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Дорожня карта обумовлена необхідністю забезпечення норм законодавства
щодо захисту прав і законних інтересів людей з інвалідністю, зокрема Конвенції про
права інвалідів, ратифікованої в Україні 16 грудня 2009 року.
Метою розроблення дорожньої карти є задоволення потреб та конституційних
прав осіб з обмеженими фізичними можливостями на участь в політичному,
суспільному, культурному житті, доступі до інформації, медичних послуг,
реабілітації, освіти, працевлаштування.
Реалізація цих прав і свобод досягається шляхом посилення уваги до
розв'язання актуальних проблем осіб з інвалідністю, впровадження кращого
світового досвіду у цій сфері, недопущення дискримінації, а також вирішення в
установленому порядку питань щодо забезпечення їм доступу нарівні з іншими
громадянами до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, зокрема
інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і
послуг, що є важливим фактором подолання безпорадності й ізольованості і дає їм
можливість бути активними членами суспільства, як з соціальної, так і з економічної
позиції.

Законодавство про соціальну захищеність інвалідів в Україні
складається з:
•
Конституції України;
•
Конвенції ООН «Про права інвалідів» ратифікованої Україною 16
грудня
2009 року

•
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні»;
•
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

•
Розпорядження Президента України №397/2003-рп «Про додаткові
заходи
щодо соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями»

•
Указу Президента України №900/2005 «Про першочергові заходи
щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними
можливостями»;

•
Указу Президента України від 27 грудня 2005 року №1845/2005 «Про
заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної,
медичної
та трудової реабілітації інвалідів»;

•
Указу Президента України №1228/2007 «Про додаткові невідкладні
заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними
можливостями»;

•
Указу Президента України 113/2011 «Про першочергові заходи щодо
поліпшення
становища осіб з вадами зору»;

•
Указу Президента України 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання
актуальних
проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

•
Указу Президента України №678 від 3 грудня 2015 року « Про
активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»;
інших нормативно-правових актів
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ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,
РЕАБІЛІТАЦІЇ АБО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ
УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
ТЕЛ. 0 800 507 309
БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДВОРІЧАНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВЕОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТЕЛ.7-63-87,7-61-56,7-77-52

CАЙТ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

http://www.mlsp.gov.ua

ОРГАНИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ ВАМ У РОЗВ'ЯЗАННІ
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
Дворічанська районна державна адміністрація
Адреса: 62702, смт. Дворічна, вул. Слобожанська, 8
Тел.: 7-63-43
E-mail:dvorichanska@rda.kh.gov.ua
Управління соціального захисту населення Дворічанської районної державної
адміністрації
Адреса: 62702, смт. Дворічна вул.35-Гвардійської Дивізії, 7
Тел.: 7-63-87 7-61-56 7- 66-16
E-mail:uszn_dvorichna@rda.kh.gov.ua

Комунальний заклад охорони здоров’я Центр первинної медико-санітарної
допомоги Дворічанського районну
Адреса: смт. Дворічна вул. Слобожанська, 51
Тел.: 7-73-87
E-mail: tspmd77427@ukr.net
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Відділ освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації
Адреса: смт.,Дворічна провулок Спортивний, 14
Тел.: 7-64-37
E-mail:d-vo@i.ua
Дворічанський районний центр зайнятості
Адреса: смт.Дворічна, вул. Слобожанська, 2а
Тел.: 7-65-53 7-77-42
E-mail: 2022@cz.kh.ua.
Дворічанський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса:смт. Дворічна, пров. Спортивний, 14
Тел.: 7-77-70
E-mail: dvurrcsm@ukr.net

З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
•
інформаційно-консультаційні послуги, у т.ч. консультування щодо
оформлення пільг;
•
різні види соціальної допомоги (виплат);
•
оформлення житлових субсидій;
•
первинне призначення допомоги;


З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



• призначення і виплати пенсії здійснюються відповідними органами
Пенсійного фонду України;
• види пенсій:
 за вислугу років;
 по інвалідності;
 у разі втрати годувальника
– санаторно- курортне лікування та оздоровлення







ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
•
виявлення непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з
 метою надання соціальних послуг (соціального обслуговування);
•
визначення (оцінювання) індивідуальних потреб непрацездатних
громадян та малозабезпечених осіб в соціальних послугах (соціальному
 обслуговуванні);
•
забезпечення надання якісних соціальних послуг (соціального
обслуговування);

встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно
від форм власності, фізичними особами, родичами громадян, що
обслуговуються територіальним центром, з метою сприяння в наданні
соціальних послуг (соціальному обслуговуванні) та соціальної допомоги
непрацездатним громадянам та малозабезпеченим особам

ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ







•
•
•
•
•
•
•
•
•

інформаційно-консультаційні послуги;
соціально-психологічні послуги;
посередництво у вирішенні існуючих проблем;
оцінка потреб сім’ї та її членів;
соціальний супровід;
соціально-психологічні послуги;
соціально-педагогічні послуги;
перша психологічна допомога та підтримка;
сприяння організації та роботі груп взаємодопомоги та взаємопідтримки.

