
Прес-випуск 

29.11.2013 №02/3-07/15105  

 

До Міжнародного дня інвалідів 

 

У 1992р. Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня 

Міжнародним днем інвалідів. 

Міжнародний день інвалідів відзначає і наша держава. Мета даного 

заходу – привернення уваги до проблем тих, хто став інвалідом від 

народження, в дитинстві чи під час дорослого життя. 

Інвалідність – явище соціальне, уникнути якого не може жодне 

суспільство. Кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, 

пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику 

щодо осіб з фізичними або розумовими вадами.  
Сьогодні на 1000 киян припадає 49 інвалідів. 
 

 

Кількість пенсіонерів – інвалідів
1
  

за групами інвалідності 
 

( на початок року) 

 2012 2013 

   

Всього інвалідів, осіб
 

135541 134345 

у тому числі    

І групи 14666 13780 

ІІ групи 73766 72762 

ІІІ групи 45391 46436 

діти-інваліди до 18 років 1718 1367 
 

 

Розподіл пенсіонерів – інвалідів  
за групами інвалідності на початок 2013 року 

 

діти-інваліди; 
1,0% 

І група; 
10,2% 

ІІІ група; 
34,6% 

ІІ група; 
54,2% 



Середній розмір призначеної місячної пенсії інвалідам впродовж 

останніх років мав тенденцію до зростання. 

 
Середній розмір призначеної місячної пенсії 

(пенсіонерам, які перебувають на обліку 
 в органах Пенсійного фонду) 

 

(на початок року; грн.) 

 
Обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян  

та інвалідів  
 

 2011 2012 

   

Кількість територіальних центрів соціального 

обслуговування 12 

 

12 

Кількість відділень соціальної допомоги вдома 83 76 

В них обслуговано, осіб 34375 31849 

 

Сьогодні особливого вшанування і відзначення заслуговують ті 

інваліди, які не впали в розпач, не замкнулись в чотирьох стінах, а в силу 

своїх сил і можливостей працюють, беруть активну участь в громадському 

житті, займаються спортом. 
 

Кількість працюючих інвалідів за статтю
2 

 

 

(на кінець року) 

 2011 2012 

   

Усього, осіб 36305 40962 

за статтю:   

жінки 16598 19011 

чоловіки 19707 21951 
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Усього у т.ч. за інвалідністю 



На кінець 2012р. 52,9% працюючих інвалідів – інваліди ІІІ групи. 
 

 

Кількість вільних робочих місць для інвалідів
 

 

(на 1 січня, місць ) 

 2012 2013 

   

Усього по місту 534 560 
 

Працевлаштовано інвалідів за рік
3 

 

(осіб) 

 2011 2012 

   

Усього по місту 148 122 
 

 

Чисельність інвалідів серед студентів 

вищих навчальних закладів м.Києва 
 

(на початок навчального року) 

 2011/12 2012/13 

   

Усього, осіб 3263 3277 

з них у ВНЗ   

І-ІІ рівнів акредитації 376 434 

ІІІ-ІV рівнів акредитації 2887 2843 
 

Кількість осіб з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, 

розумового розвитку, які займаються спортом 
 

(на кінець року, осіб) 

 2011 2012 

   

Усього з них 710 731 

у ВНЗ 62 60 

ДЮСШ, ДЮСШІ, СДЮШОР
5
 593 606 

спортивних клубах
 

55 65 
 

Кількість інвалідів, які потребували забезпечення спеціальним 

автотранспортом 
 

 (на кінець року, осіб) 

 2011 2012 

  

Усього перебувають на обліку 3472 3622 

з них мають право на  

першочергове забезпечення автомобілем 227 196 

позачергове забезпечення автомобілем 394 481 

в порядку загальної черги 2851 2945 



Надання державної соціальної допомоги особам,  

які не мають права на пенсію, та інвалідам 

 
(на початок року) 

 2012 2013 

   

Усього одержувачів, осіб  1570 1959 

Середній розмір призначеної місячної допомоги з 

урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації, грн. 822 894 

 

Надання цільової грошової допомоги громадянам  

з мінімальними доходами 
 

(органами Пенсійного фонду) 

 2011 2012 

Кількість громадян, яким призначена допомога, осіб  24623 23532 

Середній розмір допомоги одній особі, грн. 44,21 44,15 
 

Надання органами соціального захисту грошової та натуральної 

допомоги громадянам, які перебувають у складних  

життєвих обставинах  
 

 2011 2012 

   

Виявлено, осіб 24893 31187 

Кількість осіб, яким надано допомогу   

грошову 1353 1116 

натуральну  21123 26721 

Розмір допомоги (у середньому на одну особу), грн.   

грошової 391,37 262,50 

натуральної 133,90 215,55 
 

Кількість дітей-інвалідів віком до 18 років 
 

(на початок року; осіб) 

 2012 2013 

   

Україна 20667 15893 

м.Київ 1718 1367 

 



Оздоровлення дітей-інвалідів влітку 

у дитячих оздоровчих закладах (таборах) 
 

(осіб) 

 2012 2013 

   

Усього оздоровлено 28 41 
 

____________ 
1 
За даними Пенсійного Фонду України, незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. 

2 
Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 

3 
За даними Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України. 

4
 За даними Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України 

5
 Включаючи спеціальні відділення ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки за телефоном: (044) 486-60-94 
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