
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року                                                                                           № 31 
 

 

Про  затвердження  Програми 

соціальної реабілітації   

дітей – інвалідів на 2017 рік 

 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік 

(додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми, покласти на 

управління соціального захисту населення Пирятинської районної державної 

адміністрації (Гудзь В.В.) та фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 
 

 

Міський голова                                        О.РЯБОКОНЬ 

 

 



Додаток 

до рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

(друге засідання) 

03 березня 2017 року № 31  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

м. Пирятин - 2017 

 



 

1. ВИЗНАЧЕННЯ  ПРОБЛЕМИ,   

НА  РОЗВ'ЯЗАННЯ  ЯКОЇ  СПРЯМОВАНА  ПРОГРАМА 

 

        Затвердження Програми соціальної реабілітації дітей - інвалідів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади   зумовлено  

необхідністю  реалізації  сучасної  державної  політики  оздоровлення  дітей,  

спрямованої  на  забезпечення  сприятливих  умов  для  їх  всебічного  розвитку. 

        Турбота  про  здоров’я  дітей  є  одним  із  основних  показників  

ставлення  держави  до  проблем  підростаючого  покоління. Разом  з  тим,  саме  

стан  справ  у  цій  сфері  викликає  занепокоєння. Дані  державної  статистики  

свідчать  про  постійне  зниження  рівня  здоров’я  населення  України. 

       Особливою  загрозою  є  нинішній  стан  здоров’я  і  спосіб  життя  дітей  

та  молоді,  який  зумовлений  негативними  факторами  соціально-

економічного,  екологічного  та  психоемоційного  характеру. Вплив  постійно  

діючих  факторів  ризику,  незадовільна  екологічна  ситуація,  в  тому  числі  

стресові  перевантаження,  зокрема  у  шкільному  віці,  призводять  до  

зниження  імунітету  та  розвитку  у  дітей  хронічних  захворювань,  що,  у  

свою  чергу,  загострює  проблему  дитячої  інвалідності.  Крім  того,  негативно  

впливають  на  молодь  проблеми,  пов’язані  з  бездуховністю,  бідністю,  

безробіттям,  насильством,  відсутністю  змістовного  дозвілля,  і  тому  не  

вдається  уникнути  тенденції  до  зростання  кількості  дітей - інвалідів. 

         Одним  із  найважливіших  завдань  в  забезпеченні  соціального  захисту  

дитинства  є  реалізація  їх  права  на  оздоровлення, відпочинок та 

реабілітацію. Мета Програми - забезпечення  поліпшення  стану  здоров’я дітей 

- інвалідів та відновлення їхніх життєвих  сил.   

          Проведення реабілітації є вкрай необхідним заходом для дітей-інвалідів.  

         Діти  завжди  були  і  залишаються  найдорожчим  скарбом,  гордістю,  

надією  і  майбутнім  держави.  І  першочергова  мета  держави - мати  здорове  

і  щасливе  молоде  покоління,  тому  і  виникла  проблема  у  ґрунтовному  

розробленні  даної  програми.   

              

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

          Головною  метою  Програми  є  забезпечення соціальної реабілітації дітей 

– інвалідів у Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-

інвалідів та їх підвіз до місця реабілітації. Всього налічується 16 дітей-

інвалідів, які потребують реабілітаційних послуг згідно з індивідуальними 

програми реабілітації.  

 

3. ОБГРУНТУВАННЯ  ШЛЯХІВ  І  ЗАСОБІВ  РОЗВ'ЯЗАННЯ  

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ  ТА  ДЖЕРЕЛ  ФІНАНСУВАННЯ 

 

          Основними  шляхами  і  засобами  розв’язання  проблеми  є: 

передача коштів районному бюджету для забезпечення  та  створення  

оптимальних  сприятливих  умов  для  соціальної реабілітації дітей – інвалідів у 



Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів та їх 

підвозу.  

         Фінансування  Програми  буде  здійснюватися  за  рахунок  коштів  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в межах бюджетних 

призначень на дану ціль.   

 

4. СТРОКИ  ТА  ЕТАПИ  ВИКОНАННЯ 

 

Фінансування Програми передбачається з квітня 2017 року шляхом 

перерахування коштів: 

Лубенській міській раді – міжбюджетний трансферт для Лубенського 

міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;     

         районному бюджету – за надані послуги по підвезенню дітей до місця 

реабілітації - Лубенського міського центру соціальної реабілітації дітей -

інвалідів.     

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

 

          Головним завданням та заходом Програми  є створення умов для 

повноцінної реабілітації дітей - інвалідів.  

 

6. РЕЗУЛЬТАТИВНІ  ПОКАЗНИКИ 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити якісне надання послуг 

соціальної реабілітації дітям - інвалідам.     

 

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

          Координацію виконання заходів Програми буде проводити виконавчий 

комітет Пирятинської міської ради.  

          Контроль за виконанням Програми здійснюватиметься постійною 

комісією з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.)   

   

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

Програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови   

від 07 лютого 2017 року  № 12  

3. Розробник програми Управління соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації 

6. Учасник програми 

 

Діти-інваліди 

7. Термін реалізації програми 2017  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі: 

77,270 тис. грн.   

9.1. коштів міської ОТГ 77,270 тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення Програми соціальної реабілітації дітей –інвалідів на 2017 рік 
                                                                                                                             тис.грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

2017  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20_ 20_р.р. 
 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 

77,270 

    77,270 

кошти міської ОТГ 77,270     77,270 

кошти не бюджетних 

джерел 

      

                                                                         

Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин    

 
Напрями діяльності та заходи Програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів  

на 2017 рік              
№ 

з/

п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу 

вання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі : 

Очікуваний 

результат 



1. Соціальний  

захист  дітей-

інвалідів 

1.Передача 

міжбюджетного 

трансферту Лубенській 

міській раді для 

Лубенського міського 

центру соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів     

2.Передача коштів 

районному бюджету  

для організації підвозу 

дітей-інвалідів до 

Лубенського міського 

центру соціальної 

реабілітації дітей-

інвалідів 

2017 Виконком  

міської  

ради 

Кошти  

міської 

ОТГ 

47,270 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

  РАЗОМ    77,270  

 

Додаток 4  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної  класифікації видатків місцевого бюджету____0118290, 0118800___________________ 

Код КЕКВ ____2620 ______________________________________________ 

 

№ 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль-

ний за 

проведення 

заходу  

Затверджено на 2016  

рік 

В тому числі по місяцях 

    Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Оздоровчі  

заходи 

Рішення  20-ї 

сесії  міської  

ради сьомого 

скликання  

від 

03.03.2017 

№ 31 

Виконком  

міської  ради 

 

77270 

 

77270 

 

   

4
7
2
7

0
 

3
0
0
0

0
 

       

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Провідний спеціаліст з 

економічних питань 

виконкому міської ради Л.М.Тараненко 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 

03 березня 2017 року  


