
  

 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(тридцять п'ята сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ 

від 27.04.2018 № 599 
м. Бердичів 

                                                     

 

Про затвердження міської комплексної 

Програми соціального захисту осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення на 2018-2022 роки  
 
 

З метою ефективного вирішення питань щодо створення сприятливого 

середовища для осіб з інвалідністю, реалізації ними права на участь в 

економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя, 

відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю 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», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 706 «Про 

затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», відповідно до  

рішення Житомирської обласної ради від 21.12.2017 № 869 «Про обласну 

комплексну Програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни 

та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та 

незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки», 

керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 
 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську комплексну Програму соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення на 2018 – 2022 роки  згідно з додатком.  

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

забезпечити виконання заходів, передбачених даною Програмою. Інформацію 



  

про виконання Програми направляти щорічно до 20 січня управлінню праці 

та соціального захисту населення включно до 2022 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики. 

   

 

Міський голова                                                                      В.К. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

         до рішення міської ради 

         від 27.04.2018 №599 

 

 

Міська комплексна Програма соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення на 2018-2022 роки 

 

Розділ І. Загальна характеристика Програми 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Управління праці та соціального 

захисту населення 

2 Розробник Програми  Управління праці та соціального 

захисту населення 

3 Відповідальний виконавець 

Програми  

Управління праці та соціального 

захисту населення 

4 Учасники Програми  Управління та відділи виконавчого 

комітету 

5 Термін реалізації програми  2018-2022 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Обласний бюджет, міський 

бюджет,благодійна допомога 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для 

реалізації 

У межах фінансових можливостей 

 У тому числі бюджетних коштів: у межах фінансових можливостей 

  коштів обласного бюджету у межах фінансових можливостей 

  коштів міського бюджету у межах фінансових можливостей 

 

 

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 

збільшується кількість осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей, що 

опиняються 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 фор-

муванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, що 



  

дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту - повернення до 

професійної та громадської діяльності людей з обмеженою фізичною 

можливістю, забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та 

іншими засобами реабілітації. 

Міська комплексна Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018 

- 2022 роки (далі - Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 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 осіб з інвалідністю в Україні». 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 

3527 ветеранів війни, 6109 осіб з інвалідністю, в т.ч. 384 особи з інвалідністю 

внаслідок війни, 750 осіб з інвалідністю з дитинства, 441 дитина з інвалідністю, 

94 особи з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.  

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 05.04.2012 № 321,  у 2017 році видано 952 направлення на забезпечення 

технічними та протезно-ортопедичними засобами реабілітації. 

189 осіб з інвалідністю та  ветеранів війни отримали путівки  на санаторно-

курортне лікування, із них: інвалідів внаслідок війни - 19 осіб; учасників 

бойових дій – 12 осіб; учасників війни – 7 осіб; вдови  - 7 осіб; особи з 

інвалідністю від загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства – 

134 особи; 14 путівок для супроводжуючих осіб. 

Спецавтотранспортом у 2017 році забезпечено 2 особи з інвалідністю.  

У 2017 році адресну грошову допомогу громадянам міста на лікування та в 

зв’язку з важким матеріальним станом за рахунок коштів міського бюджету 

надано 974 особам, з них 266 особам з інвалідністю  на загальну суму 339,6 тис. 

грн. 

         З метою надання дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг в місті 

створено  центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, в якому протягом 

2017 року пройшли курс реабілітації 56 дітей з інвалідністю.  

Для обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян 

функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), яким надається  всебічна допомога 1479 особам.  

Разом з тим, необхідно визначити основні питання, які сьогодні існують при 

вирішенні проблем осіб з інвалідністю,  ветеранів війни та праці і на вирішення 

яких необхідно спрямовувати діяльність структурних підрозділів виконавчого 

комітету. 



  

 

 

Розділ Ш. Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, подальше формування комплексної системи реабілі-

тації та інтеграції осіб з інвалідністю, 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 соціальної інфраструктури тощо. 

 

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

строки виконання Програми 

 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, із залученням 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Щорічно при формуванні міського бюджету планується передбачати, 

виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 

виконання заходів Програми. 

 

Розділ V. Завдання Програми 

 

Завданнями Програми є: 

- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально - 

побутового, культурного обслуговування осіб з інвалідністю, малозабезпечених 

громадян міста; 

- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права 

кожного громадянина на достатній життєвий рівень; 

- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення; 

- підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю; 

        - підтримка громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з 

інвалідністю; 

- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури та інтеграції осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. 



Розділ VI. Напрямки діяльності і заходи Програми 
 

№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Фінансування, 

всього 

Орієнтовні обсяги фінансування по 

етапах (тис. грн.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Загальноміські заходи 
1 Проводити заходи з нагоди Дня 

громадян похилого віку  

Жовтень 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

2 Проводити заходи з нагоди Дня 

осіб з інвалідністю 

Грудень 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

3 Проводити заходи до дня Святого 

Миколая для дітей з інвалідністю  

Грудень 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

відділ культури, виконавчий 

комітет 

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

4 Проводити заходи до Дня захисту 

дітей 

Червень 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

відділ культури, виконавчий 

комітет 

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

Соціальний захист осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян 
1 Забезпечити підтримку в 

актуальному стані 

автоматизованого реєстру баз 

даних ЄДАРП, в тому числі з 

категорії осіб з інвалідністю, які 

мають право на пільги 

Постійно Управління праці та 

соціального захисту населення 

Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 

2 Забезпечити супровід 

програмного комплексу АСПД та  

легалізацію комп’ютерних 

програм для супроводу 

програмного комплексу «Наш 

дім»(система автоматизації 

місцевих служб житлових 

Постійно Управління праці та 

соціального захисту населення 

Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 



  

субсидій) 
3 Забезпечити підтримку в 

актуальному стані 

Централізованого банку даних з 

проблем інвалідності 

Постійно Управління праці та 

соціального захисту населення 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

4 Сприяти працевлаштуванню 

випускників навчальних закладів, 

які мають обмежені можливості  

2018-2022 

роки 

Міський центр зайнятості Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 

5 Сприяти повному забезпеченню 

фінансування видатків і виплат на 

оздоровлення, надання 

матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

виконавчий комітет, обласне 

відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів 

Міський 

бюджет, 

обласне 

відділення 

Фонду 

соціального 

захисту 

інвалідів 

- - - - - - 

6 Здійснювати обстеження 

матеріально-побутових умов 

проживання осіб з інвалідністю, з 

визначенням потреби в надані 

необхідної допомоги та 

забезпеченні належного 

соціального обслуговування цієї 

категорії громадян 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 

7 Проводити зустрічі представників 

громадських організацій осіб з 

інвалідністю з керівництвом 

органів влади для визначення 

пріоритетних напрямів роботи з 

вирішення ряду проблем осіб з 

інвалідністю  

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

виконавчий комітет 

Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 

8 Проводити профорієнтаційну 

роботу серед дітей-інвалідів для 

здобуття професійної освіти, 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

управління освіти і науки, 

Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 



  

підготовки їх до самостійного 

життя 

Міський центр зайнятості 

9 Надавати одноразову матеріальну 

допомогу малозабезпеченим 

громадянам, інвалідам та 

пенсіонерам  на вирішення 

матеріально-побутових проблем 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

виконавчий комітет 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет 

- - - - - - 

10 Сприяти працевлаштуванню осіб 

з інвалідністю, шляхом співпраці 

з Міським центром зайнятості 

населення 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту населення, 

виконавчий комітет 

Не потребує 

фінансування  

- - - - - - 

Державна підтримка професійної, трудової реабілітації 

осіб з інвалідністю  та розвитку підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю 

1 Надавати допомогу для розвитку 

малих підприємств громадських 

організацій осіб з інвалідністю 

 

2018-2022 

роки 

Відділ економіки та 

інвестицій 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

2 Сприяти у виділені приміщень 

міським товариствам осіб з 

інвалідністю та підприємствам, 

заснованими громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю  

 

2018-2022 

роки 

Відділ комунальної 

власності та земельних 

відносин 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

3 Підтримувати громадські 

організації осіб з інвалідністю, 

ветеранів  та постраждалих 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, міське фінансове 

управління 

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

4 Забезпечити створення 

сприятливих умов для широкого 

залучення людей з інвалідністю 

до мистецької та творчої 

діяльності 

 

Постійно Міський Палац культури  

ім. Шабельника О.А., 

управління освіти і науки 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 



  

5 Забезпечити діяльність центру 

соціальної реабілітації дітей-осіб з 

інвалідністю   

2018-2022 

роки 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

Безперешкодний доступ 
1 Здійснювати заходи, спрямовані 

на підтримку людей з 

інвалідністю, створення належних 

умов для їх інтеграції в 

суспільство, безперешкодного 

доступу до будинків і приміщень 

органів влади та об’єктів 

соціального, громадського, 

житлового призначень та 

транспортної інфраструктури 

Постійно Управління праці та 

соціального захисту 

населення, відділ 

містобудування та 

архітектури, управління 

житлово-комунального 

господарства 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

2 Забезпечити діяльність «комітету 

доступності» за участі 

представників громадських 

організацій осіб з інвалідністю  

Постійно Виконавчий комітет Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

3 Установити контроль за 

врахуванням при будівництві 

нових, проведені реконструкції та 

капітальних ремонтів існуючих 

будівель та приміщень закладів 

культури, охорони здоров’я, 

навчальних закладів, об’єктів 

житлового та громадського 

призначення для потреб осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями  

Постійно Відділ містобудування та 

архітектури 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

4 Не допускати випадків виселення 

громадських організацій осіб з 

інвалідністю з приміщень, в яких 

вони здійснюють статутну 

діяльність 

Постійно Відділ комунальної 

власності та земельних 

відносин 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 



  

5 Забезпечувати  виділення 

спеціальних місць для 

безкоштовного паркування 

транспортних засобів людей з 

інвалідністю у місцях платного 

паркування транспортних засобів  

- не менше 10 відсотків загальної 

кількості місць 

Постійно Відділ містобудування та 

архітектури, управління 

житлово-комунального 

господарства 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

6 Удосконалити навчальну 

матеріальну базу професійно-

технічних, середніх навчальних 

закладів для забезпечення освітніх 

потреб дітей та молоді з 

інвалідністю  

 

Постійно Управління освіти і науки Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

7 Забезпечити запровадження при 

погодженні проектної 

документації видачі технічних 

умов, приймання в експлуатацію 

об’єктів дорожньої 

інфраструктури контролю за 

створенням безпечних умов для 

людей з інвалідністю  

Постійно Управління містобудування 

та архітектури, управління 

житлово-комунального 

господарства 

Не потребує 

фінансування 

- - - - - - 

8 Забезпечити встановлення 

світлофорних об’єктів із 

звуковими сигналами на 

пішохідних переходах для 

забезпечення вільного доступу 

особам  з вадами зору 

2018-2022 

роки 

Управління житлово-

комунального господарства 

Міський 

бюджет 

* * * * * * 

*у межах виділених асигнувань. 

 

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається щороку відповідними рішеннями міської ради. 



 

 

Розділ VII. 

Система управління та контролю за ходом виконання  Програми 

 

Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює 

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова В.К. Мазур 

                                  


