
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

03.10.12      Ужгород                  № 347 
 
 
Про Програму діяльності медико- 
соціального реабілітаційного центру 
“Дорога життя” на 2013 рік 

 
         Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве 
самоврядування в Україні” та з метою втілення комплексної програми 
реабілітації дітей і молоді з вадами фізичного та розумового розвитку віком 
від народження до 25 років і надання їм можливості найактивнішої участі в 
житті суспільства виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
         1. Схвалити Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного   
центру “Дорога життя” на 2013 рік згідно додатку 1 з подальшим винесенням 
її на розгляд сесії міської ради. 
 
         2. Схвалити розрахунок потреби коштів для реалізації Програми 
діяльності медико-соціального реабілітаційного   центру “Дорога життя” на 
2013 рік згідно додатку 2 з подальшим винесенням її на розгляд сесії міської 
ради. 

 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленько В.Ю. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                          В.Погорелов 

 
 
 
 

 
    



  Додаток 1 
до рішення виконкому  
від 03.10.2012 № 347 

 
 
 

Програма  
діяльності медико-соціального реабілітаційного центру 

 “Дорога життя” на 2013 рік. 
 

  
І. Загальна частина 

 
Програма розроблена на підставі п.22 ч.1 ст.26  Закону України ”Про 

місцеве самоврядування в Україні”. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою програми є створення сприятливих умов щодо надання  
допомоги  дітям і молоді з обмеженими фізичними можливостями, розвивати  
їх здібності, побутові та соціальні вміння для  найбільш  повної  їх  інтеграції 
до життя в суспільстві за допомогою прогресивних методів  навчання, 
медичної, фізичної, психологічної, професійної та соціальної реабілітації.   

Першочерговим завданням Програми є активізація  медико-соціальної 
та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового 
розвитку. 

Основні завдання Програми: 
 реалізація програми раннього втручання від народження до 6-ти років; 
 реалізація програми ранньої соціальної реабілітації дітей від 3 до 7 

років; 
 реалізація програми абілітаційного навчання дітей від 7 до 18 років; 
 реалізація програми післяшкільної адаптації молоді від 18 до 25 років; 
 реалізація програми профорієнтації  та соціально-трудової реабілітації 

від 18 років; 
 реалізація програми захисту прав дітей та сімей, де вони виховуються, 

надання інформаційної, соціально–правової, матеріальної допомоги 
сім’ям; 

 реалізація програми інтегрованого навчання; 
 реалізація програми арт-терапії, як інноваційного методу реабілітації 

дітей з інтелектуальними та фізичними обмеженнями; 
 реалізація транспортної програми; 
 реалізація програми соціального обслуговування та культурно-масових 

заходів. 
 



 
ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 
Фінансування Програми буде здійснюватися в межах фактичних коштів, 

які передбачені в бюджеті міста для управління праці та соціального захисту 
населення. 

 
ІV. Організація та контроль за виконанням Програми 

 
          Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється  
управлінням праці та соціального захисту населення. 

 
V. Основні заходи Програми 

 
- організація та проведення комплексної медико-соціальної та 

психолого-педагогічної реабілітації; 
- виплата заробітної плати штатним працівникам; 
- проведення оплати за комунальні послуги організаціям, що їх 

надають; 
- організація транспортного обслуговування дітей-інвалідів та їх 

харчування; 
- організація та проведення круглих столів і навчально-інформаційних 

семінарів з актуальних питань, що стосуються комплексної 
реабілітації дітей та молоді з особливими потребами. 

 
 

 

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому       Д.Геворкян 
                                                                                                        
 
               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Додаток 2 
до рішення виконкому  
від 03.10.2012 № 347 

 
 
 

РОЗРАХУНОК 
потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою діяльності МСРЦ “Дорога життя” на 2013 рік. 
 

№ 
з/п 

Зміст Сума 
(тис.грн.) 

1. Виплата заробітної плати штатним працівникам. 
 

585,00 

2. Проведення оплати за комунальні   
послуги організаціям, що їх надають. 
 

115,60 

3. Витрати на транспортне обслуговування дітей. 
 

84,00 

4. Витрати на харчування дітей. 
 

60,00 

  
Разом: 
 

844,6 

 
 
 
 
 

Заступник міського голови, 

керуючий справами виконкому       Д.Геворкян 
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