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Проект
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2018 р.

сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Кабінету Міністрів України щодо перегляду алгоритму розрахунку
соціальної допомоги по інвалідності
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ініціативи голови постійної комісії обласної 7
скликання з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості
населення, депутата обласної Ради Хребтія Я.В., враховуючи висновок
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та
зайнятості населення обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до Кабінету Міністрів України щодо перегляду алгоритму розрахунку
соціальної допомоги по інвалідності (звернення додається).
2. Надіслати це рішення до Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та зайнятості
населення (Хребтій Я.В.)
Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до ріш ення___сесії
обласної Ради 7 скликання
від _________ 2018 року №
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до Кабінету Міністрів України щодо перегляду алгоритму розрахунку
соціальної допомоги по інвалідності
Станом на 1 жовтня 2017 року соціальна допомога на дітей з
інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд складає 1729,40 грн, що є дуже мізерним для задоволення мінімальних потреб дитини (витрати на
засоби гігієни - 1000 грн, медичні препарати та аналізи (найпростіші - 1000
грн), спецвзуття - 1000 грн, (щонайменше в сезон), харчування, комунальні
послуги та одяг, витрати на логопедів, педагогів, а ще значні потреби
паліативних дітей і дорослих, що знаходяться в умовах домашнього догляду.
Ми просимо Вас, звернути увагу на це невідкладне питання тому, що не
завжди наша держава забезпечує таких дітей та дорослих тим, що необхідно.
Недофінансовують програми із забезпечення безкоштовними ліками і
засобами реабілітації, у той час, як людям з інвалідністю необхідне
дороговартісне лікування, як в межах України, так і за кордоном (для
прикладу - амбулаторне лікування в Міжнародній клініці відновного
лікування ім. професора Козявкіна коштує 11 940 грн, а перебувати на
лікуванні потрібно щонайменше 4 рази на рік). Варто сказати також про те,
що у дітей і дорослих з інвалідністю в цілому є необхідність і в інших
потребах, на які не вистачає коштів і які на сьогоднішній день не може
забезпечити для них держава.
Держава намагається вживати заходів для популяризації важливості
виховання та розвитку дитини, ролі територіальної громади у забезпеченні
найкращих інтересів дитини, неприпустимості розлучення дитини з батьками
через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду
та виховання для дитини і суспільства в цілому, але не хоче забезпечити на
належному матеріальному рівні потреби таких дітей та їхніх сімей.
Сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю варті уваги, адже на утримання
дитини чи дорослого з інвалідністю в спецзакладі держава витрачає в рази
більше коштів, ніж соціальна допомога, яку отримує така сім’я.
Також, хотілось би врахувати той факт, що мати дитини з інвалідністю
не може вийти на роботу та отримувати заробітну плату, (а частіше за все
такі сім’ї виховуються ще й без батьків і сторонньої допомоги), оскільки
мати або опікун дитини (дорослого) з інвалідністю присвячує весь свій
вільний час догляду за хворим. Закони, положення про інклюзію в дитячих
садках та школах працюють лише на папері, а в житті цей процес тільки

започатковано, тому організувати інклюзивне навчання для всіх дітей наразі
неможливо.
Особливо це стосується родин, де виховуються діти з підгрупою А та де
такі діти виховуються в неповних сім’ях. Такі родини взагалі поставлені в
умови граничні з виживанням.
В грудні 2017 року було подано звернення батьків дітей з інвалідністю
та дорослих з інвалідністю до Президента України.
Просимо Вас, переглянути алгоритм розрахунку соціальної допомоги по
інвалідності та виходити не з розрахунку прожиткового мінімуму (як
зазначено у статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям інвалідам») а з розрахунку мінімальної
заробітної плати в Україні на 2 членів сім’ї (дитини та матері (опікуна). Або
інший алгоритм розрахунку соціальної допомоги, при якому родина, що
виховує дитину чи дорослого з інвалідністю матиме змогу оплачувати свої
витрати.

Схвалено депутатами Вінницької
обласної Ради 7 скликання

