Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

Розпорядження
від 25 листопада 2015 року

№ 151
м. Знам`янка

Про затвердження міського
Плану заходів щодо підготовки
та відзначення у 2015 році
Міжнародного дня інвалідів
На виконання Указу Президента України від 27.11.1993 року № 566/93 «Про
Міжнародний день інвалідів в Україні», з метою привернення уваги суспільства до проблем
громадян з обмеженими фізичними можливостями, керуючись ст. 42 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”:
1. Затвердити міський План заходів щодо підготовки та відзначення у 2015 році
Міжнародного дня інвалідів (додається).
2. Всім причетним до виконання міського Плану заходів надати інформацію про
проведену роботу для узагальнення до управління соціального захисту населення
Знам'янського міськвиконкому до 04.12.2015 року.
3. Управлінню соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому
(начальник Волошина А.М.) направити узагальнену інформацію до департаменту
соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації до
07.12.2015 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Крижановський І.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 25 листопада 2015 року № 151

Міський План заходів щодо підготовки та відзначення у 2015 році
Міжнародного дня інвалідів
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

1

Забезпечувати потребуючих інвалідів
путівками
на
санаторно-курортне
лікування
Забезпечувати інвалідів необхідними
засобами протезування та пересування
відповідно до індивідуальної програми
реабілітації
Надавати матеріальну допомогу інвалідам
з метою поліпшення їх матеріальнопобутових умов проживання, придбання
ліків

по мірі
надходження
путівок
постійно

Організувати надання індивідуальних
профінформаційних послуг інвалідам, які
звертаються
за
консультацією
до
міськрайонного центру зайнятості, про
стан та потреби ринку праці, зміст
основних професій, шляхи й умови
профпідготовки
та
підвищення
кваліфікації,
можливості
працевлаштування, протипоказання у
зв'язку зі станом здоров'я
Відповідно до рекомендацій МСЕК
організовувати
професійне навчання
інвалідів,
зареєстрованих
в
міськрайонному центрі зайнятості як
безробітних,
з
метою
підвищення
конкурентоспроможності та забезпечення
їх ефективної зайнятості
Провести Місячник сприяння зайнятості
людей з інвалідністю (за окремим планом)
Приймати на надомне обслуговування
територіальним
центром
одиноких
інвалідів, які потребують стороннього
догляду та допомоги
Тримати на постійному контролі стан
забезпечення потребуючих інвалідів, які
перебувають
на
надомному
обслуговуванні в територіальному центрі,

постійно

2

3

4

5

6
7

8

постійно

Відповідальні за
виконання
управління соціального
захисту населення
управління соціального
захисту населення

міськвиконком,
управління соціального
захисту населення,
територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
м. Знам’янка,
міська громадська
організація Товариства
Червоного
Хреста України
Знам'янський міськрайонний
центр зайнятості

постійно

Знам'янський міськрайонний
центр зайнятості

03.11.2015 р. 03.12.2015 р.
постійно

Знам'янський міськрайонний
центр зайнятості

постійно
протягом
опалювального
періоду

територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
м. Знам’янка

територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
м. Знам’янка

9

10

11

12

13

14

15

16

17

паливом на зимовий період
Надавати консультаційну допомогу з
питань призначення пенсій, державної
соціальної
допомоги
інвалідам
з
дитинства, дітям-інвалідам та особам, які
проживають з інвалідами 1,2 групи,
внаслідок психічного розладу, які за
висновком медичної комісії потребують
стороннього догляду, на догляд за ними
Продовжити роботу по облаштуванню
життєво важливих об’єктів соціальної
інфраструктури міста, в першу чергу
адміністративних будинків, лікувальних
установ, аптек та підприємств торгівлі,
засобами для безперешкодного доступу
інвалідів
Організувати відвідування посадовими
особами міськвиконкому, соціального
захисту населення, депутатами міської
ради інвалідів в інтернатних закладах
міста
Провести концертні програми, святкові
обіди, тематичні бесіди для підопічних
інтернатних закладів міста (за окремими
планами)
На базі міських бібліотек організувати
огляди літератури, бесіди, інформаційні
години з питань популяризації положень
Конвенції ООН про права інвалідів (за
окремим планом)
Провести Тиждень Дружби „Повір у себе”
для
дітей-інвалідів
Знам’янської
спеціальної загальноосвітньої школиінтернату (за окремим планом)
В усіх навчальних закладах міста
провести:
 «уроки доброти»;
 засідання «круглих столів» за участю
дітей
з
особливими
освітніми
потребами, батьків, які виховують
дітей-інвалідів;
 години спілкування для учнів старших
класів тощо.
В засобах масової інформації, на
web-сайтах Знам’янської міської ради,
управління
соціального
захисту
населення, відділу освіти висвітлювати
хід виконання заходів з нагоди Дня
інвалідів
Провести День відкритих дверей для осіб
з особливими потребами

постійно

управління соціального
захисту населення,
управління ПФУ
в м. Знам’янці та
Знам’янському районі

постійно

міськвиконком,
селищна рада,
УМА та ЖКГ

до
03.12.2015 р.

міська рада, міськвиконком,
директори інтернатних
закладів міста,
управління соціального
захисту населення

до 03.12.2015 р.

директори
інтернатних
закладів міста,
відділ культури та туризму

до
04.12.2015 р.

відділ культури та туризму

з 27.11.2015 р.
по 03.12.2015 р.

ЦСССДМ,
керівництво Знам’янської
спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату,
відділ культури та туризму
відділ освіти

до
03.12.2015 р.

листопад –
І декада грудня
2015 року

03.12.2015 р.

редакція газети
„Знам’янські вісті”,
відділ інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
міськвиконкому,
управління соціального
захисту населення,
відділ освіти
управління соціального
захисту населення,
територіальний центр
соціального обслуговування

18

Про стан виконання міських заходів
надати інформацію для узагальнення до
управління соціального захисту населення

до
04.12.2015 р.

19

Направити інформацію до департаменту
соціального
захисту
населення
Кіровоградської
облдержадміністрації
щодо виконання зазначених заходів

до
07.12.2015 р.

Керуюча справами (секретар) виконкому

(надання соціальних послуг)
м. Знам’янка,
управління ПФУ
в м. Знам’янці та
Знам’янському районі,
Знам'янський міськрайонний
центр зайнятості,
директори інтернатних
закладів міста
МРЦЗ,
терцентр,
селищна рада,
управління ПФУ
в м. Знам’янці та
Знам’янському районі,
УМА та ЖКГ,
відділ освіти,
директори
інтернатних
закладів міста,
відділ культури та туризму,
ЦСССДМ,
міська громадська
організація Товариства
Червоного
Хреста України
управління соціального
захисту населення

Л.Меренкова

