
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
22.11.2019 Ужгород                                       № 495

   

   

Про відзначення Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 19.11.2019 № 634 «Про план заходів щодо підготовки та 

проведення в області у 2019 році Міжнародного дня осіб з інвалідністю», з 

метою відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Міжнародного дня 

осіб з інвалідністю, що додається. 

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

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста, згідно з 

додатком. 

3. Департаменту праці та соціального захисту населення (А. Біксей); 

управлінням: у справах культури, молоді та спорту (О. Василиндра), освіти    

(Н. Мухомедьянова), охорони здоров’я (В. Решетар); Ужгородському міському 

територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) департаменту праці та соціального захисту населення (Г. Юсковець) 

забезпечити виконання зазначених заходів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови О. Білака.  

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

        

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження міського голови 

 22.11.2019 № 494 

 

 

Заходи 

 з підготовки та відзначення 

     Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

 

  1. Організувати зустріч міського голови з керівниками міських 

громадських організацій осіб з інвалідністю.  

 

                                                           Департамент праці та соціального 

                                                           захисту населення 

                                                           3 грудня 2019 року 

 

2. Провести додаткове обстеження матеріально-побутових умов осіб з 

інвалідністю, які особливо потребують матеріальної та натуральної 

допомоги.  

 

Департамент праці та соціального 

захисту населення 

грудень 2019 року 

 

3. Надати грошову допомогу активістам громадських організацій осіб з 

інвалідністю та особам з інвалідністю з числа малозабезпечених мешканців 

міста. 

  

Департамент праці та соціального 

захисту населення 

до 15 грудня 2019 року 

 

4. Організувати концерти, вистави, лекції, тематичні вечори, спортивні 

змагання, благодійні акції, спрямовані на конкретну допомогу особам з 

інвалідністю. 

       Управління освіти, 

управління у справах культури,  

молоді та спорту. 

грудень 2019 року 

 



5. Організувати в територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) департаменту праці та соціального захисту 

населення святковий обід. 

       Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) департаменту праці та 

       соціального захисту населення 

       3 грудня 2019 року 

 

6. Провести зустрічі керівників лікувально-профілактичних закладів з 

представниками громадських організацій осіб з інвалідністю для з’ясування 

поточних проблем з питань лікування цієї категорії населення. 

                                                             Управління охорони здоров’я 

                                                             грудень 2019 року 

 

7. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації  

діяльності міських громадських організацій осіб з інвалідністю. 

Департамент праці та соціального 

захисту населення спільно з відділом 

інформаційної роботи 

                                                                   грудень 2019 року 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до розпорядження міського голови 

22.11.2019 № 494 

 

 

 

 

КОШТОРИС    

із надання допомоги особам з інвалідністю із числа малозабезпечених 

мешканців міста 

              з нагоди відзначення  Міжнародного дня осіб з інвалідністю    

 

 

 

Грошова допомога 35 особам 

з інвалідністю             17500 ,00 грн. 

 

         ____________________ 

Всього:                                                                                    17500,00 грн. 

 

 

 

Заступник міського голови     Олександр БІЛАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


