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І. Загальні положення

Програма ''Реабілітація дітей-інвалідів м. Кіровограда" на 2011 рік (далі 
– Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 
"Про охорону дитинства" та "Про реабілітацію інвалідів в Україні", 
постанови Верховної ради України від 20 лютого 2003 року №560-IV "Про 
стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством 
соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері 
соціального захисту та реабілітації інвалідів", постанови Кабінету Міністрів 
України  від 12 жовтня 2000 року № 1545 "Про схвалення Концепції ранньої 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів", наказу Міністерства охорони
здоров`я України від 29 листопада 2002 року "Про удосконалення 
амбулаторно-поліклінічної  допомоги дітям в України".

ІІ. Визначення проблем, на які спрямована Програма

Згідно з аналізом стану здоров'я дитячого населення, враховуючи 
екологічний фактор місцевості, виник ріст захворюваності дитячого 
населення 1958,8 (2010 рік) проти  1847,0 (2009 рік) на 1,0 тис. дитячого 
населення. Особливо викликають занепокоєння діти, хворі на 
фенілкетонурію, дитячий церебральний параліч та розсіяний склероз, які не 
забезпечуються лікарськими засобами за рахунок коштів  державного 
бюджету та потребують дороговартісного лікування. З року в рік 
залишається стабільно високим показник первинного виходу на інвалідність 
дитячого населення: 2008 рік – 21,5, 2009 рік – 28,3, 2010 рік - 27,5 на 
10 тисяч. 

ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
забезпечення прав кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати 

умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно 
захищеною; 

підтримка мережі лікувальних закладів для дітей-інвалідів, оснащення 
їх сучасним реабілітаційним обладнанням;

забезпечення дітей-інвалідів безкоштовним лікуванням;
забезпечення дітей-інвалідів сучасними медичними засобами 

реабілітації та засобами, що  полегшують самообслуговування.

ІV. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
профілактика захворюваності дитячого населення;
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забезпечення дітей сучасними видами медичної допомоги, засобами 
лікування і відновлення здоров’я;

зниження інвалідності дітей; 
удосконалення системи інформації населення щодо забезпечення 

здорового способу життя матерів та дітей;
забезпечення хворих дітей життєво необхідними препаратами; 
забезпечення дітей, які підлягають безкоштовному та пільговому 

відпуску медикаментів, лікарськими засобами відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 "Про 
впровадження безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення";

втілення нових реабілітаційних технологій та забезпечення дітей з 
обмеженими можливостями новітніми методиками та засобами реабілітації;   

забезпечення дітей-інвалідів безкоштовним лікуванням.

V. Очікувані результати 

В результаті реалізації Програми  очікується:
поліпшення стану здоров’я дітей; 
стабілізація показника дитячої смертності;
зниження виходу на інвалідність дитячого населення.

Начальник управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради                                                      Л. Пивоварчук


