
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про заходи з відзначення у 

місті Міжнародного дня 

інвалідів 

 

 

На виконання Указу Президента України від 27.11.1993 року № 566/93 «Про 

Міжнародний день інвалідів в Україні», з метою привернення уваги суспільства до 

вирішення проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи по проведенню у місті Міжнародного дня інвалідів згідно з 

додатком. 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської 

ради (Муляр В.І.), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Чепелюк H.A.) 

забезпечити належне виконання заходів по проведенню Міжнародного дня інвалідів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                М. Мельничук 

 

 

17 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №447/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

17листопада 2016 року №447/2016-р 
 

Заходи 
з відзначення у місті Міжнародного дня інвалідів 

 
№ 

п/п 

Заходи Термін Відповідальні 

1. Провести зустрічі керівництва 

виконавчого комітету міської ради з 

інвалідами війни та праці. Надати 

необхідну допомогу у вирішенні 

соціальних проблем особам з 

інвалідністю 

 
до 

03.12.2016 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання  

соціальних послуг) 
2. Бесіда за круглим столом «Крок на 

зустріч» з підопічними 

територіального центру соціального 

обслуговування(надання соціальних 

послуг) 

до 

03.12.2016 року 
Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

3. Заняття з елементами тренінгу «Не 

втрачай надію» з підопічними 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

до 

03.12.2016 року 
Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

4. Активізувати роботу щодо надання 

необхідної адресної грошової 

допомоги інвалідам 

 
до 

03.12.2016 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
5. Провести додаткові обстеження 

матеріально-побутових умов 

проживання інвалідів, в тому числі 

дітей-інвалідів. Звернути 

першочергову увагу на одиноких та 

одиноко проживаючих інвалідів 

 
до 

03.12.2016 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг), Центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

Центр соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів виконавчого 

комітету міської ради 
6. Забезпечити виплату одноразової 

грошової допомоги з коштів міського 

бюджету для дітей-інвалідів віком до 

18 років 

до 

03.12.2016 року 
Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
7. Організувати лялькову виставу для 

дітей-інвалідів віком до 18 років 

Центру соціальної реабілітації дітей- 

інвалідів 

 

 
до 

01.12.2016 року 

Центр соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів 
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Продовження додатку 

1 2 3 4 
8. Організувати концерт для дітей-

інвалідів віком до 18 років 

до 

02.12.2016 року 
Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, залучивши 

учнів 

Старокостянтинівської 

гімназії ім. 

С.М.Бондарчука, Центр 

соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів 
9. Залучення спонсорів до придбання 

подарунків підопічним Центру 
соціальної реабілітації дітей-
інвалідів до Міжнародного дня 
інвалідів 

 
до 

03.12.2016 року 

Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів 

10. Організувати фестиваль «Світ 

талантів» для підопічних центру в 

приміщенні Центру дитячо-

юнацької творчості 

 
до 

01.12.2016 року 

Центр соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів 

11. Продовжити роботу по 

забезпеченню інвалідів протезно-

ортопедичними виробами, засобами 

реабілітації та пересування 

постійно Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 
12. Сприяти у забезпеченні доступності 

до місць загального користування 

інвалідів- колясочників та інвалідів 

інших категорій, які потребують 

сторонньої допомоги у пересуванні 

постійно Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

13. Забезпечити своєчасне призначення 

та виплату всіх видів державних 

допомог і субсидій інвалідам, які 

звернулися до управління 

соціального захисту населення 

постійно Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

14. Організувати проведення в 

навчальних закладах міста «уроків 

доброти» на тему: «Дивіться на нас 

як на рівних» 

до 

03.12.2016 року 
Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

15. Провести книжкову викладку 

«Співчуття править світом» для осіб 

з обмеженими можливостями у 

приміщенні Старокостянтинівської 

центральної бібліотеки для 

дорослих та дітей 

 
до 

03.12.2016 року 

Відділ культури, туризму 

та охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

16. Провести годину спілкування 

«Милосердя - краса душі» для осіб з 

обмеженими можливостями в 

дитячій музичній школі                      

ім. М.Кондратюка 

03.12.2016 року Відділ культури, туризму 

та охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

17. Організувати годину доброти «Ти 

не один» для осіб з обмеженими 

можливостями в дитячій музичній 

школі ім. М.Кондратюка 

 
 

до 
03.12.2016 року 

Відділ культури, туризму 

та охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради 
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Продовження додатку 
1 2 3 4 

18. Висвітлення заходів про проведення 

Міжнародного дня інвалідів на 

сайті управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету та в засобах масової 

інформації 

 
 

до 

10.12.2016 року 

Управління соціального 

захисту населення, 

управління освіти, відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 

редакція газети «Наше 

місто», редакція міського 

радіомовлення 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                              В. Янзюк



 


