
В Територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Голосіївського району м. Києва 
функціонує відділення надання соціальних 
та реабілітаційних послуг для дітей з 
інвалідністю. Це державний заклад, в 
якому всі послуги надаються безкоштовно. 
Режим роботи: з 8.00 до 17.00 п’ять днів на 
тиждень.

Відділення розраховане на 3 групи:
*група повного дня (денного догляду), 

діти віком від 5 до 18 років, в цій групі діти 
отримують комплекс реабілітаційних 
заходів, 3–х разове харчування, денний 
відпочинок;

*група короткотривалого перебування 
(раннього втручання), діти віком від 1 до18 
років. В групі короткотривалого 
перебування спеціалісти відділення 
працюють за системою Керованого 
навчання. Це ефективна медико-соціальна 
та педагогічна система, яка включає 
комплексний підхід до розвитку дитини.

Порядок зарахування дітей до 
відділення

До відділення зараховуються діти з 
інвалідністю віком від 2-х до 18 років 
згідно рекомендацій районної соціально-
медичної комісії по відбору дітей до 
відділення з діагнозами: дитячим 
церебральним паралічем, розумовою 
відсталістю, ураженням центральної 
нервової системи з порушенням психіки, 

синдромом Дауна, аутизмом, а також діти 
віком до 2-х років, які мають ризик 
отримання інвалідності, за наявності 
відповідних медичних висновків та з 
урахуванням пропозицій комісії з питань 
розгляду заяв про надання соціальних та 
реабілітаційних послуг.

Протипоказання для зарахування 
довідділення

- Гострі інфекційні захворювання,
- Інфекційні хвороби очей і шкіри,
- Туберкульоз (активні форми),
- Тяжкі органічні психічні розлади, 

психопатоподібні порушення поведінки (з 
агресивними тенденціями), шизотипові і 
маячні розлади, імбецильність помірно 
виражена та виражена, ідіотія,

- Епілепсія з частими генералізованими 
судомними нападами,

- Активний сифіліс,
- Гострі захворювання центральної 

нервової системи,
- Бацилоносійство,
- Інші захворювання, які потребують 

стаціонарного лікування.
Відділення забезпечує умови для 

всебічного розвитку дітей з особливими 
потребами, здійснює корекцію 
психофізичного стану відповідно до 
індивідуальноїпрограми реабілітації. 
Запорукою ефективної реабілітації дітей з 
особливими потребами є наявність 
команди професіоналів, які доповнюючи 
один одного, працюють на загальний 

результат, вміють знайти індивідуальний 
підхід до кожної дитини, розвинути в ній 
позитивне ставлення до життя, родини, 
навчання.

Послуги, які надаються
Соціальнапослуга 

денного догляду 
(група денного 

перебування);
- Соціальна 

реабілітація;
- Психологічн

а реабілітація;
- Фізична 

реабілітація та 
медичний 
супровід;

- Педагогічна 
реабілітація.

Всі призначення 
робить лікар- 
невролог дитячий 
згідно 
індивідуальної 
програми 
реабілітації дитини.



У відділенні проводять не тільки 
реабілітаційні заняття,

але й цікаві свята,
майстер класи та розваги.

Для батьків проводяться консультації, 
бесіди.

Якими діти народжуються, це не від кого 
не залежить, але в наших силах зробити їх 

щасливими.
Плутарх

Якщо вам потрібна наша допомога - 
звертайтесь,

з радістю допоможемо.

м. Київ
вул. Теремківська, 9

(приміщення ДДЗ № 726),
тел. 526 74 16, (067)251 37 67

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

Голосіївського району м. Києва

Відділення надання соціальних та 
реабілітаційних послугдля дітей з 

інвалідністю Голосіївського району 
м. Києва


