УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
ХХIV сесія

VII скликання

від 30.11.2017 р. № 245

Про районну комплексну Програму
соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств
населення на 2018-2019 роки
Відповідно до законів України „Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні”, „Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист”, „Про статус і соціаль ний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про реабілітацію інвалідів в
Україні” та постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року
№ 706 „Про затвердження Державної цільової програми „На ціональний
план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року”, з
метою поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю згідно з
Конвенцією про права інвалідів, забезпечення реалізації ними прав і
задоволення потреб нарівні з іншими громадянами в економічній,
політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя, ефективного
вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для людей з
обмеженими фізичними можливостями, враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з соціальних питань, промисловості, будівництва,
транспорту та житлово-комунального господарства районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну комплексну Програму соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств
населення на 2018-2019 роки (додається).
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2. Районній державній адміністрації, виконкому Радовельської
сільської ради забезпечити виконання заходів, передбачених районною
комплексною Програмою соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та
праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2019 роки.
3. Рекомендувати Олевській міській та Білокоровицькій сільській
радам розробити аналогічні Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту
та житлово-комунального господарства .

Голова ради

В.М.Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 30.11.2017 р. № 245
Районна комплексна Програма
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та
праці, пенсіонерів та незахищених верств
населення на 2018-2019 роки
Розділ І
Загальна характеристика Програми
1

Ініціатор розроблення Програми

2

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми
Розробник Програми
Управління
праці
та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Управління
праці
та
Програми
соціального захисту населення
райдержадміністрації

3
4
5

6

7
8
9
9.1
10

Учасники Програми

Управління
праці
та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Управління та відділи райдержадміністрації,
Радовельська
та
Білокоровицька
сільські
ради,
Олевська міська рада
Терміни реалізації Програми
2018 – 2019 роки
Перелік бюджетів, які беруть участь Державний, обласний, місцеві бюу виконанні Програми
джети
Загальний
обсяг
фінансових У межах фінансових можливостей
ресурсів, необхідних для реалізації:
у тому числі бюджетних коштів
у межах фінансових можливостей
- з них коштів державного бюджету у межах виділених асигнувань
- з них коштів районного бюджету
У межах фінансових можливостей
Основні джерела фінансування
Бюджетні і небюджетні
Програми
надходження
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Розділ ІІ
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма,
аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все
більша кількість людей з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей
опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею
виживання;
- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання
фінансової допомоги та підтримки;
- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту,
що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш
соціально незахищених верств населення.
Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому
формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції людей з
інвалідністю, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту –
повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженими
фізичними можливостями, забезпечення їх виробами медичного призначення,
технічними та іншими засобами реабілітації.
Районна комплексна Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2019 роки
(далі-Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших
осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про реабілітацію
інвалідів в Україні».
В районі на даний час проживає 1344 ветерани війни, у тому числі
136 інвалідів війни, 398 учасників бойових дій, 654 учасники війни, 156 осіб, на
яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».
На обліку в органах Пенсійного фонду України в Олевському районі та
управлінні праці перебуває 13941 пенсіонер та 3286 інвалідів різних груп і
категорій, у тому числі 302 дітей-інвалідів.
Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, у
2017 році спеціалістами управління праці видано 15 направлень інвалідам та
дітям-інвалідам для забезпечення засобами пересування, та 39 направлень для
забезпечення технічними засобами реабілатації, 220 направлень для
забезпечення протезно-ортопедичними виробами.
Крім того, 114 ветеранів війни та інвалідів різних груп і категорій були
забезпечені санаторно-курортними путівками.
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У 2017 році матеріальну допомогу за рахунок коштів районного бюджету
надано 319 інвалідам та малозабезпеченим громадянам району на загальну
суму 234,9 тис. грн.
Для обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян
функціонує територіальний центр, яким надається всебічна допомога 404
особам.
Функціонує Кишинське стаціонарне відділення для постійного
проживання, у якому перебуває на повному державному утриманні 43
одиноких непрацездатних громадян, ветеранів війни та праці, які потребують
постійного стороннього догляду та цілодобової медичної допомоги.
Організовано залучення спонсорів, меценатів, благодійних фондів,
підприємств різних форм власності, релігійних конфесій для вирішення
проблем людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких
непрацездатних громадян, яким надається натуральна та грошова допомога.
Разом з тим, необхідно визначити проблемні питання, які сьогодні
існують при вирішенні проблем людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці
і на вирішення яких необхідно спрямовувати діяльність відділів та управлінь
райдержадміністрації, виконкомів сільських та міської рад.
Розділ ІІІ
Мета Програми
Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями, подальше формування комплексної системи
реабілітації та інтеграції інвалідів, повернення до професійної та громадської
діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх
виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації,
безперешкодного їх доступу до будинків і приміщень органів виконавчої влади,
об’єктів соціального та громадського призначень, транспортної інфраструктури
тощо.
Розділ ІV
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання Програми
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів районного бюджету, бюджетів об»єднаних територіальних
громад, із залученням інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством.
Щорічно при формуванні районного бюджету планується передбачити,
виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення
виконання заходів районної комплексної Програми соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів на 2018-2019 роки.
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Розділ V
Завдання Програми
Завданнями Програми є:
- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та
інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного,
соціально- побутового, культурного обслуговування людей з
інвалідністю, малозабезпечених громадян району;
- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права
кожного громадянина на достатній життєвий рівень;
- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
- підвищення рівня зайнятості інвалідів;
- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури та інтеграції осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Розділ VІ
Напрями діяльності і заходи Програми
№
з/п

Перелік
заходів Програми

Термін виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансу
вання

Фінансу
вання,
(усього)

1

2

3

4

5

6

1.

Проводити
заходи до дня
Святого Миколая для дітейінвалідів

Грудень
2018-2019
роки

Управління праці
та соціального
захисту населення райдержадміністрації, виконкоми
Білокоровицької та
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради, ,відділ освіти,

I Загальнорайонні заходи
Район
В
ний бю- межах
джет
фінансо

Орієнтовані обсяги фінансування по
етапах (тис.грн.)
2018
2019
7
В межах фінансових
можливостей

8
В межах
фінансових
можливостей

вих
можлив
Спонсор остей

ські кошти

культури, охорони
здоров”я, молоді,
спортута взаємодії
з громадкістю
райдержадміністра
ції

1
1
.

2
Забезпечити
підтримку
в
актуальному стані
автоматизованого
реєстру
баз
даних ЄДАРП, у
тому числі з
категорії
інвалідів, які
мають право на
пільги

II Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів,
ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян
3
4
5
6
7
Управління праці Не поПостійно
та соціального
требує
захисту населенфінансу
ня райдержвання
адміністрації, виконкоми
Білокоровицької та
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

8
-

7
Забезпечити
підтримку
в
актуальному
стані
Централізованого
банку даних з
проблем
інвалідності

Постійно

Сприяти працевлаштуванню випускників навчальних
закладів, які
мають обмежені можливості

2018-2019
роки

4. Сприяти
повному забезпеченню
фінансування
видатків на виплату на
оздоровлення,
надання
матеріальної
допомоги
інвалідам

2018-2019
роки

5. Здійснювати
обстеження
матеріальнопобутових
умов проживання інвалідів, з
визначенням
потреби у наданні необхідної допомоги
ні належного
соціального
обслуговування цієї категорії громадян

2018-2019
роки

2

3
.

Управління праці
та соціального
захисту населення райдержадміністрації, ви-

Не потребує
фінансу

-

Райононний центр
зайнятості,
Управління праці
та соціального
захисту населення райдержадміністрації, ви-

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністрації, ви-

Державний бюджет, в
межах
бюджет
них асигну
вань

*

*

*

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністрації, ви-

Не потребує
фінансу

-

-

-

-

-

конкоми
Білокоровицької та
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

конкоми
Білокоровицької та
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

конкоми
Білокоровицької та
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

конкоми
Білокоровицької та
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

вання

8
6
.

Здійснювати
забезпечення
засобами
пересування,
реабілітації,
протезними
виробами
інвалідів, які,
відповідно до
медичних
показників,
перебувають
наобліку
в
органах праці та
соціального
захисту
населення

2018-2019
роки

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністрації, ви-

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

Державний бюджет

*

*

*

9
7
.

Сприяти
проведенню
тематичних
просвітницькоінформаційних,культурнотворчих программ
для інвалідів

2018-2019
роки

Відділ освіти,
культури, охорони
здоров»я, молоді,
спорту та
взаємодії з громад
кістю
райдержадміністра
ції

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

8. Проводити зустрічі представників
громадських
організацій
інвалідів з керівництвом
органів влади для
визначен- ня
пріоритет них
напрямків роботи
по вирішенню
проблем інвалідів

2018-2019
роки

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністрації, ви-

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

9. Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу
інвалідам,
пенсіонерам,
малозабезпеченим
громадянам та
іншим
категоріям
громадян, які
потрапили у
скрутне
становище на
вирішення
матеріальнопобутових
проблем

2018-2019
роки

Управління праці
та
соціального
захисту населення, відділ фінансів
управління
райдержадміністрації, ви-

Районний
бюджет,
Бюджети
Олевської
та
Білокоров
ицької
ОТГ
бюджет

*

*

*

10 Забезпечити

2018-2019
роки

Управління праці
та
соціального
захисту населення
райдержадміністрації.

Обласни
й бюджет

*

*

*

супровід програмного
комплексу
АСОПД,
запровадження
нового
програмного
комплексу
ІАССЗН та легалізацію
комп’ютерних
програм

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

10
Забезпечення
2018-2019 роки
інвалідів та
ветеранів війни
безоплатними
ліками,
лікарськими
засобами,
імунологічними
препаратами та
виробами
медичного
призначення за
рецептами лікарів
та першочерговим
безоплатним
зубопротезуванням
(за винятком
протезування
дорогоцінних
металів)

11

Забезпечення
інвалідів,
пенсіонерів
безоплатним
проїздом
автобусами на
приміських
маршрутах

12

1
1

2

3
.

2
Надавати
допомогу
у
розвитку
малих
підприємств
громадських
організацій
інвалідів

Управління праці
та
соціального
захисту населення
райдержадміністрації, ви-

Районний
бюджет,
бюджети
Олевської та
Білокоровиц
ької ОТГ

*

*

*

2018 – 2019 роки Управління праці Районний
та
соціального бюджет,
захисту населен- бюджети
ня
райдерж- Олевської та
адміністрації, ви- Білокоровиц
конкоми
ької ОТГ
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

*

*

*

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

ІII Підтримка професійної, трудової реабілітації
інвалідів та розвитку підприємств, заснованих
громадськими організаціями інвалідів
3
4
5
6
Управління праці
2018-2019
Не пота
соціального
роки
требує
захисту населенфінансу
ня
райдержвання
адміністрації, ви-

7
-

8
-

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

Сприяти у виділенні приміщень міським та
районним
товариствам
інвалідів
та
підприєм- ствам,
заснованими
громадськими
організаціями
інвалідів

2018-2019
роки

Здійснювати
підтримку
громадських
організацій
ветеранів

2018-2019
роки

Управління праці
та соціального
захисту населення райдержадміністрації, ви-

Не потребує
фінансу
вання

-

-

*

*

-

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради, громадські

організації
інвалідів
Управління праці
та соціального
захисту населення, відділ фінансів
райдержадміністрації, виконкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

Районний
бюджет,
бюджети
Олевської
та
Білокорови
цької ОТГ

*

11
4
.

Надавати підприємствам
громадських
організацій
інвалідів пільги з
оподаткування
пільги

2018-2019
роки

5
.

Забезпечити
створення
сприятливих умов
для ши- рокого
залуче- ння людей
з інвалідністю до
мистецької та
творчої діяльності

Постійно

1
.

Здійснювати
заходи, спрямовані на підтримку людей з
інвалідністю,
створення
сприятливих умов
для їх інтеграції у
суспільство,
безперешкодного доступу до будинків і примі- щень
центральних та
місцевих органів
ви- конавчої
влади, об’єктів
соціального,
громадського,
житлового
призначень та
транспортної
інфра- структури
Забезпечити
діяльність при
місцевих орга- нах
виконавчої влади
комітетів доступності» за участі
представників
громадських
організацій
інвалідів

2

Постійно

Постійно

Олевське відділення Коростенської
ОДПІ

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

Відділ освіти,
Не покультури, охорони требує
здоров»я, молоді,
фінансу
спорту та взаємодії вання
з громадкістю
райдержадміністрації, районний центр зайня
тості, громадські
організації
інвалідів
IV Безперешкодний доступ
Управління праці
Не пота соціального
требує
захисту населення фінансу
райдержадміністар вання
ції

-

-

-

-

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністар
ції, районний
центр зайнятості,
громадські
органазації, ви-

-

-

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради, управління

економічного
розвитку,
інфракструктури,
містобудування та
з питань
цивільного захисту
райдержадміністар
ції

Не потребує
фінансу
вання

-

12
3
.

4
.

5
.

6
.

управління
економічного
розвитку,
інфракструктури,
містобудувпання
та з питань
цивільного захисту
райдержадміністар
ції, ви-

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

Постійно

виконкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

Постійно

управління
економічного
розвитку,
інфракструктури,
містобудувпання
та з питань
цивільного захисту
райдержадміністар
ції, управління
праці та
соціального
захисту населення, ви-

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

управління
економічного
розвитку,
інфракструктури,
містобудувпання
та з питань
цивільного захисту
райдержадміністар
ції ви-

Не потребує
фінансу
вання

-

-

-

Установити
жорсткий
контроль за
врахуванням при
будівни- цтві
нових, проведенні
рекон-струкції та
капітальних
ремонтів
існуючих будівель та приміщень закладів
культури та
охорони здоров’я,
навчальних
закладів, об’єктів житлово- го
та громадського
призначення
потреб осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
Не допускати
випадків виселення
громадських
організацій
інвалідів з
приміщень, у
яких вони
здійснюють
статутну
діяльність
Забезпечувати
виділення
спеціальних місць
для безкоштовного
паркування
транспортних
засобів людей з
інвалідністю у
місцях плат- ного
паркуван- ня
транспорт- них
засобів - не менше
10 відсотків
загальної кількості місць

Постійно

Забезпечити
запровадження
при погоджен- ні
проектної
документації
видачі техні- чних
умов, приймання
в експлуатацію
об’єктів
дорожньої інфраструктури
контролю за
створенням
безпечних умов
для лю- дей з
інвалідністю

Постійно

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

конкоми
Білокоровицької,
Радовельської сільських рад та
Олевської міської
ради

* у межах виділених асигнувань.
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Розділ VІІ
Загальний обсяг фінансових показників Програми
Загальні орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Джерела
Фінансування
фінансування
(усього,
2018 р.
2019р.
тис. грн.)
Державний
у межах
у межах виділених асигнувань у межах виділених асигнуван
бюджет
виділених
асигнувань
у межах
Обласний
у межах виділених асигнувань
у межах виділених асигнувань
виділених
бюджет
асигнувань
Районний
у межах
у межах виділених асигнувань
у межах виділених асигнувань
та
виділених
бюджети
асигнувань
ОТГ

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається
щороку відповідними рішеннями районної ради.
Розділ VІІI
Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Інформацію про виконання Програми направляти управлінню праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації щорічно до 15 січня 2020
року включно.
Узагальнену інформацію подавати райдержадміністрації до 25 січня
2020 року включно.

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

