
ДОДАТОК
до рішення  міської ради
від 09 грудня 2022 року № 1160

ПРОГРАМА
підтримки благодійної організації  «Дім милосердя»

                                                на 2023 – 2025 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор

розроблення 
Програми

БО «Дім милосердя»

2
.

Назва  нормативно-
правового  актів  про
розроблення Програми

Конституція  України,  Закон  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів
України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів  в  Україні»,  «Про  реабілітацію
інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги»,
інших  чинних  нормативно-правових
законодавчих  актів,  статут  територіальної
громади міста Чорткова

3. Розробник Програми управління соціального захисту та охорони
здоров’я міської ради, БО «Дім милосердя»,

Співрозробник 
Програми

БО «Дім милосердя»

4. Відповідальний 
виконавець Програми

БО «Дім милосердя»

5. Учасники Програми БО «Дім милосердя», управління соціального
захисту та охорони здоров’я міської ради

6. Термін реалізації
Програми

2023 – 2025 роки

7. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у
виконанні Програми

бюджет Чортківської МТГ

8. Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсів, необхідних
для
реалізації 
Програми, тис.грн.

                 4500,0 тис. грн.
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Соціально-економічна ситуація, що склалась на сучасному етапі розвитку
територій,  кризові  явища у  сфері  економіки,  політики і  фінансів  зумовлюють
необхідність  посилення  соціального  захисту  осіб  з  інвалідністю,  дітей  з
особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих
територій  внаслідок  збройної  агресії  російської  федерації,  які  поселені  в
благодійній організації «Дім милосердя», визначення пріоритетних напрямків у
цій важливій роботі.

Згідно  з  державною  статистичною  звітністю  дитяча  інвалідність  має
тенденцію до  зростання.  Протягом  багатьох років державна  підтримка  осіб  з
інвалідністю,  дітей  з  фізичними  вадами  зводилась  до  певного  матеріального
забезпечення  (соціальні  виплати),  надання  медичних  послуг  (діагностика,
лікування та початкова освіта у спеціалізованих закладах). Тому реабілітаційні
заходи  для осіб з інвалідністю, особливо дітей з особливими потребами мають
розширюватись за рахунок сфери соціально-побутової реабілітації, яка повинна
починатись досить рано, щоб діти в ранньому віці могли максимально розвинути
свої  природні  здібності  і  в  подальшому  своєчасно  та  найбільш  повно
інтегруватись в суспільство.
          Розроблення та прийняття Програми  підтримки  благодійної організації
«Дім милосердя»   буде сприяти підтримці внутрішньо переміщеним особам з
тимчасово  окупованих  територій,  яким  надано  тимчасовий  прихисток  на
компактне поселення, і які опинилися в складній життєвій ситуації у зв’язку з
повномасштабним вторгненням російської федерації, а для осіб з інвалідністю,
дітей з особливими потребами та дітей соціально незахищених категорій жителів
Чортківської  міської  територіальної  громади забезпечить  часткове  розв’язання
проблем у сфері підтримки та розвитку сім’ї, рівних прав та можливостей дітей з
особливими потребами та повноцінних дітей, створення відповідних умов для
проведення  реабілітаційних заходів, посилення  уваги  і  підтримки до  сімей, в
яких виховуються діти з особливими потребами.
        Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України
«Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні»,  «Про  реабілітацію
інвалідів  в  Україні»,  «Про  соціальні  послуги»,  інших  чинних  нормативно-
правових законодавчих актів.

Визначення мети  Програми

Метою  Програми  є  надання  тимчасового  прихистку  на  компактне
поселення  і  проживання  внутрішньо  переміщеним  особам  з  тимчасово
окупованих територій,  які опинилися в складній життєвій ситуації у зв’язку з
повномасштабним  вторгненням  російської  федерації,  особам  з  інвалідністю,
особливо дітям з інвалідністю можливості, незалежно від характеру і причин їх
інвалідності,  найбільшої  участі  в  соціальному  і  економічному  житті  шляхом
оволодіння  ними  певних  обсягів  знань,  умінь  і  навичок,  розвитку  їхньої
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органічно  поєднаного  з іншими  формами  реабілітації  та  інтеграції  в
суспільство, а  також впровадження в Україні сучасної системи центрів ранньої
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів   бюджету
територіальної  громади.  Окрім  цього,  фінансування  може  здійснюватися  за
рахунок  інших  джерел,  не  заборонених  законодавством.  Сума  коштів  на
реалізацію  програми  може  коригуватися  виходячи  з  фінансових  можливостей
бюджету. З метою реалізації основних завдань Програми її учасники:
   -  здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення виконання;

-  сприятимуть  соціальному захисту  осіб  з  інвалідністю Чортківської  міської
територіальної  громади,  дітей  з  інвалідністю   з  особливими  потребами,
подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути
свої  здібності,  набути особистий досвід в оточуючому середовищі і  досягти
цього власними зусиллями; повністю або частково інтегруватись у соціальне
життя суспільства; проживати разом із сім’єю;

    -  батькам усвідомити суть проблеми своїх дітей, оволодіти методикою вико-
    нання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного
    учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу в подолан-
    ні вад дитиною в її інтеграції у дитячий колектив та  суспільство;

- сприятимуть тимчасовому прихистку на компактне поселення і проживання
внутрішньо  переміщених  осіб  з  тимчасово  окупованих  територій,  які
опинилися  в  складній  життєвій  ситуації  у  зв’язку  з  повномасштабним
вторгненням російської федерації.
    

Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат  на
виконання
програми  

роки

2023 2024 2025

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі:

1500,0 1500,0 1500,0 4500,0

бюджет громади 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0
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  5.Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:
- реалізація  державної  політики  у  сфері  соціальної  реабілітації  осіб  з

інвалідністю,  дітей з інвалідністю, сприяння їх широкій інтеграції у суспільство;
- визнання необхідності реабілітації, оздоровлення, лікування, отримання

освіти дітьми з інвалідністю;
- проведення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з безпосередньою

їх участю та без відриву від сім’ї (залучення батьків, інших членів сім’ї дитини
до участі в реабілітаційному процесі);

- координація  роботи  у  проведенні  програм  з  реабілітації,  лікування  та
оздоровлення дітей з інвалідністю;

- психологічна підтримка та правова допомога батькам, що мають дітей з
інвалідністю;

- сприятиме тимчасовому прихистку на компактне поселення і проживання
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які опинилися
в  складній  життєвій  ситуації  у  зв’язку  з  повномасштабним   вторгненням
російської федерації.   
            Реалізація програми дасть змогу:

- створити державну систему соціальної реабілітації осіб  з  інвалідністю,
особливо дітей з інвалідністю, яка зменшить прошарок соціально неадаптованих
дітей, навчити їх самообслуговуванню та максимально залучити до суспільно-
корисної праці;

- забезпечити  право  кожної  дитини  з  інвалідністю  на  отримання
кваліфікаційної соціальної реабілітації;

- своєчасно  надати  соціальну  підтримку  батькам,  які  мають  дітей  з
інвалідністю;

- забезпечити єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої
влади,  установ  та  організацій,  спрямованих  на  соціальний  захист  дітей  з
інвалідністю;

- здійснити  підтримку  внутрішньо  переміщеним  особам  з  тимчасово
окупованих територій,  які  опинилися в складній життєвій ситуації  у зв’язку з
повномасштабним   вторгненням  російської  федерації  через  тимчасовий
прихисток на компактне поселення і проживання.
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6. Напрями діяльності та заходи Програми 

Перелік заходів Програми
Строк
викона

ння
Виконавці

Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.грн.)

по роках
Очікуваний результат

2023 2024 2025
1. Виявлення та відбір дітей з інвалідністю, що
 потребують соціальної реабілітаці

2023-2025 БО «Дім не потребує Забезпечити право кожної дитини з
інвалідністю на отримання
кваліфікованої соціальної реабілітації

милосердя» фінансування - - -

2. Забезпечення канцелярським приладдям
(кольорові олівці, фломастери, розмальовки
кольоровий  папір, кольоровий картон, клей, розви-
 ваючі іграшки) для корекційних занять задля 
покращення дрібної моторики розвитку мислення,

2023-2025

БО «Дім бюджет

Надання дітям з  інвалідністю
комплексної соціальної, психологічної
педагогічної та інших видів реабілітації

милосердя» Чортківської
МТГ

50,0 50,0 50,0

 психологічного, фізичного та  сенсорного розвитку 
та інше.
3. Забезпечення засобами гігієни та дотримання 
санітарно-технічних умов проживання, в т.ч.
-внутрішньо перемішених осіб з тимчасово 
окупованих територій

2023-2025
БО «Дім

милосердя»

бюджет
Чортківської

МТГ
200,0

100,0

200,0

100,0

200,0

-

Своєчасне надання соціальної
допомоги особам з інвалідністю,  
дотримання санітарно-технічних умов 
проживання для ВПО

4. Забезпечення продуктами харчування мало- та 
довготривалого терміну  зберігання, в т.ч.:
- внутрішньо перемішених осіб з тимчасово 
окупованих територій

2023 -2025 БО «Дім
милосердя»

бюджет
Чортківської МТГ 450,0

150,0

450,0

150,0

450,0

-

Забезпезпечення належного догляду за 
осібами з інвалідністю та проживання  
внутрішньо переміщених осіб з 
тимчасово окупованих територій

5. Транспортні видатки 2023 -2025 БО «Дім
милосердя»

бюджет
Чортківської МТГ 250,0 250,0 250,0

Своєчасне надання соціальної допомоги
особам з інвалідністю , батькам, які 
мають дітей з особливими потребами

6. Комунальні послуги (водопостачання, 
енергоносії)
 в т.ч. для проживання внутрішньо переміщених 
осіб з тимчасово окупованих територій

2023-2025 БО «Дім
милосердя»

бюджет
Чортківської МТГ

300,0

200,0

300,0

200,0

350,0

-

Допомога особам з інвалідністю, 
дотримання умов проживання для 
внутрішньо переміщених осіб

7. Проведення мандрівок екскурсійних поїздок з 
метою соціальної реабілітації дітей з особливими 
потребами

2023-2025 БО «Дім
милосердя»

бюджет
Чортківської МТГ

50,0 50,0 50,0 Надання соціальної підтримки розвитку
та реабілітації  особам з інвалідністю, 
дітей з особливими потребами

8. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентаря (меблі, побутова  техніка та інше) в т.ч.
-.для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово 

2023-2025 БО «Дім
милосердя»

бюджет
Чортківської МТГ 200,0 200,0 150,0

Забезпечення надання якісної 
допомоги особам з інвалідністю та 
внутрішньо переміщеним особам з 
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окупованих територій 100,0 50,0 - тимчасово окупованих територій

                                  РАЗОМ
в т.ч. для внутрішньо переміщених осіб

1500,0
550,0

1500,0
500,0

1500,0
-

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  заходів,  передбачених Програмою,  покладається  на  управління
соціального захисту та охорони здоров’я. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми,  здійснюється в порядку,  встановленому чинним законодавством України та рішеннями міської
ради.

Секретар міської ради                                                                                                                                   Ярослав ДЗИНДРА
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