ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VІІІ скликання
Третьої сесії
24.12.2020 р.

Летичів

№4

Про
затвердження
Програми
соціальної підтримки, трудової і
медичної реабілітації та інтеграції
Летичівського районного товариства
інвалідів Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів
України» на 2021 – 2025 роки
З метою створення належних умов для реалізації конституційного права людей
з обмеженими фізичними можливостями на суспільне життя, на 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 Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2021 – 2025 роки
(додається).
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ

Затверджено
рішенням третьої сесії
VІІІ скликання
Летичівської селищної ради
від 24.12.2020 року № 4
ПРОГРАМА
соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації
та інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»
на 2021 – 2025 роки
1. Існування та аналіз проблеми соціальної підтримки, трудової і
медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного
товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»
Товариство інвалідів керується ст. 4 Закону України « Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Летичівське районне товариство інвалідів ВОІ «СОІУ» спрямовує свою
роботу на соціальну підтримку, трудову і медичну реабілітацію інвалідів всіх
категорій. Організація опікується 1588 інвалідами району, в.т.ч. 1177 на
території Летичівської територіальної громади .
Організація є неприбутковою, а значить її утримання та витрати на
організаційні заходи, потребують залучення коштів з місцевого бюджету та
інших джерел.
2. Мета Програми.
Метою Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації
та інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2021 – 2025
роки є об′єднання інвалідів району в єдину структуру для більш ефективного
розв′язання їх проблем та координації діяльності, підвищення їх ролі і
соціального статусу в суспільстві та захист спільних інтересів інвалідів та їх
осередків.
Створення належних умов для реалізації конституційного права людей з
обмеженими фізичними можливостями на суспільне життя, на працю,
навчання, а також розкриття їх здібностей і таланту та соціальної реабілітації.
3.Завданнями Програми є :
- задоволення та захист законних, соціальних, економічних, вікових та
інших інтересів членів Летичівського районного товариства інвалідів
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» ;
- сприяння створенню для людей з інвалідністю рівних з іншими
громадянами України можливостей для участі в усіх сферах суспільного
життя;
- співпраця з органами державної влади у вирішенні питань соціального

захисту та реабілітації людей з інвалідністю;
- сприяння інвалідам у розвитку їх творчих здібностей, заняттях
фізичною культурою і спортом;
- взаємодія з органами представницької і виконавчої влади при
вирішенні проблем людей з обмеженими фізичними можливостями,
співробітництво із суспільними об′єднаннями, що діють в інтересах таких
людей;
- розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та
організаціями програм з медичної, професійної і соціальної реабілітації людей
з інвалідністю;
- сприяння людям з обмеженими фізичними можливостями у реалізації
їхніх прав та використанні пільг, встановлених чинним законодавством в
одержанні медичної допомоги, працевлаштуванні, поліпшенні матеріальних,
житлових і побутових умов життя;
- сприяння створенню умов для безперешкодного доступу людей з
інвалідністю до соціальної інфраструктури.
4. Основні напрямки вирішення проблем соціальної, трудової, медичної
реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, що
потребують підтримки з боку органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
1. Активізація співпраці районного товариства інвалідів з органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування, щодо працевлаштування, застосування
праці людей з обмеженими фізичними можливостями, наданню їм
комунальних послуг.
2. Сприяння у залученні благодійних пожертвувань.
3. Сприяння у фінансовій підтримці товариству інвалідів.
4. Більш широке залучення громадян до скарбів духовної культури, сприяння
моральному та етичному вихованню, соціальній реабілітації людей з
інвалідністю, підвищення їх освітнього, культурного та професійного рівня.
5. Надання допомоги сім′ям та одиноким людям з інвалідністю.
5. Заходи щодо реалізації Програми.
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Зміст заходів
2
Надавати допомогу людям з інвалідністю щодо оформлення
відповідних документів для надання пільг, передбачених чинним
законодавством.
Надати допомогу у звільненні організації інвалідів від орендної
плати, комунальних платежів
Сприяння товариству інвалідів у залученні благодійної допомоги від
підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
Надавати допомогу у забезпеченні транспортними засобами під час

1

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9.

проведення заходів товариством інвалідів.
2
Надавати організаційну і фінансову допомогу товариству інвалідів у
відзначенні: Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Міжнародного
дня захисту дітей для дітей з інвалідністю, святкування Дня Святого
Миколая для дітей з інвалідністю, організація та проведення
Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня захисника України,
Нового року, Дня матері.
Надавати допомогу товариству інвалідів у проведенні спортивних та
культурно-масових заходів.
Передплата періодичних видань для потреб товариства, з метою
отримання необхідної інформації
Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, придбання
канцтоварів для покращення умов роботи Летичівського районного
товариства інвалідів
Придбання оргтехніки
2. СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВА ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ.

2.1
2.2

Надавати фінансову допомогу на придбання медикаментів для
людей з інвалідністю ( для лежачих, астматиків та хворих на
цукровий діабет)
Вирішення питання щодо розширення та вивчення можливостей для
людей з обмеженими фізичними можливостями
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 районного товариства інвалідів формуються з:
- надходжень з селищного бюджету, в межах коштів затверджених
даною Програмою;
- благодійної допомоги підприємств, організацій, установ, комерційних
структур, спонсорів.
Одержані кошти використовуються на статутну діяльність районного
товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації
інвалідів», на матеріальне заохочення активістів ради, грошову допомогу тим
хто її потребує, на передплату періодичних видань для районного товариства
інвалідів, на транспортні послуги, канцелярські витрати, подарунки,
оформлення стендів, господарські витрати, оплату послуг, витрати на
відрядження.
Розпорядником коштів є Летичівська селищна рада.

Ресурсне забезпечення Програми (в грн.)
Етапи виконання Програми, роки
Показники витрат
Обсяг коштів, які
пропонуються залучити до 2021
2022
2023 2024 2025
виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього,
29500 28500 30500 36500 36500
в тому числі:
- селищний бюджет
20500 19500 21500 27500 27500
Летичівської селищної
ради
- субвенція з селищного
7000
7000
7000 7000 7000
бюджету Меджибізької
селищної ради
- благодійна допомога
2000
2000
2000 2000 2000
підприємств та організацій

Всього
витрат на
виконання
Програми
161500
116500

35000

10000

7. Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми забезпечить перехід вирішення соціальних
проблем інвалідів на системну і програмну основу. Відбудеться організаційне
зміцнення і активізація діяльності місцевих осередків районного товариства
інвалідів.
Передбачається, що виділення коштів на враховані в Програмі потреби
дасть змогу оздоровити людей, забезпечити культурний відпочинок, релігійнодуховне збагачення. Проведена робота сприятиме поліпшенню матеріального
становища членів товариства.
Результативні показники виконання програми
Показники
результативності
Витрати (грн.)
в. т. ч. селищний бюджет
Летичівської селищної ради
Показники продукту:
Кількість членів товариства
інвалідів
Показники ефективності:
Витрати коштів на 1
інваліда, грн.
Показники якості:
Якість наданих послуг, %

Етапи виконання програми, роки
2021
2022
2023
2024
2025
29500 28500
30500
36500
36500
20500 19500
21500
27500
27500

1588

1586

1585

1583

1581

19

18

19

23

23

100

100

100

100

100

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та
інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів
«Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів
України» на 2021-2025 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

7.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми
Розробник програми
Летичівське районне товариство
інвалідів
Співрозробники Програми
Відповідальний
виконавець Летичівська
селищна
рада,
програми
Летичівське районне товариство
інвалідів
Учасники програми
Летичівське районне товариство
інвалідів, Летичівська селищна
рада, управління
соціального
захисту
населення,
відділ
культури,
туризму,
національностей та релігій, відділ
освіти, молоді та спорту
Термін реалізації програми
2021-2025 роки

8.

Джерела фінансування Програми

3.
4.
5.

6.

9.

Летичівське районне товариство
інвалідів

Селищний бюджет Летичівської
селищної ради, субвенція з
селищного бюджету Меджибізької
селищної ради, кошти з інших
джерел
Загальний
обсяг
фінансових
161500
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього, грн.

в тому числі по роках:
9.1. коштів селищних бюджетів,
з них:
9.1.1 Летичівської селищної ради
9.1.2 Меджибізької селищної ради
9.2. коштів інших джерел

2021

2022

2023

2024

2025

27500

26500

28500

34500

34500

20500
7000
2000

19500
7000
2000

21500
7000
2000

27500
7000
2000

27500
7000
2000

Додаток 2

Ресурсне забезпечення
Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та
інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів
«Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів
України» на 2021-2025 роки
Етапи виконання Програми
тис. грн.
Показники витрат:

I
2021

II
2022

III
2023

IV
2024

V
2025

Всього

Селищний бюджет
Летичівської селищної ради

20,5

19,5

21,5

27,5

27,5

116,5

Субвенція з селищного
бюджету Меджибізької
селищної ради
Кошти не бюджетних
джерел
РАЗОМ

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

35,0

2

2

2

2

2

10

29,5

28,5

30,5

36,5

36,5

161,5

Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства
інвалідів «Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України»
на 2021-2025 роки
№
п/
п

Назва напрямку
діяльності (пріоритетні
напрямки)

Перелік заходів
програми

Строк
Відповівикодальний
нання виконавець
програми

1

Летичівське
районне
товариство
інвалідів,
управління
соціального
захисту
населення

Вирішення питань
соціального захисту
людей з інвалідністю

Матеріальне заохочення
активістів, грошова
допомога нужденним
членам організації

Залучення людей з
інвалідністю до скарбів
духовної культури,
підвищення їх освітнього,
культурного, професійного
рівнів.

Передплата періодичних
видань.
Ознайомлення з
передплатними
виданнями і літературою
для потреб товариства, з
метою отримання
необхідної інформації.

20212025
роки

Летичівське
районне
товариство
інвалідів

Проведення і відзначення
державних свят
(Міжнародного жіночого
дня 8 Березня,

20212025
роки

Летичівське
районне
товариство
інвалідів,

2

3
Сприяння створенню і
людям з інвалідністю
рівних з іншими

20212025
роки

Джерела
фінансування

Орієнтовні щорічні обсяги
фінансування (вартість), тис.грн.
I

II

III

IV

V

2021

2022

2023

2024

2025

Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради
Субвенція з
селищного
бюджету
Меджибізької
селищної ради

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради
Субвенція з
селищного
бюджету
Меджибізької
селищної ради
Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

8

8

10

16

16

Очікуваний
результат

Поліпшення
матеріального
становища людей
з інвалідністю

Отримання
інформації,
поглиблення
духовнокультурного
рівня

Участь у
суспільному
житті

громадянами України
можливостей для участі в
усіх сферах суспільного
життя

4
Сприяння людям з
інвалідністю у розвитку
їх творчих здібностей,
заняття фізичною
культурою і спортом

5

Покращення умов роботи
Летичівського районного
товариства інвалідів

Міжнародного дня
захисту дітей для дітей з
інвалідністю,
Святкування Дня Святого
Миколая для дітей з
інвалідністю,
організація та проведення
Міжнародного дня людей
з інвалідністю, Дня
захисника України,
Нового року, Дня матері)
Проведення і участь у
спортивних змаганнях.
Проведення фестивалю
творчості та художньоприкладного мистецтва
осіб з обмеженими
фізичними можливостями,
транспортні витрати на
проведення екскурсій.
1. Ремонт і
обслуговування
комп’ютерної техніки.

відділ
культури,
туризму,
національно
стей та
релігій

20212025
роки

20212025
роки

Летичівське
районне
товариство
інвалідів,
відділ
освіти,
молоді та
спорту
Летичівське
районне
товариство
інвалідів
Летичівське
районне
товариство
інвалідів

2. Придбання канцтоварів

20212025
роки

3. Придбання оргтехніки

Летичівське
районне
2021рік
товариство
інвалідів

Всього

Благодійна
допомога
Субвенція з
селищного
бюджету
Меджибізької
селищної ради

2

2

2

2

2
Участь у
суспільному
житті

5

5

5

5

5

Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради

2

1

1

1

1

Забезпечення
культурного
відпочинку

Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради
Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Забезпечення
умов для
здійснення
діяльності
Летичівського
районного
товариства
інвалідів

Селищний
бюджет
Летичівської
селищної ради

0

0

0

0

0

161,5

29,5

28,5

30,5

36,5

36,5

