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Програма по наданню частков компенсац 'варґості шдовокомуншнш
послуг інвалідам по зору І та 1] групи розроблена відповідно до Законів України

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та “Про місцеве

самоврЩваш-ія в Україні“ *; мєгою соціальної підтримки за рахунок коштів

місцевою бюджету інвалідів по зору, що не користуються пільгами за рахунок

Державною бюджету України.

Основна мета та завдання програми

З метою розв'язання проблем інвалідів у [99] році був приинятни Закон

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Так ст. 8

вкшного Закону встановшоє, що державне управління в галузі забезпечення

соціальної захищеності інвалідів здійснюється центраЛьним органом виконавчої

влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я

України та ортнами місцевою самоврядування. Ст. 9 Закону визначає, що

Центральний оршн виконавчої влади з питань праці та соціальн політики

спільно з іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої

влади. органами місцевою самоврядування, громадськими організаціями

інвалідів здійснює розробку й координацію довгострокових і короткострокових

програм по реалізації державної політики щодо інвалідів та контролює їх

виконання, В ст. 10 Закону зазначено. що фінансування заходів щодо соціальної

захищеності інвалідів здійснюється за рахунок коштів Державного бюшксту, в

тому числі Фондом соціального захисту інвалідів. місцевих бюджетів. а також

орівнами місцевого самовряЩ/вання за місцевими програмами соціального

захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

В п. і ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування" зазначено, що до

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад серед інших

належить встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень



додаткових до встановлених законодавством гарні-Пій щодо соціальною захисту

населення.

А тому є доцільним надати пільги інвалідам по зору по сплаті за комунальні

послуги за рахунок місцевого бюджету, які не користуються пільгами в

Централізованомупорядку з Державною бюджету України.

Ці люди, не зважаючи на свій особливий статус незрячих, займають акгивну

громадську позицію, не залишаються осторонь від громадського життя

суспільства та. в міру своїх можливостей, приймають активну участь в

суспільному житті міста та защгуговують на встановлення додаткових
соціальних гарантій. що не передбачені чинними нормативними актами в

централізованому порядку на державному рівні.

А тому, враховуючи що інваліди по зору є найбільш вразлива категорія

інвалідів (сесією Генеральної Асамблеї ООН сліпота визнана найважчим

каліцтвом людини), головною метою Програми є надання на місцевому рівні

пільг по сплаті за комунальні послуги інвалідам [ та П груп по зору м. Бар, які не

користуються пільгами відповідно діючою законодавства за рахунок

Державного бюджету.

Фінансове та організаційне забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми проводити за рахунок бюджегу

міської територіальної громади згідно Програми.

Інвалідам по зору ] та П груп надається знижка по сплаті за житлово-

комунальні послути (послуги з водопостачання, водовідведення та квартирної

плати). Знижка надається в розрізі послуг за вибором пільговика.

Для забезпечення виконання Програми потрібно 50 тис. гривень щорічно,

Очікувані результати
Запровадження на території м. Бар часткової компенсації вартості житлово-

комунальних послуг інвалідам 1 та 11 груп по зору сприятиме поліпшенню

соціального забезпечення інвалідів по зору та їх реабілітації.



У рамках виконання цієї Програми передбачається здійснити такі

заходи:

При формуванні бюджету на 2019-2023 роки, врахувати потребу в коштах

на фінансування цієї Проірами віл Барської міської територіальної громади.

«Бар-Благоупрій». "Барводоканал" на період з 2019 до 2023 роки
По мірі надходження коштів та розрахунків за надані послуги сім'ям

інвалідів по зору 1 та п груп здійснювати відшкодування наданих послуг в межах

встановлених розмірів.

Прикінцеві положення
Хочемо чачначити» що в списки інвалідів не вкшочені інваліди, які вже

Мають ті чи інші пільги по сплаті за комунальні послуги згідно законодавства

України відповідно до статусу пільговико. Програма підготовлена дуже тважено.

ретельно та заощашшво.
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