
 

 

 

 
 

                                                 

                                       

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

восьме демократичне скликання 
(вісімнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

від 21 грудня 2017 року № 410-ХVІІІ/17 
 

Про внесення змін до районної Програми  
соціальної підтримки та реабілітації  
інвалідів зору на 2015-2019 роки 
 
З метою поліпшення соціального захисту  людей з вадами зору, 

враховуючи необхідність внесення змін до районної Програми соціальної 
підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 28.05.2015р. № 751-ХХХУ/15, беручи до уваги 
висновок постійної комісії  районної ради з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, соціальної політики, соціального захисту учасників 
АТО та членів їх сімей від 15.12.2017 року, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

вирішила: 
1. Внести зміни до районної Програми соціальної підтримки та реабілітації 

інвалідів зору на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 
28.05.2015р. № 751-ХХХУ/15, а саме: 
         - пункт 1 розділу 1 «Соціальний захист, охорона здоров'я та реабілітація 
людей з вадами зору» Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування 
Програми викласти в новій редакції, що додається. 
   2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Л.Стефанюк) забезпечити виконання заходів, передбачених 
районною Програмою соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 
2015-2019 роки. 

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.Кравчук), 
виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, передбачати 
кошти на виконання даної програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціальної 
політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (І.Явдошняк).  
 

Голова районної ради                                                       Роман Дячук 



 

 

 

         Додаток 
                         до районної Програми соціальної 
                      підтримки та реабілітації інвалідів 
                      зору на 2015-2019 роки 

ЗМІНИ  
ДО ПЕРЕЛІКУ ЗАХОДІВ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПІДТРИМКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ НА 2015-2019 РОКИ 
Розробник програми: управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 
 
 
№ 
з/п 

 
 

Найменування заходу 

 
 

Виконавці  

 
Термін 

виконанн
я 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. 
грн.  

 
Очікувані 
результати  

всього 
в т.ч. за джерелами 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Соціальний захист, охорона здоров’я та реабілітація людей з вадами зору 

1. Надання пільг з оплати 
вартості житлово-комунальних 
послуг  інвалідам І та ІІ групи 
по зору, з урахуванням рішень 
районної ради  

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації 
Фінансове управління 
райдержадміністрації 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

852,0 170,4 
170,4 
170,4 
170,4 
170,4 

 

__ Поліпшення 
матеріально-
побутових умов 
проживання 
інвалідів зору 

        
Замовник Програми: 
Начальник управління праці 
та соціального захисту населення  
райдержадміністрації 

 
 
Любов Стефанюк 

 
Керівник Програми: 
Заступник голови 
райдержадміністрації 

 
 
Любов Михайлишин 


