
Львівська область
Центр Джерело, м. Львів, пр. Червоної Калини, 86а, тел. 067 820 59 50

Закарпатська область
Комунальна реабілітаційна установа 
«Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» 
м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8, тел. 067 521 29 05

Івано-Франківська область
Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг, 
м. Коломия, вул. Ярослава Пстрака, 2 В, тел. 067 521 28 95

Чернівецька область
Буковинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 
«Особлива дитина», м. Чернівці, бульвар Героїв Крут, 13, 
тел. 067 31 59 262

Тернопільська область
Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини, 
м. Тернопіль, вул. Академіка Андрія Сахарова, 2, тел. 067 31 59 257

Рівненська область
Центр відновного лікування для дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи та порушенням функції опорно-
рухового апарату, м. Рівне, вул. Київська, 60, тел. 067 31 59 261

Волинська область
Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської 
ради, м. Луцьк, пр. Соборності, 18, тел. 067 31 59 256

КООРДИНАТОРИ У РЕГІОНАХ

ЯКЩО ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ В ОДНІЙ ІЗ ПЕРЕЛІЧЕНИХ 
НИЖЧЕ ОБЛАСТЕЙ, ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ 
ДО РЕГІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОГРАМИ 
КРИЗОВОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧИ ТРУДНОЩАМИ РОЗВИТКУ.

КОРИСНІ 
ПОРАДИ
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ БАТЬКАМ 
ДІТЕЙ ІЗ ТРУДНОЩАМИ 
РОЗВИТКУ ТА ІНВАЛІДНІСТЮ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ТИМ, 
ХТО ЗАЛИШИВ 
СВОЮ ДОМІВКУ



Хто може 
отримати 
підтримку?

На яку 
допомогу 
можна 
розрахо-
вувати?

Як отримати 
допомогу?

Сім’ї з дітьми з інвалідністю або 
труднощами розвитку, які потребують 
допомоги
Сім’ї з дітьми  з інвалідністю або 
труднощами розвитку, у яких під час війни 
погіршився фізичний стан та поведінка
Сім’ї, у яких немає спеціалізованого 
обладнання, якого потребують діти 
Внутрішньо переселені сім’ї, які не мають 
інформації про доступні послуги в громадах

Індивідуальні консультації про доступні 
послуги в громадах
Послуги соціальних  працівників
Спеціалізовані консультації вузьких 
спеціалістів
Допоміжні засоби за потребами дитини 
(наприклад слухові  апарати, колісні 
крісла тощо)
Приїзд мобільної команди фахівців у 
віддалені райони

ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ, 
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КООРДИНАТОРА У 
ВАШОМУ РЕГІОНІ, КОНТАКТИ ЯКИХ 
МОЖНА ЗНАЙТИ В КІНЦІ БРОШУРИ

ЮНІСЕФ Україна разом із львівським Центром Джерело запустили 
програму кризової підтримки сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю чи труднощами розвитку. У межах програми можна 
отримати психо-соціальну підтримку, консультації соціальних 
працівників та вузьких спеціалістів, допоміжні засоби, яких 
потребує ваша дитина.

КРИЗОВА ПІДТРИМКА
ПІД ЧАС ВІЙНИ

Особливо вразливими 
в умовах війни є родини 
з дітьми з труднощами 
розвитку або інвалідністю. 
Розповідаємо, де та як ви 
можете отримати допомогу 
кваліфікованих спеціалістів, 
засоби, необхідні для 
розвитку та догляду за 
дитиною, медичні послуги 
та потрапити на навчання 
в інклюзивному класі чи групі.



ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ 
ДО ПРОФІЛЬНОГО ЛІКАРЯ
Для отримання вузькоспеціалізованої консультації потрібно:

1. Отримати направлення.
Направлення виписує сімейний лікар або профільний лікар, який 
вважає за потрібне залучити до лікування фахівця іншої 
спеціалізації.

Ви можете звернутися до сімейного лікаря дитини телефоном або 
через месенджер. Лікар, який має доступ до електронної системи 
охорони здоров’я, випише направлення дистанційно.
Також направлення можна отримати й у педіатра або сімейного 
лікаря, який працює з дітьми, у будь-якому закладі первинної 
медичної допомоги, у якого є договір з НСЗУ. Для цього не потрібно 
укладати нову декларацію! Запишіться на прийом, надайте свої дані 
та дані сімейного лікаря, з яким укладена декларація, розкажіть 
новому лікарю, що вас турбує, та отримайте електронне чи 
паперове направлення.

2. Знайти потрібного спеціаліста та записатися на прийом.
З направленням можна звернутися до лікаря в будь-якому регіоні 
та в будь-якому закладі охорони здоров’я, який уклав договір з 
НСЗУ. Знайти потрібного спеціаліста в новому місці можна, 
зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Перед візитом зателефонуйте в обраний медзаклад і запишіться на 
прийом. Також до лікаря можна записатися онлайн, якщо 
медзаклад надає таку можливість. 

Якщо ви не можете дістатися до потрібного спеціаліста, спробуйте 
отримати онлайн-консультацію. Про можливість 
онлайн-консультації можна дізнатися на сайті медичного закладу 
або за його телефоном.

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ 
ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ/ПЕДІАТРА

Якщо ви переїхали до іншого регіону 
України, а сімейний лікар чи педіатр 
вашої дитини не надає консультації 
онлайн або ви потребуєте очної 
консультації, ви можете звернутися 
до будь-якого педіатра чи сімейного 
лікаря, який працює з дітьми, у 
будь-якому закладі первинної 
медичної допомоги, у якого є договір 
з Національною службою здоров’я 
України (НСЗУ). 

Для цього не потрібно укладати 
нову декларацію!
Перед візитом зателефонуйте в 
обраний медзаклад і запишіться 
на прийом. Також до лікаря можна 
записатися онлайн, якщо цей 
заклад надає таку можливість.



ОсвітаОСВІТА

В умовах війни дуже важливо дотримуватися календаря 
профілактичних щеплень, не пропускати планову вакцинацію та 
якнайшвидше надолужувати пропущені щеплення.

Необхідні щеплення можна зробити в будь-якому медичному 
закладі, де є потрібні вакцини. Для цього не потрібно укладати 
нову декларацію із сімейним лікарем/педіатром. 

Подзвоніть у найближчий до вас заклад первинної медичної 
допомоги та поцікавтеся, чи є в них необхідні вакцини. Якщо є, то 
попросіть записати вашу дитину на прийом та вакцинацію до 
педіатра чи сімейного лікаря, які працюють в цьому закладі.
 

ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ З ТРУДНОЩАМИ 
РОЗВИТКУ АБО ІНВАЛІДНІСТЮ 
ДО САДОЧКА ЧИ ШКОЛИ
Якщо у вашої дитини є труднощі розвитку чи інвалідність, подбайте 
вже зараз про те, щоб у вересні вона пішла у дитсадок, школу чи 
інший колектив, навіть якщо ви вимушені через війну тимчасово 
проживати на новому місці.

Для цього вам потрібно подати висновок про комплексну оцінку 
вашої дитини з Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) разом із заявою 
у найближчий садок чи школу.  Якщо ви тимчасово проживаєте в 
іншому регіоні, вам необхідно мати довідку про взяття на облік як 
внутрішньо переміщеної особи. 

Якщо під час воєнного стану висновок, що надавався ІРЦ раніше, 
втрачено, можна отримати його копію на порталі ІРЦ ircenter.gov.ua 
або у відповідному мобільному додатку. Інструкція, як це зробити – 
https://bit.ly/IRTS_instruktsia

Якщо такого висновку у вас немає, ви можете отримати його в 
найближчому Інклюзивно-ресурсному центрі. Для цього: 

1. Зайдіть на сайт ircenter.gov.ua, в нижній частині головної сторінки 
знайдіть контакти найближчого до вас ІРЦ, обравши в пошуковій 
системі область, місто та район вашого місця проживання або місця 
тимчасової реєстрації як ВПО.

2. Зателефонуйте до ІРЦ та запишіться на проведення комплексної 
оцінки для визначення рівня підтримки в закладах освіти.

3. На прийом до ІРЦ із собою необхідно взяти: 
документ, що посвідчує особу одного з батьків або законного 
представника
свідоцтво про народження дитини
попередні висновки фахівців, що стосуються розвитку та 
навчання вашої дитини, якщо такі є 

ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ НА ЩЕПЛЕННЯ

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/03/17/Yak.zavantazhyty.dok.z.AS-IRTS.Instruktsiya.dlya.batkiv.17.03.22.pdf

https://ircenter.gov.ua/



ДЕННИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Це соціальна послуга для дітей з інвалідністю від 3 до 18 років, які 
потребують постійного догляду та супроводу.

Протягом дня в Центрі (відділенні) денного догляду діти набувають 
навичок самообслуговування, соціальної адаптації та реабілітації, 
отримують психологічну підтримку та допомогу в забезпеченні 
технічними засобами реабілітації, мають організоване дозвілля 
відповідно до індивідуальних потреб. Такі центри вже діють у 
багатьох громадах, їх продовжують створювати по всій Україні.

СУПРОВІД ПІД ЧАС 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Це соціальна послуга, яка дозволяє дитині з інвалідністю навчатися 
у звичайній школі та реалізовувати право на освіту. Її фахівці 
забезпечують індивідуальний супровід дитини під час навчання.

Фахівці слідкують за харчуванням дитини, допомагають 
пересуватися і відвідувати потрібні місця, навчають орієнтуватися у 
просторі, слідкують за здоров’ям дитини (за потреби вчасно дають 
ліки), підтримують побутові навички самообслуговування, 
спілкуються з дитиною і сприяють комунікації з іншими (зокрема, за 
допомогою жестової мови), супроводжують дитину і слідкують за 
нею у закладах освіти, під час екскурсій, навчальних поїздок тощо.

Соціальні послуги, які  можна 
отримати дітям з інвалідністю 
Освіта
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ МОЖНА 
ОТРИМАТИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ З ТРУДНОЩАМИ 
РОЗВИТКУ АБО ІНВАЛІДНІСТЮ 
ДО САДОЧКА ЧИ ШКОЛИ
Якщо у вашої дитини є труднощі розвитку чи інвалідність, подбайте 
вже зараз про те, щоб у вересні вона пішла у дитсадок, школу чи 
інший колектив, навіть якщо ви вимушені через війну тимчасово 
проживати на новому місці.

Для цього вам потрібно подати висновок про комплексну оцінку 
вашої дитини з Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) разом із заявою 
у найближчий садок чи школу.  Якщо ви тимчасово проживаєте в 
іншому регіоні, вам необхідно мати довідку про взяття на облік як 
внутрішньо переміщеної особи. 

Якщо під час воєнного стану висновок, що надавався ІРЦ раніше, 
втрачено, можна отримати його копію на порталі ІРЦ ircenter.gov.ua 
або у відповідному мобільному додатку. Інструкція, як це зробити – 
https://bit.ly/IRTS_instruktsia

Якщо такого висновку у вас немає, ви можете отримати його в 
найближчому Інклюзивно-ресурсному центрі. Для цього: 

1. Зайдіть на сайт ircenter.gov.ua, в нижній частині головної сторінки 
знайдіть контакти найближчого до вас ІРЦ, обравши в пошуковій 
системі область, місто та район вашого місця проживання або місця 
тимчасової реєстрації як ВПО.

2. Зателефонуйте до ІРЦ та запишіться на проведення комплексної 
оцінки для визначення рівня підтримки в закладах освіти.

3. На прийом до ІРЦ із собою необхідно взяти: 
документ, що посвідчує особу одного з батьків або законного 
представника
свідоцтво про народження дитини
попередні висновки фахівців, що стосуються розвитку та 
навчання вашої дитини, якщо такі є 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ МОЖНА 
ОТРИМАТИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

4. Після проведення оцінки ви отримаєте висновок ІРЦ, у якому 
буде зазначено необхідний рівень підтримки вашої дитини під час 
навчання та рекомендації для педагогів та інших фахівців садочків 
та шкіл. 

Пам’ятайте, що згідно з законом України про освіту та Конвенцією 
ООН кожна дитина має право на освіту. Школа чи дитсадок 
обов’язково мають створити для вашої дитини інклюзивний клас 
або групу, якщо ви подали до неї висновок про комплексну оцінку 
дитини!

ЯКІ ІНШІ ПОСЛУГИ МОЖНА ОТРИМАТИ В ІРЦ
В ІРЦ ваша дитина також може отримати заняття з: 

психологом
логопедом
вчителем-реабілітологом, який працює 
з дітьми, що мають порушення опорно-
рухового апарату
вчителем-дефектологом, який працює 
з дітьми, що мають затримку психічного 
розвитку, інтелектуальні порушення, 
ДЦП та розлади аутичного спектру



ЯК ОТРИМАТИ ТАКІ ПОСЛУГИ
Найбільше інформації про можливу соціальну підтримку може 
надати фахівець із соціальної роботи або соціальний працівник 
місцевого Центру надання соціальних послуг або Центру соціальних 
служб, спеціалісти місцевого управління соціального захисту 
органу місцевого самоврядування або працівник служби 
у справах дітей. Варто звернутися насамперед до них.

Зверніться до фахівця із соціальної роботи в 
Центр надання соціальних послуг (може ще 
називатися Центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді), який має оцінити 
потреби сім’ї. Під час звернення опишіть 
ситуацію вашої сім’ї та вашої дитини, 
обговоріть, якої саме підтримки та послуг 
ви потребуєте. Дізнайтеся, які документи 
необхідні для отримання таких послуг. 

Соціальні послуги, які  можна 
отримати дітям з інвалідністю 

КРОК 

Отримайте довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи. Її можна 
замовити через застосунок «Дія» або 
звернутися до найближчого структурного 
підрозділу соціального захисту населення. 
Ця довідка потрібна для отримання 
соціальних та освітніх послуг. Для отримання 
медичних послуг довідка не обов’язкова. 

КРОК 

Зверніться із заявою до місцевого відділу 
соціального захисту з проханням надати 
послугу, додайте до звернення результати 
оцінювання потреб, де вказано, що ваша 
дитина потребує ї ї. Це можна зробити 
особисто, поштою чи онлайн.  
Важливо! Радимо робити всі звернення 
письмово.

КРОК

КРОК Чекайте відповіді.

Освіта
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ МОЖНА 
ОТРИМАТИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ДОГЛЯД ВДОМА
Мають право скористатись діти від 3 до 18 років.
Надається за місцем проживання (вдома), полягає 
в допомозі у самообслуговуванні. Може надаватись, 
в залежності від індивідуальних потреб дитини, 
періодично – 2 рази на тиждень, 
постійно –  3-4 рази на тиждень або 
інтенсивно – 5 разів на тиждень


