
                                                                                                  
Проект рішення 

 

Від   17.  11.16 р.                                                                                              № 430 

м.Бурштин 

 

Про Програму фінансової підтримки ГО 

Товариство молодих інвалідів та їх батьків 

 «Довір’я» м.Бурштин на 2017рік 

 

 

        Керуючись  ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» № 2951-15 від 10.08.14., 

Конституцією України, врахувавши рекомендації  комісії з питань гуманітарної 

політики, міська рада  

  

      вирішила: 

 

           1. Затвердити Програму фінансової підтримки ГО товариство молодих інвалідів та 

їх батьків  «Довір’я»  м.Бурштин на 2017р.  згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Н.Кицелу, заступника 

міського голови та І..Мазур, голову комісії з питань гуманітарної політики, С.Коцур, 

начальника відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради.  

 

 

               Міський голова                                                                           Р. Джура 

 

Заст. міського голови                                                                                  Н.Кицела 

 

Нач. юридичного відділу                                                                            В.Данилюк 

 

Нач. фінансового відділу                                                                            О.Петровська 

 

Нач. відділу соціального захисту                                                               С.Коцур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            Додаток 

                                                                                                     

    

Програма 

 фінансової підтримки ГО Товариство молодих інвалідів та їх батьків  
«Довір’я» м.Бурштин на 2017р. 

 

 
ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки ГО Товариство молодих інвалідів та їх батьків  

«Довір’я»  м.Бурштин на 2017р. 

 

Ініціатор розроблення Програми: Відділ соціального захисту Бурштинської міської 

ради 

 

Назва нормативних документів  про необхідність розроблення Програми:   

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» № 878-17 від 15.01.2009р. 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» № 2951-15 від 10.08.14. 

Конституція України  

Бюджетний кодекс України.  

 

Розробник Програми: ГО «Довір’я». 

 

Співрозробники Програми: ГО «Довір’я», комісія з питань гуманітарної політики, 

фінансовий відділ Бурштинської міської ради 

 

Відповідальний виконавець Програми: ГО Товариство молодих інвалідів та їх батьків  

«Довір’я»  

 

Учасники Програми: ГО «Довір’я», діти-інваліди, молоді люди з інтелектуальною 

недостатністю та фізичними обмеженнями, вихованці будинків-інтернатів та інші особи, 

які потребують піклування. 

 

Термін реалізації Програми:  2017 рік 

 

Фінансування Програми: кошти міського бюджету, інші кошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

1. Загальні положення.  

      Молодь, їх батьки та родини, в яких проживають неповносправні особи, 

потребують допомоги від суспільства – перш за все подолання упередженого 

ставлення до них, а також мають потребу відчути себе повноцінними членами 

громади. Для цього потрібно активізувати соціальні ініціативи як влади, громадських 

організацій, так і безпосередньо кожного жителя нашого міста. Саме тому важливим 

в територіальних громадах є існування  установ для дітей та молоді з різними 

порушеннями розвитку. Такою установою є Громадська організація Товариство 

молодих інвалідів та їх батьків «Довір’я» (надалі ГО «Довір’я»), що знаходиться у 

місті Бурштин Івано-Франківської області. 

      Робота ГО «Довір’я» започаткована у травні 2012 року із ініціативи батьків 

неповносправної молоді.  ГО «Довір’я» об’єднує 45 дітей-інвалідів та молоді з 

особливими потребами та у практичній соціальній роботі даної організації допомога 

надається різним категоріям населенням. 
Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  

зазначено, що органи місцевого самоврядування повинні надавати допомогу і сприяти 
громадським організаціям у їх діяльності.   

 У своїй діяльності громадська організація керується Законом України «Про 
громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами.  

  

 

2. Мета Програми. 

       Метою програми є залучення громадської організації «Товариство молодих 

інвалідів та їх батьків «Довір’я» щодо надання допомоги молодим людям з розумовою 

неповносправністю та фізичними обмеженнями,  скерованої на подолання важкої 

хвороби, набуття навиків соціальної адаптації у суспільстві шляхом створення умов для 

професійного навчання,  асистованого  працевлаштування та соціальної  інтеграції  їх у 

суспільстві. 
Програма передбачає надання фінансової підтримки громадській організації для 

статутної діяльності, яка виконує суспільно значимі для місцевого регіону функції.  

 

3.  Основні завдання Програми. 

- поширення інформації про можливості залучення дітей, молоді з вадами фізичною та 

розумового розвитку до реабілітаційних, навчальних програм, трудової діяльності, 

отримання соціальних послуг і т.д.; 

 -  сприяти набуттю трудових навиків; 

-   проведення виставки робіт, виконаних руками неповносправної молоді та волонтерів, 

організація аукціонів; 

-  сприяти працевлаштуванню молоді з інтелектуальною недостатнісю; 

-  заохочувати створення модельних рекреаційних програм, проведення таборів, 

екскурсій; 

-  організувати та проводити розважально-пізнавальних акції з метою інтеграції 

неповноправних дітей у коло своїх однолітків; 

-  створення позитивного іміджу неповноправних осіб шляхом залучення засобів масової 

інформації до висвітлення даної проблематики. 

 

 

      4.  Заходи Програми. 

-  надання психологічної допомоги для неповносправної молоді та їх батьків і опікунів 

(індивідуальна робота та групові заняття); 

- організація тренінгів, навчань для родин, в  яких виховуються діти з інтелектуальною 

недостатністю; 



- організація заходів дозвілля: відвідування Богослужінь, Дні іменинника, поїздки в 

кінотеатри, аквапарк, виїзди на природу, літній відпочинок в оздоровчому таборі, 

відвідування об’єктів соціальної інфраструктури; 

- сприяння соціальної інтеграції дітей та молоді у суспільстві;   

- сприяння у відкритті спільноти (будинку) підтриманого проживання у громаді для осіб 

з інвалідністю. 

 

 

5.  Фінансове забезпечення Програми. 

      Програма фінансової підтримки ГО «Довір’я» м.Бурштин на 2017р. реалізується в 

межах видатків, виділених міським бюджетом  в сумі – 98,0 тис. грн.  

      Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських 

фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству 

України. 

  

 

      6.   Очікувані результати виконання Програми. 

 

      Впровадження  даної програми сприятиме локалізації проблем молоді з 

інтелектуальною недостатністю шляхом забезпечення рівності та доступу до реалізації 

конституційних прав – участі у суспільному житті: здобуття освіти, в тому числі 

професійної, працевлаштування, спілкування, активний відпочинок, відвідування 

об’єктів соціальної інфраструктури  і т.д.  

 

 

7.   Організація і контроль за виконанням Програми. 

      Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  покладається на 

виконавчий орган міської ради та комісію з питань гуманітарної політики за поданням 

звітності ГО «Довір’я». 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                Кицела Н.Ю. 

 

 


