
П Р О Е К Т

Про  затвердження  Положення  про
районну  соціально-медичну
Комісію  по  відбору  дітей  до
відділення  соціально-медичної
реабілітації  дітей  з  органічним
ураженням  центральної  нервової
системи  та  розумово  відсталих
дітей з порушенням психіки (денне
перебування)  Територіального
центру соціального обслуговування
(надання  соціальних  послуг)
Печерського району м. Києва 

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про соціальні послуги”,       статей
1  та  11  Закону  України  “Про  реабілітацію  інвалідів  в  Україні”,  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  31  січня  2007  року №80 “Про затвердження
Порядку  надання  інвалідам  та  дітям-інвалідам  реабілітаційних  послуг”,  з
урахуванням вимог розпорядження Київської  міської  державної  адміністрації
від 15 травня 2003 року № 810 “Про затвердження Типового положення про
відділення  соціально-медичної  реабілітації  дітей  з  дитячим  церебральним
паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової
системи з  порушенням  психіки  (денне  перебування)”  та  з  метою вирішення
питань щодо можливості зарахування дітей-інвалідів до відділення соціально-
медичної  реабілітації  дітей  з  органічним  ураженням  центральної  нервової
системи та розумово відсталих дітей з  порушенням психіки Територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського
району м. Києва (денне перебування):

1.  Затвердити  Положення  про  районну  соціально-медичну  Комісію  по
відбору дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей з органічним
ураженням  центральної  нервової  системи  та  розумово  відсталих  дітей  з
порушенням психіки (денне перебування) Територіального центру соціального



обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва , що
додається.

2.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність  розпорядження  Печерської
районної   в  місті   Києві   державної  адміністрації  від  19  березня  2013  року
№ 339 “Про затвердження Положення про районну соціально-медичну комісію
по  відбору  дітей  до  відділення  соціально-медичної  реабілітації  дітей  з
органічним  ураженням  центральної  нервової  системи  та  розумово  відсталих
дітей”.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови   Печерської  районної   в  місті   Києві   державної  адміністрації
Невмержицького А.В.

Голова С.Мартинчук



П Р О Е К Т

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Печерської 
районної в місті Києві державної
адміністрації 

ПОЛОЖЕННЯ 
про районну соціально-медичну Комісію по відбору дітей до відділення

соціально-медичної реабілітації дітей з органічним ураженням центральної
нервової системи та розумово відсталих дітей з порушенням психіки (денне
перебування) Територіального центру соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) Печерського району м. Києва  
 

1.  Районна  соціально-медична  Комісія  по  відбору  дітей  до  відділення
соціально-медичної  реабілітації  дітей  з  органічним  ураженням  центральної
нервової  системи  та  розумово  відсталих  дітей  з  порушенням  психіки
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Печерського  району  м.  Києва  (денне  перебування)  (надалі-Комісія)
створюється  розпорядженням  голови  Печерської  районної  в  місті  Києві
державної  адміністрації  з  метою  вирішення  питань  щодо  можливості
зарахування до відділення соціально-медичної реабілітації дітей з органічним
ураженням  центральної  нервової  системи  та  розумово  відсталих  дітей  з
порушенням психіки (денне перебування) Територіального центру соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Печерського  району  м.  Києва
(надалі-Відділення),  терміну  перебування  та  надання  рекомендацій  дітям-
інвалідам стосовно індивідуальної соціально-медичної реабілітації у відділенні.

2.  Комісія  у  своїй  роботі  Керується  Конституцією  України,  законами
України,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями  та



наказами  Міністерства  соціальної  політики  України,  рішеннями  Київської
міської  ради,  розпорядженнями  виконавчого  органу   Київської  міської  ради
(Київської  міської  державної  адміністрації),  розпорядженнями  Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації, а також цим Положенням.

3.  Комісія  утворюється  розпорядженням  Печерської  районної  в  місті
Києві державної адміністрації у складі голови, співголови, заступника голови,
секретаря та членів Комісії.  У разі відсутності  голови Комісії  його обов'язки
виконує співголова Комісії.

4. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, за адресою:
м. Київ, бульв. Дружби народів,32-а.

5.   Комісія  проводить  засідання  перед  початком  кожного  навчального
року, а  впродовж  поточного  навчального  року  -  за  необхідністю.  Засідання
Комісії  вважається  правочинним,  якщо  на  ньому  присутні  не  менше  2/3
загальної кількості членів Комісії.

6.  Засідання Комісії  проводяться  відкрито із  запрошенням (за потреби)
фахівців відділення, лікарів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом, який
підписується  головою  (або,  у  разі  відсутності  голови-співголовою)  та
секретарем Комісії.

7. Секретар Комісії  забезпечує підготовку необхідних документів дітей-
інвалідів  (особових  справ  дітей-інвалідів  на  зарахування  у  відділення  для
проведення  реабілітаційних  заходів)  для  подальшого  подання  їх  на  розгляд
Комісії.

8. Секретарем Комісії подаються на розгляд Комісії  необхідні документи,
а саме:

8.1. Письмова заява батьків  (або осіб, що їх замінюють) дитини-інваліда
на ім'я начальника управління праці та соціального захисту Печерської районної
в  місті  Києві  державної  адміністрації  (надалі-Управління)  про  зарахування
дитини-інваліда до Відділення;

8.2. Виписка із історії розвитку дитини (ф.112/0) з обов'язковим медичним
оглядом  та висновками профільних спеціалістів: педіатра, дитячого невролога,
дитячого логопеда, дитячого психіатра, отоларінголога, офтальмолога;

8.3. Копія свідоцтва про народження дитини;

8.4. Довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими;



8.5. Довідка про щеплення;

8.6. Результати лабораторних обстежень:
- 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 та з лор-паталогією).

9. Днем звернення батьків (або осіб, що їх замінюють) дитини-інваліда до
Управління  про  зарахування  до  Відділення  вважається  дата  надходження
документів,  зазначених  у  пункті  8  цього  Положення,  що  реєструються  у
відповідному журналі.

 Управління  протягом  трьох  робочих  днів  надсилає  Територіальному
центру соціального захисту (надання соціальних послуг) Печерського району
м. Києва отримані  документи для подальшого  їх формування Територіальним
центром в особові справі і подання їх для розгляду Комісією.

10. У разі  подання письмової  заяви на ім'я начальника Управління про
зарахування  дитини-інваліда  до  Відділення,   батьки  (або  особи,  що  їх
замінюють) якої є переселенцями з тимчасово окупованої території чи районів
проведення антитерористичної операції, в яких відсутні документи, передбачені
пунктом 8 цього Положення, Управління  перевіряє дані про дитину-інваліда у
централізованому банку даних з проблем інвалідності.

За  відсутності  даних  у   централізованому  банку  даних  з  проблем
інвалідності  Управління  надсилає  запит  до  відповідних  органів  щодо
витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або
місцем перебування батьків  (або осіб,  що їх замінюють) дитини-інваліда,  які
переселилися  з  районів  проведення  антитерористичної  операції,  а  у  разі
переселення їх з тимчасово окупованої території сприяє в отриманні документів
за місцем фактичного проживання (перебування):

-  довідки  медико-соціальної  експертної  комісії,  лікувально-
консультативної  комісії  лікувально-профілактичного  закладу  (для  дітей-
інвалідів)  про  встановлення  інвалідності  та  індивідуальної  програми
реабілітації.

11.  Розгляд  Комісією  особових  справ  дітей-інвалідів  здійснюється  в
присутності батьків (або осіб, що їх замінюють).

12.  По  результатах  розгляду  особових  справ  дітей-інвалідів  Комісія
приймає рішення про:



-  можливість  зарахування  (або  відрахування) дитини-інваліда  до
відділення;

- тривалість перебування  дітей-інвалідів у Відділенні  (але не менш
одного  року).  Продовження  терміну  можливе  після  отримання  наступного
рішення комісії.

13.  Зарахування  до  Відділення  проводиться  на  підставі  протокольного
рішення Комісії   про зарахування дітей-інвалідів  до Відділення на термін не
менше одного року.

14.  Відрахування дитини-інваліда  з  Відділення проводиться на підставі
протокольного рішення Комісії  за заявою батьків (або осіб, що їх замінюють)
про відрахування дитини-інваліда з Відділення. 

15.  Контроль  за  діяльністю  районної  соціально-медичної  Комісії  по
відбору дітей до Відділення здійснює заступник голови Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації.

16.  Рішення  районної  соціально-медичної  Комісії  по  відбору дітей  до
Відділення може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

Керівник апарату         О.Донець



Заступник голови              А.Невмержицький

Виконуюча обов'язки  директора 
Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)
Печерського району м. Києва                  Л.Примак

Начальник юридичного відділу     І.Щепетова

 


