
                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

   Івано-Франківської області       
 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від 30.11.2015                                            м. Бурштин                                               № 311 

 

Про відзначення в місті 

Міжнародного дня інвалідів 

 

Відповідно до розпорядження голови Івано-Франківської обласної держадміністрації від 

16.11.2015 року № 758, у зв’язку з відзначенням в Україні 3 грудня 2015 року Міжнародного дня 

інвалідів та з метою привернення уваги суспільства до розв’язання проблем людей з особливими 

потребами: 

 
1. Відділу соціального захисту населення (С. Коцур), службі у справах дітей (С. Козар) протягом 

грудня 2015 року провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких 

інвалідів, сімей, що складаються з двох і більше осіб з інвалідністю та сімей, в яких виховуються 

діти-інваліди, в тому числі інвалідів із сімей, які переселилися з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, сприяти у наданні їм допомоги у забезпеченні 

продуктами харчування, одягом, засобами реабілітації, придбанні палива, ремонті житла, 

працевлаштуванні із залученням підприємств, установ, організацій різних форм власності, 

релігійних організацій та громадських об’єднань, благодійних фондів . 

 

2. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (С. Сопільняк) протягом грудня 2015 року 

забезпечити належне медичне обстеження одиноких інвалідів, сімей, в яких виховуються 

діти-інваліди, в тому числі інвалідів із сімей, які переселилися з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції. 

 

3. Відділу у справах молоді і спорту (М. Козар), відділу освіти і науки (М. Тутка), відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків (Ю. Степась)  сприяти в організації в Центрі 

психологічної реабілітації для дітей з обмеженими функціональними можливостями 

«Довір’я» у грудні 2015 року проведення  тематичних святкових заходів за участю 

вихованців центру, учнів шкіл, колективів художньої самодіяльності. 

 

4. Відділу освіти і науки (М. Тутка) організувати протягом грудня 2015 року проведення у 

навчальних закладах міста «уроків доброти», присвячених Міжнародному дню інвалідів. 

 

5. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити організацію 18 грудня 2015 року в 

ПК «Прометей» виставки-продажу виробів, виготовлених вихованцями Центру 

психологічної реабілітації для дітей з обмеженими функціональними можливостями 

«Довір’я». 

 

6. КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» (В. Капусняк) забезпечити всебічне 

висвітлення в засобах масової інформації проблематики, пов’язаної з інвалідністю та 

захистом прав цієї категорії громадян, а також заходів з відзначення Міжнародного дня 

інвалідів. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Н. 

Кицелу. 

 

Міський голова                                          Р. Джура                                                                                                            


