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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення зміни 
до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 
щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю


1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону підготовлений з метою удосконалення правового регулювання забезпечення транспортним обслуговуванням осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в реабілітаційних установах. 
Відповідно до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» особи з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, забезпечуються реабілітаційними установами транспортним обслуговуванням до місця реабілітації і до місця проживання безоплатно, тільки у випадку якщо ці установи розташовані у сільській місцевості.
Станом на 01.01.2016 року в системі Мінсоцполітики функціонувало 151 реабілітаційна установа, в тому числі 8 у сфері управління Мінсоцполітики та 143 у сфері управління органів соціального захисту населення. Із них тільки 2 реабілітаційні установи розміщені в сільській місцевості, зокрема: 
	Івано-Франківський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який розташований в с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області;
	Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, який розташований в с. Лютіж Вишгородського району Київської області. 

В системі Мінсоцполітики функціонує 4 типи реабілітаційних установ: центри професійної реабілітації інвалідів,  центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. В Типових положеннях цих установ вже передбачено, що вони у разі потреби забезпечують на безоплатній основі транспортними послугами осіб з інвалідністю, які перебувають в даних установах (до місця розташування реабілітаційної установи та (або) до місця проживання таких категорії осіб).
Державні реабілітаційні установи фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (9 установ) та можуть надавати реабілітаційні послуги особам з інвалідністю з усіх регіонів,  інші 142 реабілітаційні установи комунальної форми власності фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів і реабілітаційні послуги надаються за місцем проживання осіб з інвалідністю. 
За 2015 рік у зазначених реабілітаційних установах отримали реабілітаційні послуги, зокрема, 14 216 дітей з інвалідністю, з них – 7 205 осіб з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи. При цьому, часто реабілітаційні послуги надаються в стаціонарних відділеннях денного догляду, тобто, особа з інвалідністю знаходиться в центрі тільки протягом дня, а ввечері повертається додому. 
Водночас слід зазначити, що на балансі реабілітаційних установ є автотранспортні засоби, в тому числі призначені для перевезення осіб з інвалідністю. В  деяких областях України за рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються спеціальні програми безкоштовного чи пільгового транспортного обслуговування місцевих жителів з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, наприклад, служба «Соціальне таксі». За рахунок цих ресурсів частково здійснюється перевезення осіб з інвалідністю до реабілітаційних установ.
Проте, при реалізації норми Типових положень реабілітаційних установ щодо безоплатного транспортного обслуговування осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в реабілітаційних установах, іноді виникають складнощі, оскільки в Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» передбачено, що ці послуги надаються тільки якщо ці установи розташовані у сільській місцевості.	
Враховуючи зазначене, з метою гармонізації законодавства, необхідно передбачити в Законі України «Про реабілітацію інвалідів» надання транспортних послуг особам з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, незалежно від місця їх розташування. 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є удосконалення механізму надання реабілітаційними установами транспортних послуг особам з інвалідністю  незалежно від місця знаходження таких установ.  

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом передбачається визначити, що особи з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, забезпечуються реабілітаційними установами безоплатним транспортним обслуговуванням у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

У відповідній сфері правового регулювання діють Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України. 
5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту дасть змогу забезпечити доступність осіб з інвалідністю до реабілітаційних послуг, у тому числі з урахуванням вимог статті 26 «Абілітація та реабілітація» Конвенції ООН про права інвалідів.  
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