
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______24 листопада 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № __298/2022-р_ 

 

 

Про заходи з відзначення 

Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

 

 

На виконання Указу Президента України від 03 грудня 2015 року                         

№ 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 

інвалідністю», рішення  Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня                

2021 року № 21/8/VІІІ «Про затвердження Програми соціального захисту 

населення на 2022-2026 роки», керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Затвердити заходи з відзначення  Міжнародного дня людей з 

інвалідністю (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити належне виконання затверджених заходів. 

 

3. Надати матеріальну допомогу батькам дітей з інвалідністю згідно з 

додатком 2. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 135000 (сто тридцять п’ять тисяч) 

гривень 00 копійок на матеріальну допомогу батькам дітей з інвалідністю за 

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» та в сумі                             

19 (дев’ятнадцять) гривень 75 копійок на поштові витрати за КПКВ 0813242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                      

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». 

 

5. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталії КОТ) забезпечити сплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету
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Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

24 листопада 2022 року № 298/2022-р 

 

 

Заходи 

з відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1 Продовжити роботу щодо 

забезпечення осіб з 

інвалідністю протезно-

ортопедичними виробами, 

засобами реабілітації та 

пересування 

Постійно Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

2 Проведення заходу «З вірою в 

любов і милосердя» 

01 грудня 

2022 року 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

міської ради 

3 Проведення заходу «Не 

втрачай надії» 

02 грудня 

2022 року 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

міської ради 

4 Фестиваль творчості «Повір у 

себе» 

02 грудня 

2022  року 

Центр комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Старокостянтинівської 

міської ради 

5 Виставка виробів декоративно-

прикладного мистецтва «Все 

буде Україна» 

6 Залучення спонсорів для 

придбання подарунків 

вихованцям Центру 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської 

ради 

До                

02 грудня 

2022  року  

Центр комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Старокостянтинівської 

міської ради 

7 Додаткове обстеження 

житлово-побутових умов 

проживання дітей з 

інвалідністю 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

8 Забезпечити своєчасне 

призначення та виплату всіх 

видів державних допомог і 

субсидій особам з 

інвалідністю, які звернулися 

до управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

Постійно Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

9 Сприяти в забезпеченні 

доступності до місць 

загального користування осіб, 

які рухаються на візках та осіб 

з інвалідністю інших 

категорій, які потребують 

сторонньої допомоги в 

пересуванні 

Постійно 

10 Акції милосердя «Добрик 

крокує по планеті», «Серце до 

серця» 

До              

02 грудня 

2022 року 

 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

 11 Перегляд та обговорення 

соціальних відеороликів та 

мультфільмів про добро «Ріка 

добра з джерельця милосердя» 

12 Уроки доброти «Дивіться на 

нас, як на рівних», «Людина 

починається з добра» 

13 Виставка літератури, онлайн-

виставка робіт вихованців з 

інвалідністю, конкурс 

малюнку, виготовлення 

пам’яток - листівок 

14 Щорічна акція «Подаруй 

іграшку дитині», огляд-роздум 

«Бібліотека - територія добра і 

милосердя», відеочеледж 

«Творимо добро», цикл занять 

з арт-терапії  

15 Проведення бесід «Для дітей - 

суспільство      без     бар’єрів»,  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 «Хто такі сонячні діти», 

«Подай руку допомоги», «Як 

слід ставитись до людей з 

обмеженими можливостями», 

«Мистецтво жити разом» 

  

16 Міський фестиваль-конкурс «З 

любов’ю в серці», вікторина 

«Від серця до серця» 

17 Тренінг для керівників гуртків 

міського центру дитячої та 

юнацької творчості «Мій 

теплий внутрішній світ», 

круглий стіл з батьками дітей з 

інвалідністю «Доступ осіб з 

інвалідністю до соціальних 

послуг» 

18 Книжкова виставка 

«Можливості-обмежені, 

здібності-безмежні» 

02 грудня 

2022 року 

Управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 19 Огляд книжкової викладки 

«Сильні духом» 

20 Година толерантності «Всі 

різні-всі рівні» 

21 Година милосердя «Добром 

зігріте серце» 

22 Бесіда «Ріка добра з 

джерельця милосердя», 

«Доброта зігріє серця» 

03 грудня 

2022 року 

Управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 23 Години спілкування з людьми 

з обмеженими можливостями 

«Ми є - ми живемо серед вас», 

«Відкрий серце для добра!», 

«Життя без обмежень», 

«Передай добро по колу», 

«Крок назустріч», «Промінь 

сонця» та інші 

24 Виховна година-тренінг 

«Зрозуміти іншого» 

25 Година милосердя «Пригорща  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 добра»   

26 Акція милосердя, вітання 

людей з обмеженими 

можливостями «Добротою 

зігріваючи серця», благодійна 

акція «Неразом» 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 


