кріслом 
колісним. 
 

Застарілість або 
відсутність 
технічних засобів 

В Центрі є чотири 
комп`ютери. Одним 
користується бухгалтер, 
одним директор і два для 
педагогів. Всі вони 
технічно виснажені, деякі 
мають певні несправності, 
а комп`ютер, яким 
користується директор 
взагалі не справний і 
підлягає списанню. 

Придбання комп’ютера в зборі 
(системний блок, монітор, 
клавіатура, мишка) з 
передустановленою 
операційною системою у 
кількості 3 шт 

Відсутність 
ігрового 

Для фахівців нашого 
центру та батьків дітей з 

Дитячий майданчик на базі 
Лиманського центру 



майданчика інвалідністю є важливим 
створення безбар’єрного 
середовища для дітей з 
особливими потребами. 
Якщо діти братимуть 
участь в інтерактивних 
іграх, розвивальних 
вправах на свіжому 
повітрі, це даватиме 
позитивні результати у 
їхній реабілітації, в ході 
чого відбуватиметься 
розвиток інтелектуальний, 
фізичний, розвиток 
дрібної моторики та 
підвищуватиметься 
психоемоційний настрій. 

комплексної реабілітації для 
дітей з інвалідністю, що 
включатиме: пісочницю для 
дітей з ОФМ, гойдалку для 
дітей з ОФМ, тіньовий навіс 
(альтанка) та інтерактивні 
ігрові панелі зробить дозвілля 
дітей з інвалідністю 
систематичним, постійним та 
змістовним. 

Недоступне 
приміщення 
Центру 

В Центрі є приміщення, 
яке вже багато років не 
ремонтувалося і не 
використовується на 
потреби закладу через те, 
що Лиманський 
Пенсійний фонд зайняв це 
приміщення для свого 
архіву. Відповідних 
договорів на аренду 
приміщення заключено не 
було. На прохання 
звільнити приміщення 
керівництво Пенсійного 
фонду не реагує. 

Звільнити приміщення від 
архівної документації. 
Провести ремонтні роботи: 
підключити світло, опалення, 
зробити підлогове покриття, 
пофарбувати або заклеїти 
шпалерами стіни, встановити 
вікно. 

 
У 2022 році планується реалізація проекту «Мобільний планетарій», заміна 

даху у господарчому приміщенні Центру, участь у грантових конкурсах, навчаннях, 
робочих групах тощо. В межах можливостей покращити умови для надання 
реабілітаційних послуг, привернути увагу громадськості на потреби забезпечення 
умов для особливих дітей.  

 
 
 
Директор Лиманського центру  
комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю      Тетяна СЕРЕДА 
 
 
Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради       Олександр ПОГОРЕЛОВ 


