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    до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                                    міської ради 
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 6. Напрями діяльності та заходи програми 
 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.)  

Очікуваний результат 

1 
Виявлення та відбір дітей з інвалідністю, 

що потребують соціальної реабілітації 
2022 рік 

БО «Дім 

милосердя» 

не потребує 

фінансування 
- 

Забезпечити право кожної дитини з 

інвалідністю на отримання 

кваліфікованої соціальної реабілітації 

2 Забезпечення канцелярським приладдям 

(кольорові олівці, фломастери, 

розмальовки, кольоровий папір, 

кольоровий картон, клей, розвиваючі 

іграшки тощо), для корекційних занять 

задля покращення дрібної моторики, 

розвитку мислення, подолання порушень 

психологічного, фізичного та сенсорного 

розвитку та інше. 

2022 рік 
БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
30,0 

Надання дітям з інвалідністю 

комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної та інших 

видів реабілітації 

3 Забезпечення засобами для гігієни та 

догляду дітей з особливими потребами 

(підгузники, туалетний папір, вологі 

серветки, тощо). 

2022 рік 
БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
100,0 

Своєчасне надання соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства, 

батькам, які мають дітей з 

інвалідністю 

4 
Забезпечення продуктами харчування 

довготермінового зберігання. 
2022 рік 

БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської  МТГ 
320,0 

Своєчасне надання соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства, 

батькам, які мають дітей з 

особливими потребами 

5 

Транспортні витрати  2022 рік 
БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
120,0 

Своєчасне надання соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства, 

батькам, які мають дітей з 

особливими потребами 

6 
Комунальні послуги та  енергоносії 2022 рік 

БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
146,0 Забезпечення водою та енергетикою 



7 Проведення мандрівок, екскурсійних 

поїздок з метою соціальної реабілітації 

дітей з особливими потребами 

2022 рік 
БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
- 

Своєчасне надання соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства, 

батькам, які мають дітей з 

особливими потребами,  

8 Придбання будівельних матеріалів, 

матеріально-технічних засобів (меблі, 

побутова техніка, інші прилади та 

інвентар). 

2022 рік 
БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
74,0 

Забезпечити право кожної дитини з 

особливими потребами на отримання 

кваліфікованої соціальної реабілітації 

9 
Виготовлення та поширення соціальної 

реклами 
2022 рік 

БО «Дім 

милосердя» 

бюджет 

Чортківської МТГ 
10,0 

Своєчасне надання соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства, 

батькам, які мають дітей з 

особливими потребами 

 
Разом       800,0   

  
 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

міської ради                                                                                                                                                             Наталія ЗАЯЦЬ 


