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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Від 28.11.2019   м.Бурштин                 №744 

 
 

Про відзначення в місті  

Міжнародного дня інвалідів 

 

      У зв’язку з відзначенням в Україні 3 грудня 2019 року Міжнародного дня людей з 

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

особливими потребами: 

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення у 2019 році Міжнародного 

дня людей з  інвалідністю (далі план заходів), що додається. 

2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання плану заходів. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця -  відділ соціального захисту 

населення  С.Коцур. 

4. Співвиконавцям розпорядження до 12.12.2019 року подати  головному 

відповідальному виконавцю інформацію про виконання плану заходів для 

узагальнення та інформування керівництва облдержадміністрації  до 20.12.2019 

року. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу. 

 

Міський голова                                                                     Роксолана  Джура 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 розпорядження 

 міського голови 

 від 28.11.2019 № 744 

 

План  заходів 

щодо підготовки та відзначення у 2019 році 

Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

1.Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких осіб з 

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

виховуються діти з інвалідністю, в тому числі особи з інвалідністю із сімей, які 

переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції, для надання їм одноразової матеріальної допомоги. 

                                                                                               Відділ соціального захисту               

                                                                                                          населення 

                                                                                                Листопад 2019 року 

 

2.Продовжити роботу щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з особливими 

потребами до об’єктів громадського та житлового призначення.           

                                                                                                        Відділ житлово-          

                                                                                                        комунального  господарства 

                                                                                                        Листопад 2019 року 

 

3.Організувати проведення свята для дітей та молоді з особливими потребами на базі 

Центру «Довір’я». 

 

                                                                                               Центр «Довір′я» 

                                                                                                          Грудень  2019 року 

4.Провести у навчальних закладах міста «уроки доброти» на тему: «Дивіться на нас, як на 

рівних»                                                                                                 

                                                                                                Відділ освіти 

 Листопад-грудень 2019р. 

 

                                                                                                   

5.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. 

 Відділ соціального захисту               

                                                                                                           населення 

                                                                                                 Грудень  2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 


