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фінансової допомоги з бюджету Барської міської 

територіальної громади на матеріальне 

заохочення голови і секретаря правління 

Барської ТПО УТОС на 2023 - 2025 роки 
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 Паспорт Програми  

1.Ініціатор розроблення 

Програми 
Барська ТПО УТОС 

2. Підстава для виконання 

Програми 

 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» 

3. Розробник Програми Барська ТПО УТОС 

4. Співрозробники 

Програми 
               - 

5. Головний розпорядник 

коштів 

Управління соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради 

6. Учасники Програми Барська ТПО УТОС 

7.Виконавець Вінницька  ОО УТОС 

8. Строк виконання 

Програми 
2023-2025 роки 

9. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Барської міської територіальної громади 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, грн 

 270000 

                                    

                           Основна мета та завдання програми 
Програма фінансової допомоги з бюджету Барської міської територіальної 

громади на матеріальне заохочення голови і секретаря правління Барської ТПО 

УТОС на 2023 - 2025 роки розроблена відповідно до Законів України "Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про місцеве 

самоврядування в Україні" з метою соціальної підтримки за рахунок коштів 

місцевого бюджету осіб з інвалідністю по зору.                        

   З метою розв’язання проблем осіб з інвалідністю у 1991 році був прийнятий 

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 

Так ст. 8 вказаного Закону встановлює, що державне управління в галузі 

забезпечення соціальної захищеності осіб з інвалідністю здійснюється 

центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, 

Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування. 

Ст. 9 Закону визначає, що Центральний орган виконавчої влади з питань праці та 

соціальної політики спільно з іншими міністерствами та іншими центральними 



органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю здійснює розробку й координацію 

довгострокових і короткострокових програм по реалізації державної політики 

щодо осіб з інвалідністю та контролює їх виконання. В ст. 10 Закону зазначено, що 

фінансування заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, в тому числі Фондом 

соціального захисту осіб з інвалідністю, місцевих бюджетів, а також органами 

місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих 

категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

В п. 1 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 гарантій щодо соціального захисту 

населення. 

На протязі багатьох років первинні організації УТОС отримували державну 

фінансову підтримку. 
 

Тільки тепер діяльність організації рішенням Верховної Ради поставили під 

загрозу 13.04.2020 за поданням Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховною Радою України був 

прийнятий Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» (реєстраційний № 3270-д від 11.04.2020), яким скасовано 

виділення фінансової підтримки окремим рядком для ТПО «УТОС». В усіх 

владних структурах нам рекомендують звертатись до місцевої влади. 

А тому є доцільним надати фінансову допомогу з бюджету Барської міської 

територіальної громади на матеріальне заохочення голови і секретаря правління 

Барської ТПО УТОС. Осіб з інвалідністю по зору в м. Бар налічується 156 осіб, з 

них 66 осіб - інваліди 1 групи, 40 осіб - інваліди 2 групи, 50 осіб - інших нозологій 

та зрячих . 

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

громадську позицію, не залишаються осторонь від громадського життя 

суспільства, в міру своїх можливостей приймають активну участь в суспільному 

житті міста, заслуговують 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 осіб з 

інвалідністю (сесією Генеральної Асамблеї ООН сліпота визнана найважчим 

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

допомоги на матеріальне заохочення голови і секретаря правління Барської ТПО 

УТОС. 
 

Фінансування програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Барської 

міської територіальної громади. Необхідна сума на матеріальне заохочення:  
голови правління 

1 На 2023 рік  40 000 грн. (сорок  тисяч гривень). 

2 На 2024 рік 45 000 грн. (сорок  п’ять  тисяч гривень). 



3 На 2025 рік 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень). 

 

  

секретаря правління  

1 На 2023 рік  40 000 грн. (сорок  тисяч гривень). 

2 На 2024 рік 45 000 грн. (сорок  п’ять  тисяч гривень). 

3 На 2025 рік 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень). 

 
Очікувані результати 

Здійснення фінансування програми на матеріальне заохочення голови і 

секретаря правління Барської ТПО УТОС, сприятиме поліпшенню соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю по зору та їх реабілітації. 

 

 

Голова правління  

Барської ТПО УТОС             ________           Анатолій КОБИЛЬ 

 

Секретар  

Барської ТПО УТОС             ________           Зоя  ГАВРОНСЬКА 

 

 


