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ПРЕС-ВИПУСК  
 

До Міжнародного дня людей з інвалідністю 
 

Третього грудня українське суспільство разом із світовим співтовариством 
відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. На сьогодні для України 
проблема захисту осіб з інвалідністю набуває значення у зв’язку з постійним 
зростанням їх частки серед населення держави. По Україні на початок 2022 року 
чисельність осіб з особливими потребами у розрахунку на 1000 населення 
становила 66 осіб, у Закарпатській області – 62 особи. 

Держава бере на себе конкретні зобов’язання з матеріального забезпечення 
осіб з інвалідністю, створення для них необхідних правових, соціально-
побутових, психологічних умов життя, надає їм пільги, конституційно гарантує 
рівні з усіма іншими громадянами можливості для освіти, участі в економічній, 
політичній, соціальній та інших сферах життя суспільства. 

На початок 2022 року на Закарпатті за даними Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду 
України налічувалося 76,8 тис. осіб з інвалідністю, що складало 6,2% всього 
населення області. Із загальної кількості: особи з інвалідністю I групи – 5,8 тис. 
осіб, II групи – 19,5 тис. осіб, III – 44,5 тис. осіб, діти з інвалідністю до  
18 років – 7,0 тис. осіб. Станом на 1 січня 2022 року пенсію по інвалідності 
отримували 38,1 тис. осіб, середній розмір якої з цільовою грошовою допомогою 
з урахуванням індексації склав 2648 грн. 

За даними Міністерства охорони здоров’я України упродовж 2021 року в 
Україні кількість уперше визнаних осіб з інвалідністю віком 18 років і старше 
склала 121,0 тис. осіб, у Закарпатській області – 3,8 тис. осіб. Найбільшу частку 
із загальної кількості в області скаладали особи, які набули інвалідності 
внаслідок хвороб системи кровообігу – 21,0%, новоутворень – 20,0%, хвороб 
кістково-м'язової системи і сполучної тканини – 17,9%. Також із загальної 
кількості по області більшість склали люди середнього віку, працездатні – 
76,1%, за ознакою статі: жінки – 42,1%, чоловіки – 57,9%. 

Значна кількість осіб з інвалідністю (дорослих і дітей), потребували 
надання соціальних послуг. Для цієї категорії населення в області діють 10 
територіальних центрів соціального обслуговування громадян похилого віку, 
інвалідів, хворих та інших громадян, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у складі яких 48 відділень. У 2021 році ними обслуговувалися  
3,9 тис. громадян вищезгаданих категорій, з них 0,7 тис. осіб з інвалідністю. 
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