Відповідальний виконавець:
департамент соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

Метою Програми є запобігання інвалідності, як
найповніша адаптація та соціальна інтеграція
інвалідів у суспільство, забезпечення рівних
можливостей та реалізація конституційний прав
інвалідів.

Пріоритетні напрями:
 створення умов для зниження рівня інвалідності та проведення профілактичних
заходів;
 формування адекватного ставлення суспільства до інвалідів;
 сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями у реалізації
конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, освіту, зайнятість;
 сприяння найбільш повній інтеграції у суспільство осіб з обмеженими фізичними
можливостями та дітей-інвалідів, створення сприятливих умов для життєдіяльності
інвалідів;
 вивчення передового досвіду роботи, пов’язаного із забезпеченням заходів
реабілітації інвалідів, осіб з розумовими та психічними вадами;
 створення нових і збереження існуючих робочих місць для осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
 розвиток творчості та фізична реабілітація людей з інвалідністю;
 підтримка статутної діяльності громадських організацій, яка має соціальне
спрямування.

ОЧІКУВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
підвищенню ефективності реабілітації осіб з
обмеженими фізичними можливостями та
дітей-інвалідів;

більш повній інтеграції інвалідів у суспільство;

створенню умов для залучення інвалідів в усі сфери
суспільного життя, забезпеченню їх права на освіту
та працевлаштування;

створенню сприятливих умов для співпраці
громадських організацій інвалідів з роботодавцями,
профспілками, органами виконавчої влади у сфері
професійної реабілітації та зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями;

ОЧІКУВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
формуванню адекватного ставлення суспільства до
осіб з обмеженими фізичними можливостями;

створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів
до об’єктів житлового та громадського призначення
незалежно від стану їх здоров’я і ступеня мобільності;

підвищенню рівня поінформованості населення про особливі
потреби людей з інвалідністю, формуванню поваги до їх прав,
особистості та гідності, популяризації положень Концепції про
права інвалідів;

залученню людей з інвалідністю до культурно-мистецьких
заходів, виявлення обдарованих дітей та творчої молоді,
сприянню широкій інтеграції в суспільство
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Розділ 1. ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНВАЛІДНОСТІ, СОЦІАЛЬНЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ
Департамент соціального захисту
6.
Обласний бюджет
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населення облдержадміністрації,

Забезпечити надання
компенсаційних виплат інвалідам
на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автотранспорту та
транспортне обслуговування,
встановлення телефонів інвалідам
І та ІІ груп відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів
України
від 14 лютого 2007
року № 228 „Про порядок виплати
та розміри грошових компенсацій
на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування.
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райдержадміністрації, виконавчі органи
міських (міст обласного значення) рад
(за узгодженням), виконавчі органи
об’єднаних територіальних громад
(за узгодженням).
Усього:

8149,9 1732,6 1910,8 2139,1 2367,4

у тому числі кошти:
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місцевих бюджетів

5899,9 1282,6 1410,8 1539,1 1667,4
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у тому числі кошти:

14123,9 3052,6 3364,8 3667,1 4039,4

державного бюджету
обласного бюджету
місцевих бюджетів
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