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З А Х О Д И 
з відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в області 

 

1. Провести зустрічі керівництва облдержадміністрації, райдержадміні-
страцій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з інвалі-
дами війни та праці. Зустрітися з інвалідами у будинках-інтернатах, відвідати 
за місцем проживання інвалідів І групи. Надати необхідну допомогу у вирі-
шенні соціальних проблем зазначених категорій населення. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

До 01 грудня 2017 року 

2. Організувати святкові зустрічі керівників органів місцевого самовря-
дування з батьками дітей-інвалідів у центрах соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, з проведенням ранків для дітей 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші орга-
ни місцевого самоврядування 

Листопад-грудень 2017 року 

3. Забезпечити надання необхідної адресної грошової та натуральної до-
помоги людям з інвалідністю, які проживають в області. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

До 01 грудня 2017 року 

4. Провести додаткове обстеження матеріально-побутових умов прожи-
вання інвалідів з метою надання їм соціальної допомоги за місцем прожи-
вання, особливо одиноким малозабезпеченим інвалідам. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

До 01 грудня 2017 року 



5. Здійснити відповідну роботу щодо забезпечення інвалідів, у тому 
числі тих, які проживають у будинках-інтернатах, протезно-ортопедичними 
виробами, засобами реабілітації та пересування відповідно до потреби. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Хмельницьке державне 
експериментальне протезно-ортопедичне під-
приємство, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 

До 01 грудня 2017 року 

6. Організувати безкоштовне відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, 
бібліотек, концертних програм для осіб з інвалідністю. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Листопад-грудень 2017 року 

7. Організувати проведення в навчальних закладах “уроків доброти” на 
тему: “Дивіться на нас, як на рівних”. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі коміте-
ти міських (міст обласного значення) рад 

Листопад-грудень 2017 року 

8. Організувати міні-ярмарки вакансій для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. 

Хмельницький обласний центр зайнятості 

До 03 грудня 2017 року 

9. Провести шаховий та шашковий турніри серед інвалідів зору, інвалі-
дів слуху, мешканців будинків-інтернатів. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації спільно з обласними 
організаціями УТОС, УТОГ 

Постійно 

10. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів до 
Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації 

Листопад-грудень 2017 року 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


