
Інформація про виконання програми за  2016 рік. 

  

1.Управління праці та соціального захисту населення  

КВКВ найменування головного розпорядника коштів 

 

2. Директор МСРЦ “Дорога життя” (Кириленко О.П.) 

 КВКВ найменування відповідального виконавця програми 

 

3. 091209, Програма діяльності медико - соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2016 рік затверджена 

рішенням сесії від 23.12.2015р. №43 із змінами від 26.07.2016 р. №306    

 КФКВ найменування програми , дата і номер рішення міської ради про її затвердження  

 

4.Напрямки діяльності та заходи цільової 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.  

 

№ з\п  Захід  Головний 

виконавець та 

строк виконання  

Планові 

обсяги 

фінансування 

(грн.)  

Фактичні обсяги 

фінансув ання 

(грн.)  

Стан виконання заходів 

( результативні показники 

виконання заходів)  

1. Виплата заробітної плати 

штатним працівникам.  

МСРЦ «Дорога 

життя»,2016 

725000,00 724602,38 Штатна чисельність працівників  

складає 30 чоловік. 

 

2. Проведення оплати за 

комунальні послуги 

організаціям, що їх надають.  

МСРЦ «Дорога 

життя»,2016 

165000,00 165000,00  

3. Витрати на транспортне 

обслуговування дітей.  

МСРЦ «Дорога 

життя»,2016 

30000,00 30000,00  



4. Витрати на харчування 

дітей.  

МСРЦ «Дорога 

життя»,2016 

80000,00 80000,00  

 Всього  1000000,00 999602,38  

     Станом на 01 січня 2017 року в МСРЦ «Дорога життя» на обліку перебуває 205 дітей з інвалідністю та 155 людей з 

інвалідністю. В центрі реалізовуються такі програми:  

• програма психолого-педагогічного супроводу;  

• раннього втручання; 

• медичної; 

• трудової реабілітації; 

• інклюзивного навчання; 

• транзитного проживання; 

• кризової допомоги сім’ям. 

       Загальна кількість осіб, які щоденно перебувають в Центрі (постійний контингент)-82 особи, з них 58 дітей з інвалідністю 

та 24 людей з інвалідністю. В програмі раннього втручання  (діти від народження до 6 років)-101 особа. 

За навчально-реабілітаційною програмою в Центрі працює –6 груп, з вересня 2016 року сформована група соціально-

педагогічного супроводу для дітей з важкими комплексними психофізичними вадами. Надається також допомога батькам, які 

мають з важкими ураженнями у реабілітації їхніх дітей удома згідно їхніх потреб. 

За програмою підтримки/транзитного проживання на протязі 2016 року отримали послуги 20 осіб. За програмою 

кризового/підтриманого перебування - 2 особи. 

Також протягом 2016 року було надано допомогу 137 дітям та молодим людям з інвалідністю та проведено 205 курсів 

лікування. 

Отримано благодійної фінансової допомоги на суму - 277368,00 грн., гуманітарної допомоги на суму 5290,34 грн. 

Поступили кошти по проектам на загальну суму 537201,48 грн.: з них від Канадському фонду-402701,48 грн., від 

Вішеградського фонду - 134500,00 грн.   

 

 
 


