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Голові Постійної комісії з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Володимиру ШИЛОВУ
Міському голові
Олександру ЛИСЕНКУ
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Звернення

Я, Макаренко Анастасія Валеріївна, мати дитини 09.01.2008 року народження Макаренко Софії, яка є особою з інвалідністю по слуху, прошу посприяти виділенню бюджетних коштів для купівлі слухових апаратів. Фінансування засобів реабілітації перекладено на міські бюджети. Моя дитина має рекомендації від лікаря-сурдолога Петровського Юрія Валерійовича, щодо слухопротезування слуховими апаратами (Далі СА), як єдиного способу реабілітації з незворотною втратою слуху.Згідно з положенням Конституції України та Конвенції про захист прав і основних свобод людини, життя і здоров’я людини -  це найвища і найпріорітетніша цінність держави. Кожен громадянин має невід’ємне право на розуміння, допомогу і турботу зі сторони держави, яка в свою чергу повинна піклуватися про своїх громадян і всіма можливими способами покращувати їх становище у суспільстві.Згідно з ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави. Даний закон має на меті забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Він полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.
Відповідно до Статті 38 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації, (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голос утворювальні апарати, ендопротези, сечо- та кало приймачі тощо).Відповідно до п. З ч. 1 статті 17 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» реабілітаційний процес особи з інвалідністю включає забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.Відповідно до п. 2 ч. 1 статті 25 ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» основними формами реабілітаційних заходів є забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.Також в ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» йдеться про те, що держава гарантує :

- розробку й виробництво технічних та інших засобів реабілітації- закупівлю спеціального транспорту та виробів медичного призначення, необхідних для реабілітації осіб з інвалідністю і забезпечення ними осіб даної категорії з метою соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування.
















































































