
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

_____________________ сесії 

 

__.12.2018 р.                                      Летичів                                                   № __  
 

 

Про затвердження Програми 

соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації та інтеграції 

інвалідів по зору Летичівської ТПО 

УТОС на 2019-2021 роки 

 

 

З метою створення належних умов для реалізації конституційного права 

людей з глибокими аномаліями зору на суспільне життя, працю, навчання, а 

також розкриття їх здібностей і таланту та соціальної реабілітації, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія селищної ради    – 

 

В И Р І Ш И Л  А: 

 

1. Затвердити Програму соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-

2021 роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             І. Тисячний   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



Затверджено  

рішенням __ сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від __.12.2018 р. № __ 

 

Програма 

соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС 

 на 2019-2021 роки 
 

    

1. Існування та аналіз проблем соціальної підтримки та реабілітації 

інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС 

 

Існує проблема забезпечення інвалідів тифлозасобами: годинниками, як 

брайлівськими так і з голосовим виводом, окулярами, лінзами, засобами 

сучасної комп’ютерної техніки. Організація спрямовує свою роботу на 

соціальну підтримку, трудову і медичну реабілітацію незрячих. ТПО УТОС є 

неприбутковою організацією, а значить її утримання і придбання тифлозасобів 

потребують залучення коштів з місцевого бюджету. 

 

 

2. Мета програми 

 

Метою програми є створення належних умов для реалізації 

конституційного права людей з глибокими аномаліями зору на суспільне життя, 

працю, навчання, а також розкриття їх здібностей і таланту та соціальної 

реабілітації. 

 

 

3. Завдання програми: 

 

1. Створення належних умов для соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору. 

2. Сприяння збереженню і створенню нових робочих місць для інвалідів 

по зору поза системою. 

3. Активізація співпраці первинної організації УТОС з органами 

місцевого самоврядування, підтримки та розвитку підприємництва серед людей 

з функціональними порушеннями зору підприємствами усіх форм власності, 

підприємницькими структурами. 

4. Активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук 

нових форм фінансування громадської організації УТОС. 

5. Створення рівних умов для праці інвалідам по зору і гарантування їм 

рівної якості життя незалежно від місця проживання. 

 



4. Основні напрямки вирішення проблем соціальної, трудової, 

медичної реабілітації інвалідів по зору, що потребують підтримки з боку 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: 

 

1. Активізація співпраці первинної організації УТОС з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо працевлаштування 

інвалідів по зору застосування праці людей з функціональними порушеннями 

зору, по наданню комунальних послуг. 

2. Сприяння у залученні благодійних пожертвувань. 

3. Сприяння у фінансовій підтримці первинній організації УТОС. 

4. Більш широке залучення громадян до скарбів духовної культури, 

сприяння моральному та етичному вихованню, соціальній реабілітації інвалідів 

по зору, підвищення їх освітнього, культурного та професійного рівня. 

5. Надання адресної допомоги сім’ям та одиноким інвалідам по зору.  

 

 

5. Заходи щодо реалізації програми 

 

№ Зміст заходів Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

 1. Організаційно-правове 

забезпечення 

  

1.1 Надавати допомогу інвалідам по зору 1 

та 2 груп щодо оформлення 

відповідних документів для надання 

пільг, передбачених чинним 

законодавством 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Щорічно 

1.2 Надати допомогу у звільненні 

первинної організації УТОС від 

орендної плати, комунальних платежів 

Селищна рада Щорічно 

1.3 Сприяти первинній організації УТОС у 

залученні благодійної допомоги від 

підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності 

Управління 

соціального захисту 

населення, 

керівники 

підприємств, 

установ і організацій 

Постійно 

1.4 Надавати організаційну і фінансову 

допомогу первинній організації УТОС 

у відзначенні створення Летичівської 

ТПО УТОС, до дня створення УТОСу, 

Всесвітнього Дня Білої тростини, 

Міжнародного Дня сліпих, 

Міжнародного Дня інвалідів, Дня 

незалежності 

Селищна рада, 

управління 

соціального захисту 

населення 

 

Щорічно 

1.5 Забезпечити виплату пільг інвалідам 

по зору згідно чинного законодавства 

Управління 

соціального захисту 

Щорічно 



населення 

1.6 Надавати допомогу у забезпеченні 

транспортними засобами під час 

проведення заходів первинною 

організацією УТОС 

Управління 

соціального захисту 

населення, селищна 

рада 

Протягом 

року 

 2. Соціально-трудова та медична 

реабілітація 

  

2.1 Надавати фінансову допомогу на 

придбання тифлозасобів для членів 

ТПО УТОС 

Селищна рада Один раз 

на рік 

2.2 Вирішити питання про можливість 

пільгового придбання та ремонту 

окулярів інвалідам по зору 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Постійно 

2.3 Вирішення питання щодо розширення 

та вивчення можливостей інвалідів по 

зору поза системою 

Управління 

соціального захисту 

населення, районний 

центр зайнятості, 

ТПО УТОС 

Щорічно 

 

6. Фінансове забезпечення реалізації заходів програми 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється  в межах 

коштів передбачених в  місцевому бюджеті на виконання Програми та інших, 

не заборонених чинним законодавством джерел. 

Кошти Летичівської  ТПО УТОС формуються з: 

- надходжень в межах коштів, передбачених в місцевому бюджеті; 

- благодійної допомоги підприємств, організацій, установ, комерційних 

структур, спонсорів. 

Одержані кошти використовуються на статутну діяльність Летичівської  

ТПО УТОС, на матеріальне заохочення, грошову допомогу тим хто її потребує, 

на передплату періодичних видань, на транспортні послуги, канцелярські 

витрати, подарунки, оформлення стендів, господарські витрати, оплату послуг, 

придбання оргтехніки. 

Розпорядником коштів є Летичівська селищна рада. 

Ресурсне забезпечення програми 

грн. 

Обсяг коштів, які пропонуються 

залучити до виконання 

Програми 

Етапи виконання 

Програми 

Всього витрат на 

виконання 

Програми 2019 2020 2021 

Обсяг ресурсів всього ,в т.ч. 35000 36000 39000 110000 

- селищний бюджет 30000 29500 32000 91500 

- субвенція з селищного 

бюджету Меджибізької 

селищної ради 

5000 6500 7000 18500 

 

 



 

7. Очікувані результати виконання програми 

Виконання заходів Програми дозволить оплатити послуги електрозв’язку, 

електроенергії для товариства, придбати канцтовари та інше обладнання, а 

також поштові витрати організації, забезпечити інвалідів по зору озвученою 

літературою, тифлоприладами, окулярами. 

Виконання Програми надасть можливість організації та проведення 

заходів до дня створення Летичівської ТПО УТОС, дня створення УТОСу, 

Всесвітнього Дня Білої тростини, Міжнародного Дня сліпих, Міжнародного 

Дня інвалідів, Дня Незалежності, Різдва Христового та Нового року. 

Передбачається, що виділення коштів на реалізацію заходів Програми 

дасть змогу оздоровити людей, забезпечити культурний відпочинок, релігійно-

духовне збагачення. Проведена робота сприятиме поліпшенню матеріального 

становища членів товариства. 

 

Результативні показники виконання програми 

Етапи виконання програми 2019 2020 2021 

Затрати (грн.) 35000 36000 39000 

в. т. ч. селищний бюджет 30000 29500 32000 

субвенція з селищного бюджету 

Меджибізької селищної ради 

5000 6500 7000 

Показники продукту: 

Кількість заходів Летичівської ТПО 

УТОС на 2019-2021 рр. 

7 7 7 

Показники ефективності: 

Витрати коштів на 1 захід, грн. 

5000 5142,85 5571,43 

Показники якості: 

Якість наданих послуг, % 

100 100 100 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Летичівська ТПО УТОС 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Летичівська ТПО УТОС 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Летичівська ТПО УТОС 

6. Учасники Програми Летичівська ТПО УТОС, 

Летичівська селищна рада, 

управління  соціального захисту 

населення, відділ культури, 

туризму, національностей та 

релігій, відділ освіти, молоді та 

спорту 

7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 

 

8. Джерела фінансування Програми Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, благодійна 

допомога 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

110 тис. грн. 

 в тому числі: 2019 2020 2021 

9.1. коштів місцевого бюджету 35 тис.грн. 36 тис.грн. 39 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-2021 роки 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

2019 2020 2021 Всього 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

30 29,5 32 91,5 

Субвенція з селищного бюджету 

Меджибізької селищної ради 

5 6,5 7 18,5 

Кошти не бюджетних джерел     

РАЗОМ 35 36 39 110 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції  

інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-2021 роки 
№ 

п/п 

Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 
Джерела 

фінансування 
Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 
 

Очікуваний результат 

2019 2020 2021 

1 

 

Вирішення  питань 

соціального  захисту  

інвалідів 

1. Придбання 

окулярів для інвалідів 

озвученої літератури, 

тифлоприладів для 

інвалідів, 

радіоприймачів, 

плеєрів 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

Селищний 

бюджет  

5  5 Поліпшення  

матеріального  

становища інвалідів 

2. Надання 

матеріальної 

допомоги членам 

організації, в тому 

числі до дня 

створення 

Летичівської ТПО 

УТОС – 20 травня, до 

дня створення УТОСу 

– 4 червня, 

Всесвітнього Дня 

білої тростини – 15 

жовтня та 

міжнародного Дня 

сліпих – 13 

листопада, Дня 

інваліда – 3 грудня 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС 

Селищний 

бюджет 

 

Субвенція з 

селищного 

бюджету 

Меджибізької 

селищної 

ради 

8 

 

 

2 

14,5 

 

 

2 

14,2 

 

 

3,5 

2 Залучення  інвалідів до  

скарбів духовної культури, 

підвищення  їх освітнього, 

культурного, професійного 

рівнів. 

Ознайомлення з 

передплатними 

виданнями і 

літературою для 

потреб товариства, з 

метою отримання 

необхідної 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС 

Селищний 

бюджет 

 

Субвенція з 

селищного 

бюджету 

Меджибізької 

1 

 

 

1 

3,4 

 

 

2 

2,5 

 

 

0,5 

Отримання 

інформації, 

поглиблення духовно-

культурного рівня 



інформації, 

інформаційні послуги, 

публікації в ЗМІ 

селищної 

ради 

3 Сприяння створенню 

інвалідам  рівних  з іншими  

громадянами України 

можливостей для  участі в  

усіх  сферах  суспільного 

життя 

Організація та 

проведення заходів:  

- до дня створення 

УТОС – 5 червня; 

-День незалежності – 

24 серпня; 

- Всесвітній День 

білої тростини – 15 

жовтня; 

- Міжнародний День 

сліпих – 13 

листопада; 

- Міжнародний День 

інвалідів 3 грудня;  

- Новий рік, Різдво 

Христове. 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС, 

відділ культури, 

туризму, 

національностей 

та релігій 

 

Селищний 

бюджет 

 

 

Субвенція з 

селищного 

бюджету 

Меджибізької 

селищної 

ради 

5 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

2,5 

Участь у суспільному 

житті 

4 Сприяння інвалідам у  

розвитку  їх  творчих  

здібностей, заняття  

фізичною  культурою і  

спортом 

Проведення і участь у 

спортивних змаганнях 

(велопробіг, шахи). 

Проведення 

фестивалю творчості 

та художньо-

прикладного 

мистецтва осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями, 

проведення екскурсій 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС, 

відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Селищний 

бюджет 

8,5 3,8 3,8 Забезпечення 

культурного 

відпочинку 

5 Покращення умов роботи 

ТПО УТОС 

1. Ремонт 

приміщення, 

придбання меблів 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС 

Селищний 

бюджет 

1 2,8 0,5 Забезпечення умов 

для здійснення 

діяльності ТПО 



2. Оплата послуг 

електрозв’язку, 

електроенергії, 

Інтернету, придбання 

канцтоварів, іншого 

обладнання 

2019-

2021 

роки 

Летичівська 

ТПО УТОС 

Селищний 

бюджет 

 

Субвенція з 

селищного 

бюджету 

Меджибізької 

селищної 

ради 

1,5 2 

 

 

0,5 

 

2 

 

 

0,5 

УТОС 

Всього 110 35 36 39  

 


