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Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації (далі -  Департамент) розглянув Вашу доповідну записку 
від 04 травня 2020 року, надіслану до голови обласної державної адміністрації, 
стосовно вирішення низки питань осіб з інвалідністю під час спалаху 
коронавірусної інфекції COVID-19 в області та повідомляє наступне.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 
2013 року № 730 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
04 січня 2002 року № 3 і від 29 серпня 2002 року № 1302», яка затвердила технічні 
вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу 
до них користувачів з вадами зору та слуху, з метою створення привітного 
соціально-економічного і інфраструктурного середовища для вразливих верств 
населення та усунення мовного бар’єру між особами та особами з вадами слуху, 
сайт обласної державної адміністрації був розроблений з доступними 
можливостями: можливість змінювати розмір шрифту та інтервал до 200% без 
втрати змісту і функціональності сайту; змінювати палітру кольорів та вибирати 
вид зображення. Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на 
головній сторінці розміщується відповідне гіпертекстове посилання.

Також, Херсонська область робить кроки для отримання якісного сервісу в 
Центрах надання адміністративних послуг.

Так, складовою системи керування електронною чергою в ЦНАПах 
с.Новотроїцьке, м. Каховка, м. Нова Каховка, Чаплинської ОТГ, а також на 
КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» є електронні планшети, на яких встановлено 
додаток ConnectPRO, за допомогою якого люди з вадами слуху мають можливість 
проконсультуватися та самостійно отримати будь-яку послугу.
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Вказаний вид послуги запущено як пілотний проект протягом 6 місяців в 
ЦНАПах Новотроїцької селищної ради, мм. Каховка та Нова Каховка. Це стало 
можливим з підписанням 16 грудня 2019 року Меморандуму про співпрацю між 
Херсонською обласною державною адміністрацією та громадською спілкою 
«Міжнародна Асоціація «Євростратегія», громадською спілкою «Рада 
Соціального Інвестування» та громадською організацією «Громадських рух 
«Соціальна єдність».

Також інформуємо, що громадські організації осіб з інвалідністю беруть 
активну участь у реалізації державної соціальної політики в області. їх представники 
входять до складу Громадської консультативної ради у справах осіб з інвалідністю 
при обласній державній адміністрації, а також залучаються до розподілу натуральної 
допомоги та обговорення і визначення пріоритетів.

Станом на 22 травня 2020 року 12 537 одержувачам державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 
забезпечено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними 
наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1 000 гривень на 
загальну суму 12,5 млн грн.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
надання державної соціальної допомоги» в області забезпечено автоматичне 
подовження виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або 
хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 
разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за 
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 
місце проживання їх невідоме, щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг, тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права
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на пенсійну виплату (далі - державна соціальна допомога), яку було призначено 
раніше, на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

Для забезпечення кваліфікованим доглядом та увагою одиноких 
непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю в області функціонує
25 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) (далі -  територіальні центри) та 7 центрів надання соціальних послуг.

З метою організації попереджувальних заходів в умовах подовження 
карантину щодо захисту підопічних/вихованців інтернатних установ/ закладів, 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
центрів надання соціальних послуг, Департаментом видано наказ від 17 квітня 
2020 року № 45 «Про вжиття попереджувальних заходів в умовах подовження 
карантину», яким доручено запровадити на період карантинних заходів щодо 
режиму обмежень відвідувань підопічних, надання їм відпусток та перебування на
2 тижневому карантині після повернення їх до закладу.

Разом з тим, директорів територіальних центрів, центрів надання соціальних 
послуг зобов’язано забезпечити контроль за людьми похилого віку та особами з 
інвалідністю, які залишилися без піклування, організувати їм доставку продуктів 
харчування, ліків тощо на дому у разі самоізоляції.

Крім того, з метою забезпечення виконання доручення голови обласної 
державної адміністрації за результатами селекторної наради щодо обговорення 
шляхів вирішення актуальних питань розвитку області від 16 березня 
2020 року, Департаментом 17 та 19 березня 2020 року проведено скайп наради з 
представниками структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у 
містах рад, територіальних центрів/, центрів надання соціальних послуг, 
об’єднаних територіальних громад (далі -  ОТГ).

За результатами проведеної роботи в районах, містах та ОТГ станом на
26 травня поточного року виявлено 15826 одиноких, одиноко проживаючих осіб, 
які потребуватимуть у разі самоізоляції забезпечення продуктами харчування, 
медикаментами тощо. Для надання цієї допомоги створено 162 мобільні бригади, 
до роботи в яких залучені представники організації Червоного Хреста України, 
волонтери, працівники органів місцевого самоврядування, територіальних центрів, 
центрів надання соціальних послуг.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 березня 
2020 року № 265 утворено Єдиний антикризовий штаб (далі -  штаб) із 
забезпечення населення гуманітарною допомогою в умовах карантину. Штаб 
здійснює забезпечення гуманітарною допомогою незахищених верств населення 
(осіб з інвалідністю, багатодітних та малозабезпечених сімей), формування 
списків вказаної категорії осіб, які потребують продовольчої допомоги та у разі 
потреби звертаються до колцентру.
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До роботи штабу залучаються волонтери та громадські організації, які 
формують та здійснюють доставку продуктових наборів із продовольчої 
продукції, наданої великими аграрними підприємствами, підприємствами харчової 
промисловості, а також середніми та малими сільськогосподарськими 
товаровиробниками області, за місцем проживання потребуючих осіб.

Стосовно впровадження соціального замовлення за послугою «Тимчасовий 
відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за 
дітьми з інвалідністю» інформуємо, що Департаментом підготовлено проект листа 
головам районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного 
значення, яким рекомендовано розглянути можливість надання зазначеної 
соціальної послуги.

Разом з тим, в області діє план протиепідемічних заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню на території регіону гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV-2 на 2020 рік та опрацьовуються питання з 
відповідними службами.

З метою недопущення поширення на території Херсонської області випадків 
захворювання, спричиненого коронавірусом 2019-nCoV у закладах охорони здоров’я 
області проведені навчання щодо виявлення осіб з ознаками респіраторних інфекцій 
(діагностики, епідеміології, клінічного перебігу, профілактики, лікування), 
контактних осіб, їх ізоляції та подальших дій щодо недопущення поширення інфекції 
і заходів особистої безпеки. Також, аналогічні навчання проводяться працівниками 
ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».

На виконання завдань щодо вжиття заходів по недопущенню занесення і 
поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим корона 
вірусом серед бригад екстреної медичної допомоги КНП «Обласний територіальний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» визначені бригади, які 
можуть бути залучені для транспортування та надання медичної допомоги особам, 
які відповідають визначеному випадку 2019-nCoV виключно до госпітальної бази. З 
медичними працівниками зазначених бригад проведено додаткове заняття з питань 
забезпечення надання екстреної медичної допомоги особам з визначеним вірусом під 
час їх транспортування.

За інформацією Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури 
обласної державної адміністрації та на виконання пункту 1 протоколу № 13 від 
17 березня 2020 року засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій головами районних державних адміністрацій, 
міськими головами міст обласного, районного значення, об’єднаними 
територіальними громадами, опрацьовано питання щодо доставки громадян у 
медичні заклади для проходження процедури гемодіалізу за програмою «соціальне 
таксі».

З метою забезпечення безперебійного медичного обслуговування мешканців 
області обласною державною адміністрацією спільно з районними державними 
адміністраціями, виконавчим комітетом Херсонської міської ради та
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автоперевізниками відпрацьовано механізм та організовуються підвезення до 
медичних закладів пацієнтів, які потребують невідкладних медичних процедур.

Роз’яснювальна робота серед населення щодо загальних правил профілактики 
гострих респіраторних вірусних інфекцій та нового коронавірусу проводиться за 
допомогою комунікацій: публікацій інформаційних матеріалів на офіційних сайтах, у 
соціальних мережах, виступів на радіо та телебаченні, тематичних розсилок через 
засоби масової інформації. До відома районних державних адміністрацій, 
міськвиконкомів, Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській 
області доведено інформацію щодо необхідності постійного проведення 
роз’яснювальної роботи стосовно запобігання гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом, в закладах торгівлі та громадського харчування.

Стосовно надання фінансової підтримки підприємствам громадських 
об'єднань осіб з інвалідністю повідомляємо, що механізм використання коштів 
адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу 
робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється згідно з 
Порядком використання суми адміністративно- господарських санкцій та пені за 
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, 
що надійшли до державного бюджету, який затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70 (далі -  Порядок).

Відповідно до Порядку Херсонське обласне відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів щороку надає фінансову допомогу для:

проведення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з 
інвалідністю Херсонським регіональним центрам з фізичної культури та спорту 
осіб з інвалідністю «Інваспорт». На 2020 рік передбачені кошті у 
сумі 365 614,00 грн;

оплати вартості навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, 
професійно - реабілітаційних центрах осіб з інвалідністю для здобуття професії. У 
2019 - 2020 pp. за рахунок цих коштів навчається 24 особи з інвалідністю. 
Кошторисні призначення на 2020 рік складають 156 463,00 грн;

передплати особам з інвалідністю І та II групи одного друкованого 
періодичного видання на рік на одну особу з інвалідністю, засновником якого є 
Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю. На 2020 рік здійснено 
передплату 62 особам з інвалідністю на суму 4 800,00 грн.

У Порядку передбачено використання суми адміністративно-господарських 
санкцій та пені на надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній 
основі підприємствам, громадських організацій осіб з інвалідністю на технічне 
оснащення діючих робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та 
технічне переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих 
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та на інші цілі.

Порядок звернення та розгляду документів на отримання фінансової 
допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики зазначений у
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Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та 
цільової позики за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, 
що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць 
для працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженій наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року № 270.

У 2020 році підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю до 
відділення Фонду за наданням їм фінансової допомоги не звертались.

При зверненні таких підприємств, зазначеним відділенням Фонду їм буде 
надано кваліфіковану допомогу та максимальне сприяння у отриманні коштів.

З повагою

Заступник
директора Департаменту О.КНЯЗЄВА

Юлія Сухаревська 26 29 66


