
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
11 квітня 2011 р.                                          № 179                              

 
 

 
 

Про районну соціально-медичну   
комісію щодо відбору дітей  
до відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей, хворих на дитячий 
церебральний параліч, розумово  

відсталих дітей та дітей з ураженням 
центральної нервової системи  

з порушенням психіки та  
відділення ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 
 

 
 

 Керуючись пунктом 10 частини першої статті 13, пунктами 1,3 статті 23 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про 

соцiальнi послуги», статтею 32 Закону України «Про реабілітацію інвалідів 
України» та враховуючи розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.01. 2011 № 30 «Про затвердження Положення 

про Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району 
м.Києва», зареєстрованого в Дніпровському районному управлінні юстиції в 

м.Києві 28.01.2011за № 2/127: 
 

1. Створити районну соціально-медичну комісію щодо відбору дітей до 
відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 
центральної нервової системи з порушенням психіки та відділення ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 
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2. Затвердити Положення про районну соціально-медичну комісію щодо 
відбору дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на 

дитячий церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 
центральної нервової системи з порушенням психіки та відділення ранньої 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що додається. 

 
3. Директору Територіального центру соціального обслуговування 

Дніпровського району м.Києва Антонюк Т.Т.: 
 

3.1 Подати на затвердження склад районної соціально-медичної комісії 
щодо відбору дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих 

на дитячий церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з 
ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки та відділення 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів;  
 

3.2. Подати на державну реєстрацію це розпорядження до Дніпровського 
районного управління юстиції в м.Києві у встановленому чинним 

законодавством України порядку; 
 

3.3. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження у засобах масової 

інформації . 
 

4. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
 

5. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника 
голови Руденка А.П. 

 
 

 
 

 
 
 

Голова          О.Шевчук    
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Розпорядженням Дніпровської  
районної  в місті Києві 
державної адміністрації  

       ____ __________ 2011 № _____ 
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про  районну соціально-медичну комісію щодо відбору дітей до відділення 

соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, 
розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з 

порушенням психіки та відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів  

 
І. Загальні положення 

 

1. Районна соціально-медична комісія щодо відбору дітей до відділення 
соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, 

розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з 
порушенням психіки та відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-

інвалідів (надалі - Комісія) Територіального центру соціального обслуговування 
Дніпровського району м.Києва (надалі – Територіальний центр) є 

консультативно-дорадчим органом Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації та створена розпорядженням голови Дніпровської 

районної в місті Києві державною адміністрації з метою вирішення питань щодо 
можливості зарахування до відділень, терміну перебування та надання 

рекомендацій щодо тактики індивідуальної соціально-медичної реабілітації.  
 

 2. Комісія у своїй діяльності керується законами України, указами 

Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голови виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та голови Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації, а також цим Положенням. 

 
3. Комісія створюється з представників закладів охорони здоров»я та 

соціального захисту населення, діяльність яких пов’язана з вирішенням 
соціальних проблем мешканців району. Комісія складається з 11 чоловік та  

 
склад її затверджується розпорядженням голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 
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4. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань. 
 

5. Комісія проводить засідання не рідше двох разів на рік. Засідання 
Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 
загальної кількості членів Комісії. 

 
6. Засідання Комісії проводиться відкрито із запрошенням (при потребі) 

зацікавлених сторін. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом, який 

підписується всіма присутніми членами Комісії. 
 

7. Головою Комісії є заступник голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації, який призначається відповідним 

розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації. 

 
8. Контроль за діяльністю Комісії здійснює голова Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 
 
  ІІ. Основні завдання та права Комісії. 

 
1. Розглядати заяви та приймати протокольні рішення з питань відбору 

дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на дитячий 
церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної нервової системи з порушенням психіки та відділення ранньої 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів Територіального центру.  

 
2. Протокол засідання Комісії передається до Територіального центру. 

 
3. Рішення Комісії про зарахування дитини до відділення є підставою 

для підготовки наказу по Територіальному центру щодо зарахування дитини-
інваліда до відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на 
дитячий церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної нервової системи з порушенням психіки або відділення ранньої 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

 
 ІІІ. Порядок відбору дітей до відділення соціально- 

медичної   реабілітації  дітей,  хворих   на   дитячий  
церебральний  параліч, розумово відсталих дітей  та 

дітей  з ураженням центральної  нервової  системи з  
порушенням психіки та відділення ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів.  
 

1. На розгляд Комісії подається особова справа дитини, до якої входить: 
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 1.1. Заява батьків про зарахування дитини-інваліда у відділення на ім»я 
начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 
 
 1.2. Виписка з історії розвитку дитини (ф. 112/0), з висновком профільних 

спеціалістів: дитячого психіатра, логопеда, отоларинголога, офтальмолога. 
 

 1.3. Індивідуальна програма реабілітації. 
 

 1.4. Копії свідоцтва про народження дитини.  
 

 1.5. Довідка про відсутність контакту з інфекційними хворобами. 
  

1.6. Довідка про щеплення.  
 

 1.7. Результати лабораторних обстежень.  
 Перелік необхідних лабораторних обстежень при оформленні до 

відділення. 
аналіз крові загальний; 
аналіз сечі загальний; 

аналіз випорожнень на кишкову групу триразове – не пізніше 
двотижневого терміну; 

аналіз випорожнень на яйця глистів; 
мазок з носоглотки на носійство бактерій дифтерії ( дітям з контакту по 

дифтерії та з лор-патологією). 
 

2. Комісія проводить обстеження дітей-інвалідів при зарахуванні до 
відділення та після закінчення терміну перебування. 

  
3. Обстеження дітей здійснюється у присутності батьків (усиновителів), 

опікунів (піклувальників).  
 
4. Комісія приймає рішення про: 

можливість зарахування дитини до відділення;  
тривалість перебування дитини-інваліда у відділенні; 

тактику індивідуальної соціально-медичної реабілітації.  
 

5. Рішення Комісії може бути оскаржене у встановленому законодавством 
порядку. 

 
 

 
Керівник апарату         А. Павленко   

      
 


