
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.11.2018 року                         м. Шепетівка                           № 250-20148р 

 

Про заходи з відзначення  

Міжнародного дня  

осіб з інвалідністю в місті 

 

 

 

 

    Керуючись ст. 42 Закону України  «Про  місцеве самоврядування  в Україні» у зв’язку з 

відзначенням в місті Міжнародного дня осіб з інвалідністю, проголошеного Генеральною 

Асамблеєю ООН та з метою привернення уваги  до проблем осіб з інвалідністю  

  

1 Затвердити заходи з відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю в місті (Додаток 

1). 

 

2 Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради забезпечити виконання зазначених заходів. 

 

3 Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування заходів за рахунок 

коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, міських та 

професійних свят, відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінсувати 

зазначені заходи відповідно кошторису (Додаток 2) 

 

4 Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н.В. 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Міський голова                                                                                             М.І. Полодюк 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського  

голови 

від 30.11.2018 р. № 250-2018-р 

 

 

ЗАХОДИ 

з відзначення в місті Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

 

 

1. Організувати зустрічі керівництва міста з особами з інвалідністю у Шепетівському 

територіальному центрі, центрі реабілітації дітей інвалідів. 

 Виконавчий комітет, управління праці  

та соціального  

захисту населення 

до 1 грудня 2018 року 

2. Працівникам територіального центру відвідати за місцем проживання осіб з інвалідністю І 

групи. Надати необхідну допомогу у вирішенні соціальних проблем зазначених категорій 

населення.                                                                                   Управління праці та соціального  

захисту населення, 

територіальний центр 

до 1 грудня 2018 року. 

 

3.Проводити відповідну роботу щодо забезпечення протезно-ортопедичними виробами , 

засобами реабілітації та пересування до потреби. 

Управління праці та соціального  

захисту населення 

 Постійно. 

4.В центрі реабілітації дітей інвалідів провести: 

      - виставка дитячих робіт «Наші таланти»з 20 листопада по 3 грудня 2018 р; 

      - круглий стіл для батьків «Я вірю в свою дитину» - 23 листопада 2018 року; 

      - святковий ранок для дітей-інвалідів у міському центрі соціальної реабілітації дітей-

інвалідів  -  3 грудня 2018 року. 

Управління праці та соціального  

захисту населення, 

Центр реабілітації дітей інвалідів. 

 

5. В стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання Шепетівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) провести 

святковий захід з концертною програмою за участю аматорів міста та організувати солодкий 

стіл. 

Управління праці та соціального  

захисту населення, 

територіальний центр 

3 грудня 2018 року. 

6. В денному відділені територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) провести святковий захід «Дивись на нас, як на рівних» за участю 

волонтерів медичного училища. 

Управління праці та соціального  

захисту населення, 

територіальний центр 

3 грудня 2018 року 



7. Забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення в місті Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю на сайті міської ради. 

Управління праці та соціального  

захисту населення 

Грудень 2018 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                   В.І. Рачук 

 


