
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30 листопада  2020             м. Шепетівка                           № 190/2020-р 
 
Про заходи з відзначення в місті  
Міжнародного дня інвалідів 
 
 
 
 
    Керуючись ст.42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 
відзначенням в місті Міжнародного дня  інвалідів, проголошеного Генеральною 
асамблеєю ООН та з метою привернення уваги громадських та інших організацій з 
проблем осіб з інвалідністю: 
 
1. Затвердити заходи з відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в місті 

згідно з додатком. 
2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету   забезпечити виконання зазначених заходів. 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
   Міський голова                                                                             Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського 
голови 
від 30.11.2020  № 190/2020-р 

 
 

З А Х О Д И 
 

з відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в області 
 

1. Організувати, з дотриманням протиепідемічних заходів, зустріч керівництва міста з особами з 
інвалідністю внаслідок війни у стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання 
Шепетівського територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) для 
вирішення соціально-побутових проблем зазначених категорій населення. 
 
                                                                                                      Управління праці та соціального 
                                                                                                               захисту населення 
                                                                                                           до 1 грудня 2020 року. 
 
2. Організувати круглий стіл для батьків дітей з інвалідністю " Я вірю в свою дитину" ( відео-
конференція вайбер) у Шепетівському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. 
 
                                                                                                     Шепетівський центр комплексної 
                                                                                                     реабілітації для дітей з інвалідністю 
                                                                                                      20 листопада 2020 року. 
 
3. Забезпечити адресну доставку дітям з інвалідністю солодких подарунків та подарунків " Сумка 
самарянина" від недільної школи Шепетівської церкви ЄХБ. 
 
                                                                                                     Шепетіський територіальний центр 
                                                                                                     соціального обслуговування  
                                                                                                     (надання соціальних послуг) 
                                                                                                      01.11- 03.12. 2020 року. 
 
4. Організувати та провести виставку дитячих робіт " Наші таланти" ( он-лайн, фейсбук, вайбер) 
 
                                                                                                     Шепетівський центр комплексної 
                                                                                                     реабілітації для дітей з інвалідністю 
                                                                                                     01.11-03.12. 2020 року. 
 
5. Провести додаткове обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю з 
метою надання їм соціальної допомоги за місцем проживання, особливо одиноким малозабезпеченим 
особам з інвалідністю. 
                                                                                                     Управління праці та соціального 
                                                                                                               захисту населення 

Шепетіський територіальний центр                                                                                                     
соціального обслуговування 

                                                                                                     (надання соціальних послуг) 
                                                                                                      до 1 грудня  2020 року. 
 
6. Провести відповідну роботу щодо забезпечення осіб з інвалідністю, у тому числі тих, які 
проживають у стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання 
Шепетівського територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) 
протезно-ортопедичними виробами, засобами реабілітації та пересування відповідно до потреби. 

 
                                                                                                 Управління праці та соціального 
                                                                                                               захисту населення 



                                                                                                           до 1 грудня 2020 року. 
8. Організувати проведення в навчальних закладах уроків доброти на тему: «Дивіться на нас як на 
рівних» 
 
                                                                                                       Управління освіти 
 
7. Організувати міні-ярмарки вакансій для осіб з інвалідністю.  
 
                                                                                                       Шепетівська міськрайонна філія  
                                                                                                       Хмельницького обласного 
                                                                                                        центру зайнятості  
 
8.Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації матеріалів щодо здобутків у соціальній 
сфері, у тому числі конкретні життєві історії людей з інвалідністю, слайд-шоу, статті, інтерв`ю 
тощо. 
 
                                                                                                       Відділ інформаційної діяльності  та 
                                                                                                       комунікації з громадськістю 
 
 
 
 
Керуючий справами    
виконавчого комітету                                                                                  Василь РКАЧУК
  

 
 
 
 
 
 


