УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
Тринадцята сесія
від 20.12.12

VI cкликання

№ 764

Про обласну комплексну Програму
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни
та праці, пенсіонерів та незахищених верств
населення Житомирської області на
2013-2017 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 соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію інвалідів 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 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 постійних комісій обласної ради з
питань бюджету і комунальної власності від 18.12.12, з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від 18.12.12, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обласну комплексну Програму соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 20132017 роки (додається).
2. Обласній державній адміністрації, органам виконавчої влади на місцях забезпечити
виконання заходів, передбачених обласною комплексною Програмою соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 2013-2017 роки.
3. Рекомендувати районним, міським радам розробити та затвердити на сесіях рад відповідні районні та міські програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.
Голова обласної ради

Й.А.Запаловський

Додаток
до рішення обласної ради
від 20.12.12 № 764
Обласна комплексна Програма
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці,
пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області
на 2013-2017 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
Головне управління
соціального захисту
облдержадміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Головне управління
Програми
соціального захисту
облдержадміністрації

3

4
5

6

7
8
9
9.1

10

Учасники Програми

Головне управління
соціального захисту
облдержадміністрації

праці та
населення

праці та
населення
праці та
населення

Управління облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми
Терміни реалізації Програми
2013 – 2017 роки
Перелік місцевих бюджетів, які бе- Державний, обласний, районні,
руть участь у виконанні Програми
міські
Загальний обсяг фінансових ресур- У межах фінансових можливостей
сів, необхідних для реалізації:
у тому числі бюджетних коштів
у межах фінансових можливостей
-з них коштів обласного бюджету
5 млн.902,3 тис. грн.
- з них коштів державного бюджету у межах виділених асигнувань
- з них коштів районних та міських у межах виділених асигнувань
бюджетів
Основні
джерела
фінансування Бюджетні і небюджетні кошти
Програми

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.
Обласна комплексна Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської
області на 2013-2017 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 області у даний час проживає 62,4 тис. ветеранів війни, у тому числі
5,5 тис. інвалідів війни, 7,9 тис. учасників бойових дій, 37,0 тис. учасників
війни, один повний кавалер ордена Слави, 12,0 тис. осіб, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту».
На обліку в органах Пенсійного фонду України перебуває 89,2 тис.
інвалідів різних груп і категорій, у тому числі 5694 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
2012 році в область надійшло 945 крісел колісних та 227 засобів для ходіння –
палиць та милиць, які видані інвалідам області.
З метою забезпечення доставки інвалідних візків в області на базі
Житомирського державного експериментального протезно-ортопедичного
підприємства створено сервісний центр.

Крім того, 1222 ветерани війни та інваліди різних груп і категорій
забезпечені санаторно-курортними путівками, у тому числі 274 ветерани війни
оздоровлені в санаторії «Дениші» за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам.
Спецавтотранспорт марок «Сенс» та «Джилі» у 2012 році отримали 57
інвалідів. 7 автомобілів отримано в якості гуманітарної допомоги.
У 2012 році матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету
надано 2757 інвалідам та малозабезпеченим громадянам області на загальну
суму 912,1 тис. грн.
З метою надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг в області у
системі соціального захисту населення створено 7 центрів соціальної
реабілітації дітей-інвалідів. Для обслуговування пенсіонерів, одиноких
непрацездатних громадян в області функціонує 28 територіальних центрів,
якими надається всебічна допомога 19353 особам.
Функціонує 16 будинків-інтернатів, у яких перебуває на повному
державному утриманні 2,3 тис. одиноких непрацездатних громадян, ветеранів
війни та праці, дітей-інвалідів, 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 райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) 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 обласного бюджету, із залученням інших джерел фінансування,
не заборонених законодавством.

Щорічно при формуванні місцевих бюджетів області планується
передбачити, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для
забезпечення виконання заходів обласної комплексної Програми соціального
захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів на 2013-2017 роки.
Розділ V
Завдання Програми
Завданнями Програми є:
- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та
інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціальнопобутового,
культурного
обслуговування
людей
з
інвалідністю
,малозабезпечених громадян області;
- 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
фінансування

1

2

3

4

5

1.

Проводити
заходи до дня
Святого Миколая для дітей-інвалідів

Грудень
2013-2017
роки

1
1.

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

2.

Фінансування,
(усього)
6

Орієнтовані обсяги фінансування по
етапах (тис.грн.)
2013
2014
2015
2016
2017
7

8

I Загальнообласні заходи
Головне управОблас60
12
12
ління праці та
ний
соціального забюджет
хисту населення
облдержадміністрації
II Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів,
ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян
3
4
5
6
7
8
Постійно
Головне управ- Не потління праці та ребує
соціального за- фінанхисту населення сування
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми міських рад

Постійно

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадмініс-

Не потребує
фінансування

-

-

-

9

10

11

12

12

12

9
-

10
-

11
-

-

-

-

1

2
банку даних з
проблем інвалідності

3

3.

Сприяти працевлаштуванню випускників навчальних
закладів, які
мають обмежені можливості

2013-2017
роки

4.

Сприяти повному забезпеченню фінансування видатків на виплату на оздоровлення, надання
матеріальної
допомоги інвалідам
Здійснювати
обстеження
матеріальнопобутових
умов проживання інвалідів, з визначенням потреби у наданні
необхідної
допомоги та
забезпеченні
належного
соціального
обслуговування цієї категорії громадян
Здійснювати
забезпечення
засобами
пересування,
реабілітації,
протезними
виробами
інвалідів, які,
відповідно до
медичних
показників,
перебувають
на обліку в
органах праці
та соціального
захисту населення
Сприяти проведенню тематичних просвітницькоінформацій-

2013-2017
роки

5.

6.

7.

4
трації,
райдержадміністрації, виконкоми міських рад
Обласний центр
зайнятості,
обласне
відділення
Фонду
соціального захисту інвалідів,
головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад

5

6

7

8

9

10

11

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів

Державний
бюджет

*

*

*

*

*

*

2013-2017
роки

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми
міських рад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

2013-2017
роки

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми
міських рад

Державний
бюджет

*

*

*

*

*

*

2013-2017
роки

Управління культури і туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністра-

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

1

8.

9.

10

1
1.

2
них, культурно-творчих
програм для
інвалідів
Проводити
зустрічі представників громадських організацій інвалідів з керівництвом органів влади для
визначення
пріоритетних
напрямків
роботи по
вирішенню
проблем інвалідів

Надавати
одноразову
матеріальну
допомогу
інвалідам,
пенсіонерам,
малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян,
які потрапили
у скрутне становище
на
вирішення
матеріальнопобутових
проблем
Забезпечити
супровід програмного комплексу
АСОПД,
запровадження
нового
програмного комплексу
ІАССЗН
та
легалізацію
комп’ютерних
програм

2
Надавати допомогу у розвитку малих
підприємств
громадських
організацій
інвалідів

3

4
ції,
виконкоми
міських рад

5

6

7

8

9

10

11

2013-2017
роки

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, Регіональна комісія з
питань діяльності
підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів в
області, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

2013-2017
роки

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального захисту інвалідів,
райдержадміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,

3,0 млн.

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

районні,
міські
бюджети, відділення
Фонду
соціального
захисту
інвалідів

*

*

*

*

*

*

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
обласний центр по
нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат.

Обласний
бюджет

242,3

42,3

50

50

50

50

8
-

9
-

10
-

11
-

2013-2017
роки

III Підтримка професійної, трудової реабілітації
інвалідів та розвитку підприємств, заснованих
громадськими організаціями інвалідів
3
4
5
6
7
2013-2017
Головне управНе потроки
ління праці та
ребує
соціального зафінанхисту населення
сування
облдержадміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості,
Регіональна

1

2

3

4
комісія з питань
діяльності
підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів в
області, райдержадміністрації, виконкоми
міських рад

5

6

7

8

9

10

11

2.

Сприяти
у
виділенні
приміщень
міським
та
районним товариствам
інвалідів
та
підприємствам, заснованими
громадськими
організаціями
інвалідів

2013-2017
роки

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, Регіональна комісія з
питань діяльності
підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів в
області,
райдержадміністрації,
виконкоми
міських рад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

3.

Здійснювати
підтримку
громадських
організацій
інвалідів
та
ветеранів

2013-2017
роки

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми
міських
(міст
обласного
значення) рад

Обласний,

2,5 млн.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

районні,
міські
бюджети

*

*

*

*

*

*

Надавати підприємствам
громадських
організацій
інвалідів пільги з оподаткування

2013-2017
роки

Обласне
відділення
Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості, Регіональна комісія з
питань діяльності
підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів в
області

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Провести фестиваль «Веселка» у
смт Іршанськ
ВолодарськоВолинського
району для
дітей-інвалідів

Щорічно

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації,
управління освіти і
науки облдержадміністрації,
обласне
відділення
Фонду
соціального
захисту інвалідів

Обласний
бюджет

100

20

20

20

20

20

4.

оподатк

5.

1

2

3

6.

Забезпечити
створення
сприятливих
умов для широкого залучення людей з
інвалідністю
до мистецької
та творчої
діяльності

Постійно

7.

Забезпечити
діяльність
центрів
соціальної
реабілітації
дітей-інвалідів
в області

2013-2017
роки

1
1.

2
Здійснювати
заходи, спрямовані на підтримку людей
з інвалідністю,
створення
сприятливих
умов для їх
інтеграції у
суспільство,
безперешкодного доступу
до будинків і
приміщень
центральних
та місцевих
органів виконавчої влади,
об’єктів
соціального,
громадського,
житлового
призначень та
транспортної
інфраструктури

2.

Забезпечити
діяльність при
місцевих органах
виконавчої влади,
«комітетів

3
Постійно

Постійно

4

5

6

Управління кульНе поттури і туризму
ребує
облдержадмініфінанстрації, обласне
сування
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості, Регіональна комісія з
питань діяльності
підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів в
області
Головне управДержав*
ління праці та
ний,
соціального заобласхисту населення
ний,
облдержадмініміські,
страції, райрайонні
держадміністрабюджеції, виконкоми
ти
міських рад
IV Безперешкодний доступ

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

4
Головне управління праці та
соціального захисту населення,
головне управління житловокомунального
господарства та
енергозбереження, головне
управління будівництва та архітектури,
головне управління промисловості та розвитку
інфраструктури,
управління охорони здоров’я,
управління освіти і науки,
головне управління у справах
сім’ї, молоді та
спорту, управління культури і
туризму обл.держадміністрації, райдержадміністрації,
виконкоми міських рад

5
Не потребує
фінансування

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, обласне

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

1

2
доступності»
за участі представників громадських організацій інвалідів

3.

Установити
жорсткий контроль за врахуванням при
будівництві
нових, проведенні реконструкції та
капітальних
ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів культури
та охорони
здоров’я,
навчальних
закладів,
об’єктів житлового та громадського
призначення
для потреб
осіб з обмеженими фізичними можливостями

4.

Не допускати
випадків виселення громадських організацій інвалідів
з приміщень, у
яких вони
здійснюють
статутну
діяльність
Забезпечити
збільшення
кількості інформаційних,
освітніх, художніх і дитячих програм з
перекладом на
жестову мову
та субтитруванням

5.

3

4
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
обласний центр
зайнятості, громадські організації інвалідів, Регіональна комісія
з питань діяльності підприємств
та організацій
громадських
організацій інвалідів в області,
райдержадміністрації, виконкоми міських рад

5

6

7

8

9

10

11

Постійно

Головне управління
будівництва та архітектури,
головне
управління промисловості
та
розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Постійно

Регіональна комісія з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів в області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад
Регіональна комісія з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів в області, обласна державна телерадіокомпанія,
головне управління інформації
та комунікацій з

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Постійно

1

2

6.

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
Удосконалити
систему підготовки та перепідготовки
педагогічних
працівників з
урахуванням
освітніх
та
реабілітаційних
потреб
людей з інвалідністю, запровадження
спеціальних
навчальних
програм з підготовки сурдоперекладачів
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

7.

8.

3

Постійно

Постійно

Постійно

4
громадськістю
облдержадміністрації, обласне
відділення Фонду
соціального
захисту інвалідів,
райдержадміністрації, виконкоми міських рад
Головне управління будівництва та архітектури, головне
управління праці
та
соціального
захисту населення, головне
управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад
Регіональна комісія з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів в області, обласне відділення
Фонду
соціального захисту інвалідів,
управління освіти
і
науки
облдержадміністрації

Головне управління промисловості та розвитку
інфраструктури,
головне управління будівництва та архітектури облдержадміністрації, обласне відділення
Фонду соціального захисту
інвалідів, райдержадміністрації, міськвиконкоми

* у межах виділених асигнувань.

5

6

7

8

9

10

11

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Розділ VІІ
Загальний обсяг фінансових показників Програми
Джерела фінансування
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Районні та
міські
бюджети

Фінансування
Загальні орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
(усього,
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
тис. грн.)
у межах
у межах
у межах
у межах
у межах
у межах
виділених
виділених виділених виділених виділених виділених
асигнувань
асигнувань асигнувань асигнувань асигнувань асигнувань
5 902,3
1174,3
1182,0
1182,0 тис.
1182,0
1182,0
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
грн.
тис. грн.
тис. грн.
у межах
у межах
у межах
у межах
у межах
у межах
виділених
виділених виділених виділених виділених виділених
асигнувань
асигнувань асигнувань асигнувань асигнувань асигнувань

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається
щороку відповідними рішеннями місцевих рад.
Розділ VІІI
Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює
головне
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації.
Інформацію про виконання Програми направляти головному
управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації
щорічно до 1 лютого 2018 року включно.
Узагальнену інформацію подавати обласній раді щорічно
до 20 лютого 2018 року включно.

Перший заступник
голови обласної ради

В.Ю.Арешонков

