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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
10 вересня 2020 року                   Ужгород                                   № 2095 

 

Про Програму діяльності медико - 

соціального реабілітаційного центру 

«Дорога життя» на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України  «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», з метою надання дітям та молоді 

з вадами фізичного та розумового розвитку віком від народження до 25 років 

можливості активної участі в житті суспільства  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного 

центру «Дорога життя» на 2021 рік згідно з додатком.  

2.Департаменту фінансів та бюджетної політики  (Гах Л.М.) 

забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених 

бюджетом міста. 

3.Головним розпорядником коштів Програми визначити департамент 

праці та соціального захисту населення. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І.Фартушка.   

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 
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Додаток   

до рішення LI сесії міськради  

VII скликання 

10.09.2020 p. № 2095 

 

Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога 

життя» на 2021 рік 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент праці та соціального захисту 

населення  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми  

 

3. Розробник Програми  Департамент праці та соціального захисту 

населення 

4. Співрозробник Програми - 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів  

Департамент праці та соціального захисту 

населення 

6. Учасники Програми  Департамент праці та соціального захисту 

населення, Медико-соціальний 

реабілітаційний центр «Дорога життя» 

7. Термін реалізації Програми  2021 

8. Етапи реалізації Програми 

(для довгострокових 

програм) 

- 

9. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський бюджет  

10. Загальний обсяг ресурсів, 

необхідний для реалізації 

Програми згідно з додатком 

Х  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

У м. Ужгороді з жовтня 1999 року проводить свою діяльність медико-

соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя”. Це благодійна, 

неприбуткова, недержавна організація, яка здійснює соціальний захист дітей-
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інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, ментальними та мовними 

розладами, проводить з ними соціально-педагогічну та медичну реабілітацію.  

На обліку в медико-соціальному реабілітаційному центру “Дорога 

життя” перебувають 365 осіб. Всі вони є особами з інвалідністю та мають 

певні вади фізичного і розумового розвитку. 

47 дітей з вадами розвитку складають постійний контингент дітей 

Центру та отримують психологічну і логопедичну корекцію. 

22 молодих людей з проблемами інтелектуального розвитку відвідують 

групу соціальної реабілітації інвалідів та денної зайнятості. 

14 дітей проходять по програмі інтеграції (шкільна освіта в ліцеї 

«Лідер» ЗОШ № 20, ЗОШ № 8). 

112 дітей непостійного контингенту проходять курсову реабілітацію в 

Центрі. 

170 дітей задіяно в соціально-культурних програмах Центру. 

Кількісний штат працівників центру - 30 осіб.  

Медико-соціальний центр «Дорога життя» - єдиний заклад в м. 

Ужгород, медико-соціальної та психолого - педагогічної реабілітації осіб з 

вадами фізичного та розумового розвитку. Ця сфера реабілітації потребує 

значного фінансування та підтримки. 

Програма розроблена на підставі статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою реалізації комплексної Програми 

реабілітації дітей і молоді з вадами фізичного та розумового розвитку віком 

від народження до 25 років, надання їм можливості активної участі в житті 

суспільства.   

3. Визначення мети Програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов з надання допомоги 

дітям і молоді з обмеженими фізичними можливостями розвивати їхні 

здібності, побутові та соціальні вміння для найбільш повної їх інтеграції до 

життя у суспільстві за допомогою прогресивних методів навчання, медичної, 

фізичної, психологічної, професійної та соціальної реабілітації.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

Програму пропонується розв’язати шляхом фінансової підтримки 

діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” за 

кошти міського бюджету. Термін реалізації Програми – протягом 2021 року. 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту праці та соціального захисту 

населення  згідно з додатком 1. 

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 
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Основне завдання Програми - фінансова підтримка медико-соціальної 

та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового 

розвитку. 

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Основні напрями та заходи в рамках Програми: 

1. Організація та проведення комплексної медико-соціальної та 

психолого-педагогічної реабілітації. 

2. Виплата заробітної плати штатним працівникам. 

3. Проведення оплати за комунальні послуги організаціям, що їх 

надають. 

4. Організація транспортного обслуговування дітей-інвалідів та їх 

харчування. 

5. Організація та проведення круглих столів і навчально-інформаційних 

семінарів з актуальних питань, що стосуються комплексної реабілітації дітей 

та молоді з особливими потребами. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми  

 

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюватиметься 

департаментом праці та соціального захисту населення. Щопівроку 

департамент здійснює моніторинг Програми, оцінку її результатів, готує та  

подає на розгляд виконкому та за підсумками року на розгляд сесії міської 

ради інформацію про виконання Програми з наростаючим підсумком 

відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції щодо уточнення 

показників, обсягів та джерел фінансування.  

 

 

Секретар ради                                        Андріана СУШКО 
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Додаток 1 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми діяльності медико -

соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2021 рік 

   

           тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання 

Програми 
2021 

Обсяг ресурсів усього, у 

тому числі: 
3820,600 3820,600 

Державний бюджет -  

Обласний бюджет -  

Міський бюджет 3820,600 3820,600 

Кошти не бюджетних 

джерел 

  

П 

 

 

 

р

о

г

р

а

м

и 

Секретар ради                         Андріана СУШКО 
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Додаток 2 до Програми 

 

Перелік завдань міської цільової Програми діяльності медико -соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 

2021 рік 

тис. грн. 

 

Мета, завдання, ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансування 

Етапи виконання Програми Відповідальні виконавці 

І етап 

2021 рік (проект) 

О
б

ся
г 

в
и

д
ат

к
ів

 

У т. ч. кошти міського 

бюджету 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

ф
о

н
д

 

С
п

е
ц

іа
л
ь
н

и
й

 

ф
о

н
д

 

 

Всього на виконання програми Міський 

бюджет 

3820,600 3820,600  Департамент праці та 

соціального захисту 

населення  

Мета: Забезпечення надання фінансової підтримки  медико-соціальної та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку 

Всього на виконання підпрограми  3820,600 3820,600   

Завдання: Фінансова підтримка медико-соціальної та психолого - 

педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового 

розвитку. 

Міський 

бюджет 3820,600 3820,600 
 Департамент праці та 

соціального захисту 

населення 

 

 

Секретар ради                                 Андріана СУШКО 
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Додаток 3 до Програми 

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми діяльності медико -соціального реабілітаційного 

центру “Дорога життя” на 2021 рік 

 (грн.) 
Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування 

2021 рік 

2021 рік (проект)  

Разом у т.ч. кошти міського бюджету Разом 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

Всього на виконання програми 0813192 3820600,00 3820600,00   

Мета: Активізація медико-соціальної та психолого - педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку 
ТПКВК МБ      

Відповідальний виконавець: Департамент праці та соціального захисту населення  

Завдання: Фінансова підтримка медико-соціальної та психолого - педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку 

Показники виконання:      

Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяг витрат на забезпечення ефективного розв’язання 

соціальних проблем осіб з інвалідністю 

 3820600,00 3820600,00   

Показник продукту: 
Кількість штатних одиниць 
Кількість інвалідів , що обслуговуються 

  

30 

365 

   

Показник продуктивності (ефективності): 
Середні витрати на перебування однієї дитини 

 872,28    

Показник результативності (якості): 
Питома вага відшкодованих коштів до запланованих 

 100    

 

Секретар ради                                                               Андріана СУШКО


