
З В І Т 

про роботу Лиманського центру комплексної реабілітації  

для дітей з інвалідністю за 2019  рік 

 

Протягом 2019 року діяльність Лиманського центру комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю була направлена на виконання головних завдань, 

визначених Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги» щодо 

забезпечення права дітей з інвалідністю на соціальну реабілітацію з метою 

адаптації їх наступної інтеграції у суспільство. 

Пріоритетними напрямками роботи колективу Центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю у 2019 році були: 

- своєчасність ; 

- безперервність ; 

- послідовність ; 

- доступність у наданні реабілітаційної допомоги дітям з інвалідністю . 

Мета діяльності Центру  

– дати можливість дітям з фізичними та інтелектуальними вадами перебороти 

труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої 

здібності, повністю або частково інтегрувати в життя суспільства;  

- дати можливість батькам реально усвідомити суть проблем дітей, допомогти їм 

оволодіти методикою індивідуального навчання дитини; 

- допомогти батькам бути активними учасниками виконання індивідуального 

сімейного плану, навчити їх працювати з дитиною вдома, довести, що діти з 

інвалідністю можуть подолати, або зменшити, свої вади, що вони можуть жити і 

навчатись в колективі ровесників 

 

 

 

Основні напрямки реабілітаційного процесу в Центрі : 

Комплексний реабілітаційний процес : 

1. Соціально- побутова  реабілітація : 
2. Педагогічна реабілітація : 
2 . Психологічна реабілітація  

3 Логопедична корекція. 
 Здійснення якісних та результативних реабілітаційних заходів для  дітей з 

інвалідністю забезпечували кваліфіковані фахівці Центру. 

Своєчасно проводилась робота щодо  формування реабілітаційних груп. 

 Згідно діючих нормативних документів у Центрі працювало 2 групи . А 

також спеціалістами  надавались  консультативні  послуги дітьм з інвалідністю, які 

не входили до реабілітаційної групи. 

Навчально-реабілітаційний процес забезпечувався  відповідною 

документацією та необхідними матеріалами. На відповідному рівні здійснювався 

санітарно-гігієнічний режим Центру. 

За період з 02.01.2019 р. по 29.12.2019 року в Центрі курс реабілітації 

пройшло 32 вихованця та отримали консультаційні послуги 20 дітей з інвалідністю  

Працювала Реабілітаційна комісія центру, яка здійснювала комплексне 

соціальне діагностування індивідуальних особливостей розвитку дітей, визначала 

строки та тривалість проходження реабілітації, забезпечувала послідовність, 

комплексність і безперервність виконання реабілітаційних заходів, оцінювала їх 



результати та ефективність. З метою оперативного коригування реабілітаційного 

процесу до індивідуальних планів реабілітації вносились своєчасні зміни та 

корективи. . 

Шляхом проведення групових та індивідуальних занять 32  вихованця 

протягом року отримували соціальну, психолого-педагогічну реабілітацію та 

профорієнтування. 

Протягом 2019  року проводився соціальний патронаж сімей, в яких 

виховуються діти з інвалідністю.  

Метою його проведення було: 

-вивчення умов проживання дітей з інвалідністю в сім’ї, визначення потреб у 

різних видах соціальної допомоги та реабілітації; 

-аналіз соціальної реабілітації, адаптації та інтеграції дітей з інвалідністю у 

суспільне життя; 

-надання сім’ям , в яких виховуються  діти з інвалідністю соціальної, педагогічної 

допомоги та підтрики за місцем їх проживання; 

-відпрацювання навичок адаптації з дітьми у домашніх умовах. 

Для реалізації поставлених завдань фахівцями центру разом з 

представниками Лиманського міського центру у справах сімї’, дітей та молоді, 

Лиманського управління соціального захисту населення, лікарями міських лікарень 

було проведено обстеження  сімей, здійснено аналіз та узагальнено отриману 

інформацію. За результатами роботи були визначені списки дітей з інвалідністю, 

які потребують соціальної допомоги та реабілітації.  

Систематично велася робота з батьками.  Фахівці центру надавали батькам 

консультації, рекомендації, навчали їх практичним навичкам продовження 

реабілітаційного процесу з дітьми в домашніх умовах. 

За звітній період в Центі комплексної  реабілітації  для дітей з інвалідністю 

згідно плану роботи було проведено  культурно - масові заходи, а саме: різдвяне 

свято «Запали різдвяну свічку»,  «Масляна до двору»», «Мамтусь вітають діти», 

 « В колі друзів» - свято присвячене дню захисту дітей, «Наше право- щасливе 

дитинство» до Міжнародного дня людей з інвалідністю, «Через поле, через гай іде 

святий Миколай»,  «Зустрічаймо Новий рік!». 

Всі діти з інвалідністю, які відвідували протягом 2019 року  Лиманський центр 

комплексної  реабілітації  для дітей з інвалідністю на свято присвячене: Різдво 

Христове, Міжнародному дню захисту дітей,  Міжнародного дню інваліда, Дню 

Святого Миколая  відвідали кафе  та отримали комплексні обіди на суму 6699 грн. 

В рамках діючої Програми економічного  соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 

2020 і 2021 роки всі діти з інвалідністю, які проживають на території Лиманської 

міської ради, та не відвідують шкільні та дошкільні навчальні заклади отримали 

подарунками до Міжнародного дня захисту дітей,  Міжнародного  дня  інваліда до 

Дня Святого Миколая на суму 13999 грн. 

Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету . 

На утримання Центру в 2019  році було виділено - 1232758 грн., з них: - на оплату 

праці та  нарахування  на оплату праці – 1046938грн.; оплата комунальних послуг 

та електроносіїів – 86847 грн.,  на послуги та утримання – 98973 грн. 

На 2020 рік виділено  коштів  у сумі 1425758 грн. 

        За 12  місяців 2019 року до до Лиманського  центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю надійшло 42 звернення . 

 На особистий прийом звернулось 10 громадян, а саме:  

4- за отриманням характеристик,  



        3- для отримання консультації спеціалістів,  

3 - за отриманням довідок . 

         По складу письмових звернень: 32  заяви  про зарахування дитини з 

інвалідністю на проходження курсу реабілітації. 

         Станом на 28.12.2019 року питання ,порушені громадянами у зверненнях, 

були вирішені позитивно.       

         Графік особистого прийому громадян затверджено наказом директора 

Центру, розміщено на інформаційному стенді в приміщенні Лиманського центру 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  . 

          За поточний  періоді в міській газеті «Зоря» опубліковано 2 статті стосовно 

роботи з питань надання послуг дітям з інвалідністю, заходи та життя центру 

систематично висвітлювалося  в соцмережах. 

          Звернення громадян розглядались і вирішувались в терміни, передбачені 

ст.20 Закону України «Про звернення громадян». 

           Порушень термінів розгляду звернень у звітному періоді не було. 

           Дисциплінарних стягнень за роботу зі зверненнями громадян у  2019 році не 

було. 

     З метою створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю в лютому 2019 року за рахунок коштів міського бюджету придбано та 

встановлено в туалетній кімнаті  поручні біля мийки рук, унітазу та на вході в 

приміщення поручень пристінний для пандусу на суму 7812 грн 

У Центрі створені всі умови для того, щоб діти з індивідуальними потребами 

спілкувалися з однолітками,  розкривали свої таланти і здібності, а їх батьки 

отримали моральну підтримку і відпочинок. 

         Робота, яка планувалась на 2018  рік  колективом Центру,  виконана. 

Проте на фоні позитивных змін існують в центрі і проблеми, а саме: 

-приміщення центру не обладнане системою пожежного захисту; 

- дерев’яні елементи горищних покриттів(кровки,лати)не оброблені засобами 

вогнезахисту; 

- центр не в повному обсязі забезпечений засобами 

пожежегасіння(вогнегасниками); 

- відсутні індивідуальні засоби захистиу органів дихання (протигази).  
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