КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
26.07.2013

м. Кролевець

Про хід виконання Районної цільової
програми «Соціальна підтримка осіб
з обмеженими фізичними можливостями
на 2009-2015 роки», затвердженої
рішенням районної ради від 28.09.2009
Заслухавши інформацію виконуючої обов’язки начальника управління
соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації
Баші Т.Л. про хід виконання Районної цільової програми «Соціальна підтримка
осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки», затвердженої
рішенням районної ради від 28 вересня 2009 року, районна рада відмічає, що у
районі проводиться певна робота по реалізації соціальної підтримки осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Вживаються відповідні заходи щодо реабілітації та інтеграції в районі
осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Проводиться робота по забезпеченню вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури,
органів виконавчої влади.
Управлінням соціального захисту населення здійснюється наповнення та
поновлення Централізованого банку даних з проблем інвалідності на основі
індивідуальних програм інвалідів та дітей – інвалідів в частині забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації, проходження курсу реабілітації,
потребі в навчанні та інше, постійно вноситься інформація про інвалідів, які
потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації,
отримання одноразової матеріальної допомоги.
3 березня 2011 року створено центр соціальної реабілітації дітей –
інвалідів. Реалізація основних завдань проводиться шляхом забезпечення права
дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної
інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.
Створюються умови для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями
знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з

подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти,
професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.
Створюються умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.
Кролевецький районний центр зайнятості забезпечує реалізацію права
інвалідів на працю та трудову і професійну реабілітацію.
Враховуючи вищенаведене та зважаючи на необхідність покращення
роботи щодо реалізації заходів зазначеної програми, керуючись пунктом 16
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада
вирішила:
1. Інформацію про хід виконання Районної цільової програми «Соціальна
підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 28 вересня 2009 року, взяти до
відома.
2. Кролевецькому центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів:
2.1. Розширити перелік реабілітаційних послуг шляхом залучення
соціально-культурних, освітніх та медико-оздоровчих установ району до
реабілітаційного процесу.
3. Відділу культури Кролевецької районної державної адміністрації:
3.1. Продовжити роботу по проведенню свят, мистецьких акцій для дітейінвалідів в закладах культури району;
3.2. Залучати людей з особливими потребами до гурткової роботи в
закладах культури, виявляти творчі особистості серед осіб зазначеної категорії;
3.3. Забезпечувати осіб з обмеженими фізичними можливостями
безоплатним відвідуванням культурно-мистецьких заходів, які відбуваються в
закладах культури району, та користуванням бібліотечними послугами.
4. Управлінню соціального захисту населення Кролевецької районної
державної адміністрації:
4.1. Забезпечити своєчасну виплату 25% пільги в межах тарифного плану
за послуги мережі Інтернет інвалідам І групи, які пересуваються на візках та
мають доступ до мережі Інтернет;
4.2. Забезпечити наповнення та поновлення Централізованого банку даних
з проблем інвалідності на основі індивідуальних програм реабілітації.
5. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Кролевецької районної державної адміністрації:
5.1. Продовжити роботу по усуненню комунікаційних, будівельних та
інших перешкод, що заважають вільному доступу особам з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.
6. Кролевецькому районному центру зайнятості:
6.1. З метою прискорення вирішення питання зайнятості осіб з
інвалідністю ввести у практику роботи спеціалістів центру зайнятості розробку
індивідуальної програми працевлаштування інваліда, яка була б максимально

адаптована до конкретної людини та враховувала рівень її трудового
потенціалу.
7. Кролевецькій центральній районній лікарні:
7.1. Передбачити в кошторисі установи збільшення коштів на
фінансування
пільгових рецептів для інвалідів та покращення їх
медикаментозного забезпечення, лікування зубів та зубопротезування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
(Соколова Е.П.).
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