ДОДАТОК
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Паспорт районної Програми соціального захисту населення
на 2013-2016 роки (далі - Програма)
1.
2.

3.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про
розроблення
Програми
Розробник Програми

4.

Співрозробники
Програми

5.

Відповідальний
виконавець Програми

6.

Учасники Програми

Кролевецьке районна державна
адміністрація
Розпорядження
голови
Кролевецької
районної державної адміністрації від
04.09.2013 № 269-ОД «Про схвалення
проекту районної Програми соціального
захисту населення на 2013-2016 роки»
Управління соціального захисту населення
Кролевецької
районної
державної
адміністрації
Управління освіти, молоді і спорту, відділ
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства Кролевецької
районної
державної
адміністрації,
районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, Кролевецький центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
Територіальний
центр
соціального
обслуговування, Кролевецька центральна
районна лікарня, Кролевецький районний
центр зайнятості
Управління соціального захисту населення
Кролевецької
районної
державної
адміністрації, управління освіти, молоді та
спорту Кролевецької районної державної
адміністрації, Кролевецький районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Кролевецької районної державної
адміністрації,
Кролевецький
центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
Кролевецька центральна районна лікарня
Управління
соціального
захисту
населення, управління освіти, молоді і
спорту,
відділ
містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства
Кролевецької
районної
державної адміністрації, Кролевецький
районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, Кролевецький центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
Територіальний
центр
соціального
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7.
8.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

обслуговування, Кролевецька центральна
районна лікарня, Кролевецький районний
центр зайнятості, сектор з питань
внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю
апарату
Кролевецької
районної державної адміністрації, Цех ТП
№7 м.Кролевець Сумської філії ВАТ
“УКРТЕЛЕКОМ”, організація Товариства
Червоного Хреста України, громадська
організація інвалідів «Пліч-о-пліч»
реалізації 2013 – 2016 роки

Термін
Програми
Перелік бюджетів, що
беруть
участь
у
виконанні Програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми,
всього,
у тому числі:
коштів
державного
бюджету
коштів
обласного
бюджету
коштів
районного
бюджету
коштів міського бюджету

Державний бюджет, обласний бюджет,
районний бюджет, міський бюджет
1457,18 тис. гривень

134,0 тис. гривень
19,65 тис. гривень
1290,57 тис. гривень
12,96 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
У Кролевецькому районі проживає 1759 інвалідів (із них 113 дітейінвалідів). За останні роки загальна чисельність осіб, визнаних інвалідами, та
чисельність дітей-інвалідів залишаються на сталому рівні.
Упродовж останніх років прийнято ряд нормативно-правових актів з
питань інвалідності, у результаті виконання яких створено мережу
реабілітаційних установ, у яких перебувають інваліди та діти-інваліди.
Послідовно проводиться політика посилення соціального захисту інвалідів,
про що свідчить стан фінансування програм соціального захисту інвалідів за
рахунок державного та районного бюджетів. Так за рахунок коштів
районного бюджету у 2012 році за рахунок коштів міського бюджету
здійснювалась виплата щомісячної компенсації. для відшкодування пільг на
житлово-комунальні послуги непрацюючим інвалідам по зору I та II групи;
надавалася матеріальна допомога особам з обмеженими фізичними
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можливостями; проводились компенсаційні виплати на проїзд інваліду І
групи на лікування програмним гемодіалізом у відділенні хронічного
гемодіалізу Сумської клінічної лікарні; надавалась 25% пільга в межах
тарифного плану за послуги мережі Інтернет інваліду –візочнику І групи.
В районі проводиться робота із забезпечення вільного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень органів
виконавчої влади, установ соціального захисту населення, об’єктів соціальної
та побутової сфери.
Однак проведені заходи не дають змоги повною мірою розв’язувати
проблеми реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими
можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.
3. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для реабілітації та інтеграції в
суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями, посилення
соціального захисту та соціальної підтримки сімей загиблих учасників
бойових дій на територіях інших держав, які проживають у Кролевецькому
районі.
Вирішення проблем матеріально-технічного, медичного, соціальнопобутового, культурного обслуговування осіб з обмеженими фізичними
можливостями, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання
адресної підтримки незахищеним верствам населення, соціально-правової,
трудової та медичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій,
поліпшення становища людей з різними вадами, які перебувають у
стаціонарних установах.
Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний стан сімей загиблих
учасників бойових дій на територіях інших держав, які втратили
годувальників.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2
Програми, є:
покращення медичного та соціального обслуговування інвалідів та
дітей-інвалідів;
забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного
призначення, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту,
інформації зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей,
здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури і
спорту;
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забезпечення доступності дітей-інвалідів до навчання в шкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;
залучення інвалідів до трудової діяльності;
залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і
задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності;
підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби
інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.
Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: особи з
обмеженими фізичними можливостями, сім’ї загиблих учасників бойових дій
на територіях інших держав, які проживають у Кролевецькому районі.
Фінансування заходів Програми забезпечується за рахунок коштів
районного бюджету, з урахуванням його можливостей у кожному
бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на фінансування галузі
соціального захисту. Видатки на виконання заходів Програми щороку
передбачатимуться при формуванні показників районного бюджету,
виходячи з реальних можливостей.
Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.
Термін виконання Програми: протягом 2013 – 2016 років, у ході яких
передбачається вжити заходів щодо розвитку системи реабілітації та трудової
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення умов для
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
об’єктів соціальної інфраструктури і транспортних засобів, для доступу
інвалідів до всіх видів освітніх послуг.
5. Перелік завдань, заходів Програми та
результативні показники
Основними завданнями Програми є:
удосконалення системи надання реабілітаційних послуг;
створення умов для доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до всіх видів освітніх послуг;
підвищення рівня зайнятості зазначених осіб;
створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної
інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями;
постійне поновлення інформаційного блоку Централізованого банку
даних з проблем інвалідності;
співробітництво органів виконавчої влади з громадськими
організаціями інвалідів;
підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими
фізичними можливостями, сімей загиблих учасників бойових дій на
територіях інших держав.
Заходи Програми наведені у додатку 2.
Порядок використання бюджетних коштів для відшкодування коштів за
проїзд на лікування інваліду I групи, яка проходить курс лікування у
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відділенні хронічного гемодіалізу Сумської обласної клінічної лікарні
наведений у додатку 3.
Механізм реалізації Програми в частині виплати коштів сім’ям
загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав передбачений за
рахунок асигнувань з обласного бюджету місцевим бюджетам та Порядком
використання бюджетних коштів для надання соціальної підтримки у 20132016 роках сім’ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших
держав, які мешкають у Кролевецькому районі (додаток 4).
Порядок використання бюджетних коштів для надання 25 % пільги в
межах тарифного плану за послуги мережі Інтернет інвалідам І групи віком
до 35 років, які пересуваються на візках та мають доступ до мережі Інтернет,
у 2013-2016 роках наведений у додатку 5.
Очікуваними результатами виконання Програми є:
посилення соціального захисту та покращення матеріального
становища інвалідів району, надання комплексу реабілітаційних послуг
дітям-інвалідам в обсязі 100% відповідно до медичних висновків;
зменшення соціальної напруги та покращення взаємодії з
громадськими об’єднаннями інвалідів;
посилення соціального захисту та покращення матеріального
становища сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав
шляхом надання матеріальної підтримки особам, які втратили годувальників.
6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
управління соціального захисту населення Кролевецької районної державної
адміністрації.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні
підрозділи центральних органів виконавчої влади, фонди, що є учасниками
Програми, здійснюють аналіз стану реалізації Програми і надають
інформацію про її виконання управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації один раз на рік – до 15 січня року, наступного за
звітним.
Управління соціального захисту населення Кролевецької районної
державної адміністрації узагальнює надану інформацію та інформує голову
Кролевецької районної держаної адміністрації, Департамент соціального
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації та постійну
комісію Кролевецької районної ради з питань соціального захисту населення,
охорони здоров’я один раз на рік – до 25 січня року, наступного за звітним.
На сесії районної ради щороку заслуховується звіт про хід виконання
Програми.

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми

Роки виконання

Обсяг коштів, що пропонується залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
міський бюджет

тис. гривень
Усього
витрат на
виконання
Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

138,89

440,33

439,43

438,53

1457,18

134,0
1,5
3,39
-

6,05
429,96
4,32

6,05
429,06
4,32

6,05
428,16
4,32

134,0
19,65
1290,57
12,96

Додаток 2
до Програми
Заходи Програми

№
з/п

Назва
напряму
діяльності

Перелік заходів

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

1

2

3

4

5

6

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. гривень
Усього

2013

2014
7

2015

Очікуваний
результат
2016
8

1. Формування комплексу медичних рекомендацій та їх реалізація, медичне обслуговування
1.1.

Формування
комплексу
рекомендацій

Організація
складання
індивідуальних
програм
реабілітації на кожну особу,
яка
вперше
визнається
інвалідом.
Посилення
контролю за реалізацією
індивідуальних
програм
реабілітації

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря з
ЕТН, заступник головного лікаря по
дитинству, районні спеціалісти, лікарреабілітолог

-

-

1.2.

Вирішення
проблем
медичного та
соціального
обслуговування інвалідів

Проведення аналізу рівня та
динаміки інвалідності, стану
медико-соціальної
реабілітації
інвалідів
в
області

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря з
ЕТН, заступник головного лікаря по
дитинству, районні спеціалісти

-

-

Організація
придбання
технічних засобів реабілітації
для інвалідів по слуху,
штучних
кришталиків,
проведення
зубного
та
зубощелепного протезування

2013-2016
роки

Кролевецька
лікарня

районна

-

-

Вжиття
заходів
для
збільшення
коштів
на
фінансування
пільгових
рецептів для інвалідів

Щороку

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря з
економічних питань

-

-

1.3.

1.4.

Вирішення
проблем
медичного
обслуговуван-

центральна

Визначення
ме-дичних та
соці-альних
реабілітаціних послуг
для інвалідів.
Покра-щення
медичного та
соціального
обслуговуван
ня інвалідів
Покращення
медичного та
соціального
обслуговуван
ня інвалідів
Надання
своє-часної
медичної
допомоги,
здій-снення
необхід-них
реабілітаційних заходів
Реалізація
права
на
забезпечення
ліками

2
Продовження додатку 2
ня інвалідів
Організація
диспансерних
інвалідів
у
профілактичних
району

1.5.

1.6.

інвалідів

Вирішення
проблем
медичного
обслуговування інвалідів,
створення
умов вільного
доступу
в
лікувальних
закладах

проведення
оглядів
лікувальнозакладах

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря з
ЕТН, заступник головного лікаря по
дитинству, завідувач поліклінікою,
районні спеціалісти

-

-

Організація
створення
сприятливих
умов
для
відвідувачів кабінетів ЛКК у
приміщеннях
лікувальних
закладів області, у тому числі
їх розміщення на першому
поверсі, та запровадження
принципу „єдиного вікна”
при обслуговуванні громадян

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря з
ЕТН, заступник головного лікаря по
дитинству, завідувач поліклінікою,
начальник технічного відділу

-

-

Надання
своє-часної
медичної
допомоги,
здій-снення
необхід-них
реабілітаційних заходів
Покращення
умов
медичного
обслуговуван
ня інвалідів

2. Розв’язання проблем дитячої інвалідності
2.1.

Вирішення
проблем
медичного та
соціального
обслуговування
дітейінвалідів

2.2.

2.3.

Розв’язання
проблем
дитячої
інвалідності

Забезпечення підтримання в
актуальному стані інформації
про
дітей-інвалідів,
які
потребують ранньої медичної
та соціальної реабілітації

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря
по дитинству, управління освіти,
молоді та спорту Кролевецької
районної державної адміністрації

-

-

Вжиття
заходів
щодо
придбання
медичного,
спеціалізованого
спортивного,
фізіотерапевтичного
обладнання з діагностики та
реабілітації
для
дітейінвалідів
Забезпечення
проведення
ремонтних робіт та зміцнення
матеріально-технічної
бази
Кролевецького
районного
центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, у тому числі
із залученням спонсорських

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, заступник головного лікаря з
економічних питань, Кролевецький
центр соціальної реабілітації дітейінвалідів

-

-

2013-2016
роки

Кролевецький
центр
соціальної
реабілітації дітей-інвалідів

Державний
бюджет

134,0

134,0

-

Надання
своє-часної
медичної та
соціальної
допомоги,
здій-снення
необхід-них
реабілітаційних заходів
Покращення
умов
медичного та
соціального
обслуговуван
ня інвалідів
-

-

Зміцнення
матеріальної
бази
Кролевецько
го районного
центру
соціальної
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коштів

2.4.

Забезпечення
реалізації
права на освіту
дітей-інвалідів

2.5.

2.6.

Забезпечення
реалізації
права на освіту
дітей-інвалідів,

2.7.

2.8.

Оздоровлення
дітей-інвалідів

Забезпечення реалізації права
на освіту дітей з обмеженими
фізичними можливостями (у
тому числі з вадами зору та
слуху), психічними захворюваннями та розумовою
відсталістю у дошкільних і
загальноосвітніх навчальних
закладах усіх типів
Організація навчання вдома
дітей з тяжкими формами
інвалідності за планами і
програмами
Міністерства
освіти і науки України
Забезпечення
проведення
ремонтних робіт та зміцнення
матеріально-технічної
бази
Кролевецької
районної
психолого-медикопедадогічної консультації, у
тому числі їз залученням
спонсорських коштів

2013-2016
роки

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

-

2013-2016
роки

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

-

2013-2016
роки

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

Районний
бюджет,
благодійні
кошти

-

Виявлення дітей-інвалідів, які
не навчаються, організація їх
навчання
та
виховання
відповідно до здібностей та
можливостей

2013-2016
роки

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

-

Вжиття
заходів
щодо
оздоровлення дітей-інвалідів
у літній період

Щороку

Кролевецька центральна районна
лікарня,
Кролевецький
центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

-

реабілітації
дітейінвалідів
Виконання
завдань
соціаль-ної
політики,
спрямованих
на одержання
освіти
особами
з
обмеженими
фізичними
можливостям

Забезпечення
зміцнення
матеріальнотехнічної
бази
Кролевецької
районної
психологомедикопедадогічної
консультації
Виконання
завдань
соціаль-ної
політики,
спрямованих
на одержання
освіти
особами
з
обмеженими
Проведення
оздоровлення
дітейінвалідів

3. Формування мережі реабілітаційних закладів та удосконалення їх діяльності
3.1.

Створення
умов
для

Забезпечення
ефективної
роботи
реабілітаційної

2013-2016
роки

Кролевецький
центр
соціальної
реабілітації дітей-інвалідів

-

-

Покращення
соціального

4
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отримання
комплексу медичних, освітніх та реабілітаційних
послуг

установи для дітей-інвалідів

обслуговуван
ня інвалідів
та
дітейінвалідів

4. Заходи з професійної реабілітації інвалідів
4.1.

Забезпечення
зайнятості
громадян
з
обмеженими
фізичними
можливостями

Сприяння
підвищенню
конкурентоспроможності
інвалідів шляхом підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації за
професіями (спеціальностями) відповідно до потреби
ринку праці з урахуванням їх
професійних знань, навичок,
побажань та рекомендацій
медико-соціальних експертних комісій

2013-2016
роки

Управління
соціального
захисту
населення Кролевецької районної
державної
адміністрації,
Кролевецький
районний
центр
зайнятості

-

-

Підвищення
рівня доходів
громадян

4.2.

Надання своєчасної медичної допомоги,
здійснення
необхідних
реабілітаційних заходів
Вирішення
питань
здійснення
працевлаштування
громадян
з
обмеженими
фізичними
можливостями

Вжиття
заходів
щодо
систематичного
медичного
обслуговування працюючих
осіб з обмеженими фізичними
можливостями

2013-2016
роки

Кролевецька центральна районна
лікарня, Центр первинної медикосоціальної допомоги Кролевецького
району

-

-

Покращення
медичного
обслуговуван
ня інвалідів

Сприяння
підвищенню
конкурентоспроможності
інвалідів шляхом підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації за
професіями
(спеціальностями) відповідно
до потреб ринку праці з
урахуванням їх професійних
знань, навичок, побажань та
рекомендацій
медикосоціальних
експертних
комісій.

2013-2016
роки

Кролевецький
зайнятості

-

-

Виконання
зав-дань
соціальної
політики,
спря-мованих
на
працевлаштув
ання осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями

4.3.

районний

центр
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4.4

Забезпечення
реалізації
права на освіту
інвалідів
та
дітей-інвалідів

Сприяння
відкриттю та
функціонуванню спеціальних
груп для осіб з обмеженими
фізичними можливостями у
вищих
і
професійнотехнічних
навчальних
закладах
з
навчання
конкурентоспроможних
професій та спеціальностей
відповідно
до
запиту
районного ринку праці з
урахуванням
потреби
та
особливостей таких осіб.

2013-2016
роки

Кролевецький
зайнятості

районний

центр

Виконання
завдань
соціаль-ної
політики,
спрямованих
на одержання
освіти
особами
з
обмеженими
фізичними
можливостям
и

4.5

Вирішення
питань
здійснення
працевлаштування
громадян
з
обмеженими
фізичними
можливостями

Допомога
у
вирішенні
питання зайнятості осіб з
інвалідністю, у т.ч. молоді з
обмеженими
фізичними
можливостями, випускників
професійно-технічних, вищих
навчальних закладів, Центрів
професійної реабілітації на
вільні та заброньовані робочі
місця.

2013-2016
роки

Кролевецький
зайнятості

районний

центр

Виконання
зав-дань
соціальної
політики,
спря-мованих
на
працевлаштув
ання осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями

5. Матеріальне, соціально-побутове забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями
5.1.

Вирішення
матеріальних
проблем
найбільш
соціально вразливих
категорій інвалідів

Надання пільг на житловокомунальні послуги найбільш
соціально
вразливим
категоріям інвалідів:
-інвалідам по зору І-ІІ групи з
числа непрацюючих

Щороку

5.2.

Систематизація даних про
осіб з обмеженими
фізичними можливостями щодо
отримання
ними державних соціальних
гарантій

Забезпечення наповнення та
поновлення
Централізованого банку даних з
проблем
інвалідності
на
основі
індивідуальних
програм реабілітації інвалідів
та дітей-інвалідів

2013-2016
роки

Виконавчий комітет міської ради

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Міський
бюджет

-

12,96

-

4,32

-

4,32

4,32

Покращення
соціальної
підтримки
найбільш
соціально
вра-зливих
категорій
інвалідів
Виявлення
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями
заходами
щодо
отримання
ними
державних
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Вирішення
проблем
соціальнопобутового
обслуговування
інвалідів,
створення
умов
доступності
Вирішення
потреб
інвалідів
шляхом забезпечення
їх
технічними
засобами
реабілітації

Вирішення
проблем
соціальнопобутового
обслуговування інвалідів

Покращення
якості
життя
людей
похилого віку

соціальних
гарантій
Покращення
умов
вільного
доступу
окремих
категорій
інвалідів

Сприяння
створенню
спеціалізованої служби таксі
для надання послуг окремим
категоріям інвалідів

2013-2016
роки

Кролевецька
районна
державна
адміністрація, управління економіки
Кролевецької районної державної
адміністрації, управління соціального
захисту
населення
Кролевецької
районної державної адміністрації,
територіальний центр соціального
обслуговування

-

-

Організація
забезпечення
закладів охорони здоров’я
спеціальними
засобами
догляду за важко- і хронічно
хворими
інвалідами,
доукомплектування пунктів
прокату інвалідними візками,
милицями,
палицями.
Розширення
мережі
прокатних пунктів засобів
пересування та реабілітації в
районах та містах області
Сприяння
проведенню
в
повному обсязі телефонізації
інвалідів
Запровадження
в
комунальних засобах масової
інформації
пільгової
передплати
пільгової
категорії населення

2013-2016
роки

Кролевецька
районна
лікарня
організація Товариства Червоного
Хреста України

-

-

Покращення
забезпечення
інвалідів
технічними
засобами
реабілітації

2013-2016
роки

Цех ТП №7 м.Кролевець Сумської
філії ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ”

-

-

Щороку

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Районний
бюджет

125,6

-

43,1

41,9

40,6

Забезпечити
виплату
щомісячної стипендії особам,
яким виповнилось 100років ф
більше

Щороку

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Районний
бюдже

18,9

-

6,3

6,3

6,3

Покращення
соціальнопобутового
обслуговуван
ня інвалідів
Покращення
умов доступу
до
друкованих
засобів
масової
інформації
Покращення
якості життя
людей
похилого
віку
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5.8.

5.9.

5.10.

Проведення
компенсаційни
х
виплат
особам , які
надають
соціальні
послуги згідно
постанови
КМУ
від
29.04.2004р. №
558
«Про
затвердження
Порядку
призначення
виплати
компенсації
фізичним
особам , які
надають
соціальні
послуги»
Створення
умов вільного
доступу
до
об’єктів соціальної інфраструктури.
Вирішення
питань
створення
умов
вільного доступу
до
об’єктів соціальної інфраструктури за
участі громадських
організацій
інвалідів

Забезпечити
компенсаційні
виплати особам які надають
соціальні послуги згідно
постанови
КМУ
від
29.04.2004 р. № 558 «Про
затвердження
Порядку
призначення
виплати
компенсації фізичним особам
, які надають соціальні
послуги»

Щороку

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Районний
бюдже

Створення умов для вільного
доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до
об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі із
залученням
спонсорських
коштів

2013-2016
роки

Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства Кролевецької районної
державної адміністрації, виконавчі
комітети сільських рад

-

-

Залучення до роботи комісій з
прийняття в експлуатацію
об’єктів
житлового
та
громадського
призначення
представників громадських
організацій інвалідів

2013-2016
роки

Відділ містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
господарства Кролевецької районної
державної адміністрації,, громадські
організації інвалідів

-

-

1100,1

-

366,7

366,7

366,7

Покращення
якості життя
незахищених
верств
населення

Забезпечення
рівних можливостей
для
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями
в
отриманні
адміністратив
них
та
соціальнокультурних
послуг
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5.11

5.12

5.13

Забезпечення
фінансової
підтримки осіб
з обмеженими
фізичними
можливостями
Забезпечення
фінансової
підтримки
інвалідам
І
групи,
які
пересуваються
на візках
Забезпечення
фінансової
підтримки
інвалідам
І
групи
на
лікування
програмним
гемодіалізом у
відділенні
хронічного
гемодіалізу
Сумської
обласної
клінічної
лікарні

Надання
матеріальної
допомоги
особам
з
обмеженими
фізичними
можливостями

2013-2016
роки

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Районний
бюджет

6,0

-

2,0

2,0

2,0

Надання 25% пільгу в межах
тарифного плану за послуги
мережі Інтернет інвалідам І
групи віком до 35 років, які
пересуваються на візках та
мають доступ до мережі
Інтернет
Проведення компенсаційних
виплат за проїзд інвалідам І
групи
на
лікування
програмним гемодіалізом у
відділенні
хронічного
гемодіалізу
Сумської
обласної клінічної лікарні

2013-2016
роки

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Районний
бюджет

1,17

0,09

0,36

0,36

0,36

2013-2016
роки

Управління
соціального
населення Кролевецької
державної адміністрації

захисту
районної

Районний
бюджет

27,8

1,3

8,5

8,8

9,2

Проведення
додаткових
заходів,
спрямованих
на інтеграцію
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостям
и
у
суспільство

6. Спортивно-оздоровчі та культурно-масові заходи для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інформаційне забезпечення
6.1.

Вирішення
питань
розвитку
фізичної
культури
спорту
інвалідів

і

Надання
організаційної
допомоги
громадським
організаціям
інвалідів
фізкультурно-спортивної
спрямованості,
проведення
щорічних змагань

2013-2016
роки

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

-

Охоплення
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостям
и заходами
щодо
отримання
ними
державних
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6.2.

Організація
культурномасових та
групових
заходів
для осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями

Забезпечити організацію та
проведення
фестивалів,
мистецьких акцій, свят для
дітей-інвалідів

2013-2016
роки

Кролевецький районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Кролевецької районної
державної адміністрації

6.3.

Сприяння
у
проведенні
додаткових
заходів
з
поліпшення
умов
життєдіяльності осіб
з обмеженими
фізичними
можливостями

Сприяння
пільговому
відвідуванню
інвалідами
закладів культури і мистецтва

2013-2016
роки

Відділ
культури
Кролевецької
районної державної адміністрації

-

6.4

Сприяння
формуванню
позитивної
громадської
позиції щодо
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями

Вжиття
заходів
щодо
проведення
благодійних
вистав, концертів, виставок
художнього та декоративноужиткового мистецтва для
інвалідів та дітей-інвалідів

2013-2016
роки

Відділ
культури
Кролевецької
районної державної адміністрації,
Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації

-

Поширення практики проведення у всіх навчальних
закладах
області
занять
культурно-духовного
спрямування з питань захисту
прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю, толерантного ставлення до них

2013-2016
роки

Управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної
адміністрації, РЦСССДМ

-

6.5.

Районний
бюджет

11,0

2,0

3,0

3,0

3,0

Проведення
додаткових
заходів,
спрямованих
на інтеграцію
дітейінвалідів
у
суспільство

Створення
умов
вільного
доступу до
культурномистецьких
заходів

-

Формування
позитивної
громадської
позиції щодо
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостям
и
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6.6.

Охоплення
інвалідів
соціальними
заходами щодо
отримання
державних
соціальних
гарантій

Висвітлення через засоби
масової інформації проблем
інвалідів, заходів щодо їх
вирішення,
посилення
соціального захисту даної
категорії громадян

2013-2016
роки

Сектор з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю апарату
Кролевецької районної державної
адміністрації, управління соціального
захисту
населення
Кролевецької
районної державної адміністрації

-

Активізація
громадськост
і в питаннях
впливу
на
формування
загально державної
та
регіональної
системи соціального
захисту
населення

-

7. Соціальна підтримка сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав
7.1.

Підвищення
рівня
матеріального
забезпечення
сімей
загиблих учасників
бойових дій на
територіях
інших держав

Надання
матеріальної
підтримки сім’ям загиблих
учасників бойових дій на
територіях інших держав

7.2.

Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи

Сприяння проведенню роботи
з висвітлення в засобах
масової
інформації
актуальних питань щодо
соціального
захисту
учасників бойових дій на
територіях інших держав

Загальна сума
фінансування
Програми

Щомісяця

2013-2016
роки

Управління соціального захисту
населення Кролевецької районної
державної адміністрації

Сектор з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
Кролевецької районної державної
адміністрації,
управління
соціального захисту населення
Кролевецької районної державної
адміністрації

Обласний
бюджет

19,65

1,5

6,05

-

6,05

6,05

-

Державний
бюджет

134,0

134,0

-

-

-

Обласний
бюджет

19,65

1,5

6,05

6,05

6,05

Районний
бюджет

1290,57

3,39

429,96

429,06

428,16

Міського
бюджет

12,96

-

4,32

4,32

4,32

Покращення
матеріального
стану
сімей
загиблих учасників бойових
дій
на
територіях
інших держав,
що
втратили
годувальників
Поглиблення
співробітництва
органів
виконавчої
влади
з
громадськими
об’єднаннями
воїнів-інтернаціоналістів
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Обсяг
ресурсів,
усього

1457,18

138,89

440,33

439,43

438,53

Додаток 3
до Програми
Порядок
відшкодування витрат за проїзд інвалідам І групи, які потребують
гемодіалізу та проходять лікування у відділенні хронічного гемодіалізу
Сумської обласної клінічної лікарні
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає порядок організації роботи по відшкодуванню
витрат за проїзд інвалідам І групи, які потребують гемодіалізу та проходять
лікування у відділенні хронічного гемодіалізу Сумської обласної клінічної
лікарні, зареєстрованих та проживаючих у Кролевецькому районі.
2. Порядок відшкодування витрат
2.1. Відшкодування витрат за проїзд проводиться управлінням
соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації
інвалідам І групи, які потребують гемодіалізу та проходять лікування у
відділенні хронічного гемодіалізу Сумської обласної клінічної лікарні
зареєстровах та проживаючих у Кролевецькому районі та виїжджають на
лікування автобусним сполученням (крім таксі) відповідно до графіка
проходження лікування.
2.2. Відшкодування витрат проводиться за рахунок коштів районного
бюджету в розмірі:
- за період з 01 січня по 15 травня та з 01 жовтня по 31 грудня
відшкодовуються витрати за проїзд автобусним сполученням на лікуванням
інвалідам І групи, які потребують гемодіалізу та проходять лікування у
відділенні хронічного гемодіалізу Сумської обласної клінічної лікарні в
розмірі 50 відсотків вартості проїзду;
- за період з 15 травня по 01 жовтня відшкодовуються витрати за проїзд
автобусним сполученням на лікування інвалідам І групи, які потребують
гемодіалізу та проходять лікування у відділенні хронічного гемодіалізу
Сумської обласної клінічної лікарні в розмірі 100 відсотків вартості проїзду.
2.3. Відшкодування здійснюється за заявою інваліда до якої
прикладаються квитки за проїзд та довідка відділу хронічного гемодіалізу
Сумської обласної клінічної лікарні.
2.4. Заява, квитки за проїзд та довідка про проходження лікування
надаються до управління соціального захисту населення Кролевецької
районної державної адміністрації один раз на місяць до 25 числа кожного
місяця.
2.5. Відшкодування витрат проводиться управлінням соціального
захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації шляхом
перерахунку на особистий рахунок інваліда по мірі надходження коштів з
районного бюджету.
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Додаток 4
до Програми
Порядок
використання бюджетних коштів для надання соціальної підтримки
(допомоги) у 2013-2016 роках сім’ям загиблих учасників бойових дій на
територіях інших держав, які мешкають у Кролевецькому районі
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених
для надання соціальної підтримки (допомоги) у 2013-2016 роках сім’ям
загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які мешкають у
Кролевецькому районі.
2. Право на отримання у 2013-2016 роках допомоги мають члени сімей
(батьки та вдови, які повторно не уклали шлюб) загиблих учасників бойових
дій на територіях інших держав, які мешкають у Кролевецькому районі та
мають статус відповідно до статті 10 Закону України „Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”. Особи, які мають право на отримання
допомоги, визначаються на підставі відомостей, наданих Сумською обласною
організацією „СОВЕАФ” (Спілка ветеранів Афганістану) та узагальнених
департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної
адміністрації. Звернення особи для отримання допомоги не вимагається.
3. Розмір допомоги становить 250 гривень на кожного члена сім’ї, що має
право на її отримання. Рішення про надання допомоги приймається
управліннями соціального захисту населення Кролевецької районної державної
адміністрації, що є учасником Програми, на початку кожного року протягом
періоду дії Програми, на підставі списків, наданих Департаментом соціального
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.
4. Допомога сім’ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших
держав, які мешкають у Кролевецькому районі, виплачується щомісяця через
Українське державне підприємством поштового зв’язку „Укрпошта” за місцем
її проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому
законодавством порядку відповідно до способу отримання пенсії.
5. Фінансування нарахованих виплат здійснюється за механізмом,
визначеним чинним законодавством для фінансуванням державних соціальних
допомог як субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам.
6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно з
чинним законодавством. Управління
соціального захисту населення
Кролевецької районної державної адміністрації, що є учасником Програми,
здійснює аналіз стану реалізації Програми на місцевому рівні і надає
інформацію про її виконання Департаменту соціального захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації щороку до 01 лютого.
7. Відповідальність за правильність надання допомоги та використання
бюджетних коштів несе начальник управління соціального захисту населення
Кролевецької районної державної адміністрації. Контроль за ефективним
використанням бюджетних коштів здійснює Департамент соціального захисту
населення Сумської обласної державної адміністрації.
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Додаток 5
до Програми
Порядок
використання бюджетних коштів для надання 25 % пільги в межах
тарифного плану за послуги мережі Інтернет інвалідам І групи віком до 35
років, які пересуваються на візках та мають доступ до мережі Інтернет
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених
для забезпечення можливостей доступу до глобальної інформаційної мережі
Інтернет інвалідам І групи віком до 35 років, які пересуваються на візках та
мають доступ до мережі Інтернет у 2013-2016 роках, які зареєстровані та
проживають на території Кролевецького району.
2 Встановити, що щомісячний розмір грошової допомоги становить 25 %
в межах тарифного плану за послуги в мережі Інтернет і виплачується шляхом
перерахування коштів на рахунок Кролевецького цеху ТП №7 Сумської філії
ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ”.
4. Відшкодування коштів здійснюється на підставі списків, наданих
Кролевецьким цехом ТП №7 Сумської філії ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ”.

