
ЗАХОДИ 
щодо реалізації районної програми «Безбар»єрна Вознесенщина» на період до 2020 року. 

№ 
п\п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Джерело 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 

Термін 
виконання 

(роки) 
1. 2 3 4 5 6 

Розділ І. Соціально-меднчне обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та 
розумовою відсталістю 

1. Заходи профілактики інвалідності, соціальне, медичне обслуговування інвалідів. 
1 Забезпечити диспансерне спостереження 

та медичне обслуговування людей з 
інвалідністю внаслідок психічного 
розладу з наданням необхідної 
консультативної допомоги 

КУ «Вознесенська ЦРЛ» ( за 
узгодженням), 
КЗ «Вознесенський РЦ 
п м с д » 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 

Щороку. 

2 Забезпечити наповнення 
централізованого банку даних щодо 
інвалідів і дітей-інвапідів відомостями 
про осіб, що пройшли огляд медико-
соціальної експертної комісії та 
лікарсько-консультативної комісії 
лікувально-профілактичних закладів з 
урахуванням характеру, причин 
інвалідності 

КУ «Вознесенська ЦРЛ» ( за 
узгодженням) 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 

Постійно. 

3 Проводити комплекс санітарно-
гігієнічних та лікувально-
профілактичних заходів з метою 
профілактики професійних захворювань 
та виробничого травматизму 

КЗ «Вознесенський РЦ ПМСД Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

Постійно. 

4 Проводити складання індивідуальних 
програм реабілітації дітей-інвалідів з 
метою впровадження єдиного супроводу 

КУ «Вознесенська ЦРЛ» ( за 
узгодженням) 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 

Постійно. 



дітей-інвалідів 

5 У разі наявності фінансової 
спроможності надавати знижки на 
медикаменти у розмірі до 10% 
соціального незахишеним верствам 
населення, у т.ч. у сільській місцевості 

КЗ «Вознесенський РЦ ПМСД Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

6 Забезпечити реабілітацію інвалідів з 
травмами спинного мозку, хребта в 
санаторно-курортних закладах 

Управління соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 

Державний бюджет по спинальним 
путівкам 

Постійно. 

7 Забезпечити питання щодо надання пільг 
інвалідам І та II груп загального 
захворювання та з дитинства (в тому 
числі по зору) по сплаті за житлово-
комунальні послуги, електроенергію, 
скраплений газ та тверде паливо. 

Управління соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

Постійно. 

8 Забезпечити в установленому порядку 
інвалідів і дітей інвалідів технічними 
засобами та виробами медичного 
призначення 

КЗ «Вознесенський РЦ ПМСД Районний бюджет, 
бюджет селищної 
та с ільських рад 

В межах 
затверджених 

асигнувань 

Постійно 

Розділ II. Освіта, професійна реабілітація та працевлаштування осіб з інвалідністю 

1. Сприяти отриманню освіти дітьми з 
обмеженими фізичними 
можливостями (в тому числі з вадами 
зору та слуху), психічними 
захворюваннями та розумовою 
відсталістю у дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладах 
усіх типів 

Відділ освіти 
райдержадміністрації 

В межах затверджених асигнувань Постійно 

2. Проводити заходи із запровадженням 
інноваційних технологій на основі 

Відділ освіти 
райдержадм і н істрації 

В межах затверджених асигнувань Постійно. 

» • 

« 

інклюзивного підходу та моделей 
спеціальних освітніх послуг для дітей 
з інвалідністю 

3. Забезпечувати психолого-
педагогічний та соціальний супровід 
дітей з інвалідністю в навчальних 
закладах з інклюзивним (інтегрованим 
)навчанням 

Відділ освіти 
райдержадм і н істраці ї 

В межах затверджених асигнувань Постійно. 

4. Забезпечувати для дітей з інвалідністю 
доступ до соціального середовища та 
навчальних приміщень, використання 
ними спеціального навчально-
дидактичного забезпечення, 
реабілітаційних засобів 

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 

управління соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 

В межах затверджених асигнувань Постійно 

• 

5 Продовжити практику проведення у 
навчальних закладах занять з питань 
захисту прав осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, 
психічними захворюваннями та 
розумовою відсталістю, толерантного 
ставлення до них. Впровадження 
проведення уроків толерантності у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Відділ освіти 
райдержадміністрації 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 

6 Забезпечити створення робочих місць 
для працевлаштування інвалідів 
шляхом надання дотацій за рахунок 
коштів, шо надходять до обласного 
відділення Фонду соціального захисту 
інвалідів від застосування 
адміністративно-господарських 
санкцій 

Вознесенський 
міськрайонний центр 

зайнятості ( за узгодженням) 

Бюджети обласний, 
районний, 

підприємств,організацій 

В межах 
затверджених 

асигнувань 

7 Здійснювати загальну координацію 
працевлаштування інвалідів, вести 
інформаційний банк даних про 

Вознесенський 
міськрайонний центр 

зайнятості( за узгодженням), 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 



інвалідів, які бажають працювати та 
проходять (пройшли) професійну 
реабілітацію в центрах професійної 
реабілітації інвалідів 

управління соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 

8 Забезпечити контроль за виконанням 
роботодавцям вимог статей 19,20 
Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» щодо своєчасного надання 
звітів до Фонду соціального захисту 
інвалідів 

Вознесенська 
райдержадміністрація, 
управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 

Розділ III. Транспортне обслуговування людей з інвалідністю, доступність, індивідуальна мобільність 

1. Забезпечити виконання в районі 
Конвенції ООН «Про права інвалідів», 
аналізувати стан виконання 
законодавчих нормативно-правових актів 
України стосовно безперешкодного 
доступу людей з інвалідністю до об'єктів 
житлового та громадського призначення. 

Вознесенська 
райдержадміністрація, 

районна громадська 
організація «Союзу організації 

інвалідів України» ( з а 
узгодженням), управління 

соціального захисту населення 
райдержадміністрації 

Виконання заходу не потребує 
фінансування 

Постійно. 

2 Для забезпечення дітям з інвалідністю 
права на якісне навчання, створити 
умови доступності у навчальних 
закладах усіх рівнів акредитації та 
гуртожитках, наявності спеціальних 
маршрутів (автобусів) для перевезення 
дітей з особливими потребами , в т.ч. в 
сільській місцевості 

Відділ освіти 
райдержадміністрації 

Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

3 Забезпечувати створення безпечних умов 
для інвалідів у візках та інших 
маломобільних груп населення з метою 
користування транспортною 

Вознесенська 
райдержадміністрація, відділ 
містобудування, архітектури, 

житлово-комунального 

Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

інфраструктурою (вокзалами, 
привокзальними територіями, 
переходами через залізничні колії тощо) 

господарства та розвитку 
інфраструктури 

райдержадміністрації 
4 При визначенні переможця конкурсу на 

автобусних маршрутах загального 
користування надати перевагу в межах 
чинного законодавства перевізникам, які 
мають у наявності транспортні засоби, 
пристосовані для перевезення осіб з 
інвалідністю. 

Вознесенська 
райдержадміністрація, відділ 
містобудування, архітектури, 

житлово-комунального 
господарства та розвитку 

інфраструктури 
райдержадміністрації 

Не потребує ( інансування 

5 Для забезпечення людей з інвалідністю 
доступу до сфери життєдіяльності, 
щорічно затверджувати перелік об'єктів 
житлового та громадського призначення, 
які підлягають пристосуванню для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями 
та обладнати їх необхідними 
допоміжними засобами. 

Вознесенська 
райдержадміністрація, 
відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
розвитку 

інфраструктури 
райдержадміністрації, 
управління соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

• 

6 «Комітетам доступності» запровадити 
постійні перевірки стану 
безперешкодного доступу інвалідів до 
об'єктів соціальної сфери, культурних 
закладів та подавати результати 
перевірок на розгляд обласному 
«комітетові доступності» 

Вознесенська 
райдержадміністрація, 
відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
розвитку 

інфраструктури 
райдержадміністрації, 
управління соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

Не потребує( іінансування 

7 Сприяти забезпеченню безперешкодного 
доступу людей з інвалідністю у візках, 

Вознесенська 
райдержадміністрація, 

Районний бюджет Постійно. 



інвалідів з вадами зору до будинків, у 
яких вони проживають. Передбачити 
кошти у місцевих бюджетах, виходячи з 
наявних фінансових ресурсів бюджету. 

відділ містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального господарства та 
розвитку 

інфраструктури 
райдержадміністрації, 
управління соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

Розділ IV. Культура, відпочинок, фізкультура і спорт 

1. Забезпечити право людей з інвалідністю 
до участі в культурному житті: 
- доступу до витворів культури і 
мистецтва; 
- доступу до телевізійних програм, 
фільмів, театру; 
- доступу до інших культурних заходів 
чи послуг. 

Відділ культури, молоді та 
спорту райдержадміністрації 

Не потребує фінансування Постійно. 

2. Залучати до участі у культурно-
мистецьких заходах, оглядах, конкурсах 
та фестивалях з різних жанрів 
аматорського мистецтва осіб з 
обмеженими фізичними можливостями 

Відділ культури, молоді та 
спорту райдержадміністрації 

Не потребує фінансування Постійно. 

3. Продовжити пільговий режим 
бібліотечного обслуговування, 
психологічну підтримку дітей-інвалідів 
та їх батьків за допомогою інноваційних 
форм міжособистісного спілкування: 
«листів побажань», створення 
рекомендаційних списків, літератури 
тощо. 

Відділ культури, молоді та 
спорту райдержадміністрації 

Не потребує фінансування Постійно. 

4 Сприяти розвитку творчих здібностей 
дітей та молоді з фізичними 
обмеженнями шляхом проведення 
конкурсів творчих робіт, фестивалів 
«Повір у себе, і в тебе повірять інші!» 

Вознесенський районний 
центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

Постійно. 

Розділ V. Підготовка ш р а та н ф і р ! • • • • • • • • • т г р і в а г 

1 Продовжу вати широке «п і н і м и • 
засобах масової інформації проблем 
людей з інвалідністю, впровадженні й 
реалізація законодавчих і нормативних 
актів та обласних програм стосовно 
людей з інвалідністю 

я х к т у и т г — 
ЛНІЧКЯ«« іфшИКВВЯИИІ Постійно. 

2 Здійснювати моніторинг виконання 
Програми 

Управління соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 

Не потребує фінансування Постійно. 

3 Надавати допомогу на безповоротній 
основі інвалідам 1 і II групи шляхом 
передплати одного друкованого 
періодичного видання на рік на одного 
інваліда (сім'ю інваліда), засновником 
якого є Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів, відповідно до 
переліку цих друкованих видань, 
визначеному Мінпраці 

Управління соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації, 
районна громадська 
організація «Союзу 
організації інвалідів 

України» (за 
узгодженням) 

Постійно. 

4 Забезпечити надання фінансової 
підтримки районній організації Союзу 
організацій інвалідів України 

Управління соц^льного 
захисту населення 

райдержадміністрації, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 

Районний бюджет В межах 
затверджених 

асигнувань 

Постійно. 


