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Розвиток системи надання освітніх та корекційних послуг для надання 

всебічної підтримки дітям 

2001 2018 2018

Відділення 
соціальної

реабілітації дітей 
При Територіальному

центрі соціального 
обслуговування

Розпочата робота із
запровадження інклюзії в

закладах освіти.  У ДНЗ №12
відкрито міський

консультативний центр
раннього втручання,

відкрито перший інклюзивний клас

Створено КУ «Інклюзивно-
ресурсний центр»

Відкрито КУ
«Центр комплексної

реабілітації для дітей
з інвалідністю «Шанс»

2012 2017

Відкриття ресурсних 
інклюзивних кімнат

у 4-х закладах освіти міста



Відкриття ресурсних 
кімнат у закладах 

освіти міста

Протягом 2017-2020 років у закладах 
загальної середньої освіти міста Чугуїв 

завдяки участі в мініпроєктах 
розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» та у 
проєкті Європейського Союзу 

«Посилення  ролі місцевих громад у 
прийнятті рішень щодо надання 

соціальних  послуг», за підтримки 
Німецького товариства міжнародного 
співробітництва GIZ відкрито ресурсні 

кімнати в чотирьох ліцеях: 
№1, №6, №7 та  №8.

2017 - ліцей №6
мініпроєкт розвитку територіальних громад  

«Разом в майбутнє» 

2020 - ліцей № 7
мініпроєкт «Заклад рівних можливостей»,

співпраця з  GIZ

2017  - ліцей №8
проєкт реалізовано Німецьким товариством

міжнародного співробітництва GIZ у співпраці
з Харківським інститутом соціальних

досліджень

2020 - ліцей № 1
мініпроєкт розвитку територіальних громад  «Разом 

в майбутнє»  



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

МІСТА ЧУГУЄВА НА 2017 – 2020 РОКИ:

01

02

03

04

05

Пріоритет 1: Підвищення рівня доступності соціальних
послуг

Пріоритет 2: Формування соціально відповідальної
громади

Пріоритет 3: Розвиток ринку соціальних послуг

Пріоритет 4: Посилення кадрового потенціалу суб’єктів, 
які надають соціальні послуги

Пріоритет 5: Побудова ефективної системи надання
соціальних послуг



Комунальна установа 
«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ШАНС» 

Основним завданням
Центру є здійснення

комплексу 
реабілітаційних заходів, 

спрямованих на 
всебічний розвиток дітей

з інвалідністю.

На облаштування Центру виділено 3,3 млн грн з місцевого бюджету.

Співпраця з Німецьким Товариством Міжнародного Співробітництва (GIZ) дала змогу залучити матеріальні активи у
вигляді сучасного реабілітаційного обладнання на суму 2,7 млн грн, а також провести навчання фахівців Центру.

Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) для Центру було передано обладнання та оргтехніку на загальну суму 106,7 тис грн.



2018

2019 рік 2020 рік

Тепер для дітей з
особливостями розвитку 
безкоштовно надається 
реабілітаційна послуга 
«Тварина – терапевт».

“Контактний зоопарк” “Рух дитини- щастя для 
родини”

Реалізація проєкту дала змог
у встановити ігровий 
майданчик, пристосований 
для дітей з інвалідністю.

створено зону вуличної 
реабілітації для дітей з 

порушеннями розвитку.

“Рух без меж”

Участь у обласному конкурсі мініпроєктів “Разом в майбутнє” дозволила 
реалізувати та впровадити ряд мініпроєктів на базі “ШАНСУ”

Бюджет проєкту  - 300 тис грн

Бюджет проєкту  - 300 тис грн Бюджет проєкту  - 295 тис грн



За період з 2018 
по 2021 Центр 
надав послуги

360 сімʼям дітей з 
інвалідністю та  

дітей групи 
ризику,  з  них 91 
дитина - з інших

громад та 
населених

пунктів
Харківської

області. 



Інклюзивно-
ресурсний 

центр

Головна мета функціонування ІРЦ:
надання послуг дітям з 

особливими освітніми потребами, 
які проживають/навчаються у        

територіальній громаді, 
психолого-педагогічний супровід   

інклюзивної освіти.

Витрачено:
 1,245 тис грн. з місцевого бюджету -

ремонт та оснащення ІРЦ,
 199 тис грн. з державного бюджету 

– на придбання оргтехніки. 



За період 
з 2018 по 2021:

 фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру проведено комплексне навчання
225 дітей, з них з міста Чугуїв – 138, з інших регіонів області – 87.

 Психолого-педагогічні послуги надаються всім обстеженим дітям, 70 дітей
охоплено системною корекційної роботою.
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