
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 грудня   2020 року                                                                                      № 41 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження Програми забезпечення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для використання в 

побутових умовах на 2021 -2023 роки  

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України “Про державні цільові програми ”, Постанови  Кабінету  Міністрів  

України  від  31  січня  2007  року  № 106  „ Про  затвердження  Порядку  розроблення  та  

виконання  державних  цільових  програм ”, Постанови «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» 

від 03.12.2009 року № 1301 та з метою забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах, міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

 

1.Затвердити  Програму забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 - 2023 роки 

(додається). 

2. Затвердити Положення про відшкодування витрат на забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових 

умовах на 2021 -2023 роки (додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2021 року рішення 

Маловисківської міської ради від 28 листопада 2019 року № 1869 «Про затвердження 

Програми забезпечення осіб з інвалідністю та  дітей з інвалідністю технічними засобами 

для використання в побутових умовах на 2020 -2022 роки»  (зі змінами). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської ради 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва і на постійну комісію  з гуманітарних питань. 

 

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Рішення міської ради  

від 15 грудня 2020 року №41 

Секретар ради  Л.ПОСТОЛЮК 

__________________________ 

 

ПРОГРАМА  

забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами для використання в побутових умовах на 2021 -2023 роки 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.Назва Програми Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами для використання в 

побутових умовах на 2021 -2023 роки 

2.Ініціатор розроблення 

Програми  

 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради. 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови  

4.Головний розробник 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми Виконавчий комітет Маловисківської міської ради. 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

9. Мета Програми Метою Програми є:  

1. Реалізація державної політики відповідно до частини 

п’ятої статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 

2. Цільове спрямування бюджетних коштів для 

гарантованого забезпечення осіб з інвалідністю та  дітей з 

інвалідністю технічними та іншими засобами з метою 

медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю з 

вираженим порушенням функцій та систем. 

3. Належне та своєчасне постачання особам з інвалідністю  

та  дітям з інвалідністю, в індивідуальних Програмах 

реабілітації яких зазначено забезпечення засобами 

реабілітації медичного призначення не залежно від віку чи 

статі 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

 

 

526,80 тис. грн. 



-коштів сільського 

(селищного, 

міського)бюджету 

-коштів державного бюджету 

-кошти позабюджетних 

джерел 

526,80 тис. грн. 

- 

- 

11. Очікувані результати 

виконання 

Забезпечення потреби в технічних засобах для використання 

в побутових умовах всіх осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які їх потребують. 

12. Ключові показники 

ефективності 

Забезпечення середньомісячного розміру витрат на одну 

особу для забезпечення технічними засобами для 

використання в побутових умовах. 

 

2.  Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Ця Програма спрямована на забезпечення системного підходу до організації 

реабілітації, послідовності і наступності в проведенні профільних реабілітаційних заходів 

і установлення контролю за якістю реабілітаційних послуг.  

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанови КМ 

України від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами», постанови КМ 

України від 8 грудня 2006 р. № 1686 «Державна типова програма реабілітації осіб з  

інвалідністю», постанови КМ України  від 31.03.2015 № 157 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686». 

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами 

здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та 

місцевого бюджетів, передбачених на зазначену мету не залежно від віку чи статі. 

Потребу у забезпеченні технічними засобами осіб з інвалідністю визначають соціально-

експертні комісії з оформленням індивідуальної програми реабілітації, дітей з 

інвалідністю - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичного закладу. 

У Маловисківській ОТГ існує проблема забезпечення осіб з інвалідністю та              

дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами. Станом на 01 вересня 2020 року КЗ 

«Маловисківським ЦПМСД» Маловисківської районної ради взято на облік 4 дітей з 

інвалідністю, що потребують безкоштовного отримання підгузків і 1 доросла особа з 

інвалідністю, що потребує забезпечення високо поглинаючими підгузками. 

 

3.  Визначення мети Програми. 

Метою Програми є:  

1. Реалізація державної політики відповідно до частини п’ятої статті 38-1 Закону 

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

2. Цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення осіб з 

інвалідністю та  дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами з метою медичної та 

соціальної реабілітації осіб з інвалідністю з вираженим порушенням функцій та систем. 

3. Належне та своєчасне постачання особам з інвалідністю  та  дітям з інвалідністю, 

в індивідуальних Програмах реабілітації яких зазначено забезпечення засобами 

реабілітації медичного призначення не залежно від віку чи статі. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-2015-%D0%BF/paran11#n11


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності. 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших джерел відповідно до 

напрямків діяльності і заходів реалізації Програми, що додаються (Додаток 2). 

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку 

держави і суспільства зазначених категорій громадян та зниження рівня бідності не 

залежно від віку чи статі (Додаток 3).   

          З метою поліпшення матеріального становища, згідно поданих заяв та 

підтверджуючих документів про придбання технічних засобів, компенсувати  витрати на їх 

придбання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в межах встановленої норми.   

          Встановити граничні норми для відшкодування одній особі на місяць (Додаток 3).  

 

 5.Проведення оцінки соціально – гендерного впливу заходів Програми 

На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

проживають: 

1. Особи з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами 

на підставі медичного висновку – 1 особа. 

 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки – 1 особа 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 1 осіб 

                       з 35 до 50 років – 0 осіб 

                       з 50 років  і старше  - 0 осіб. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 0 осіб. 

                

2.  Діти з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами на 

підставі медичного висновку – 4 особи. 

 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 1 особи, чоловіки – 3 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 4 особи 

                       з  18 до 35 років  - 0 осіб 

                       з 35 до 50 років – 0 осіб 

                       з 50 років  і старше  - 0 осіб. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 2 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи. 

Статистичні дані зазначенні з наявної інформації та потребують постійного 

уточнення і оновлення.  

 

6. Очікуваний результат виконання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу:  

– забезпечити потребу в технічних та інших засобах медичного призначення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю Маловисківської ОТГ з вираженим порушенням 

функцій органів та систем; 

– покращення їх соціальної адаптації та якості життя. 

- забезпечити адресність постачання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

засобів реабілітації. 



 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок 

коштів Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, а також коштів 

благодійних організацій та інших джерел не заборонених законодавством України. 

Ресурсне забезпечення програми викладено в додатку 4. 

 

8. Строки та етапи виконання Програми. 

Термін реалізації Програми з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року 

 

9. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою 

та постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

 

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 41 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 про відшкодування витрат на забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами та іншими засобами для використання в 

побутових умовах на 2021-2023 роки  

 

        1.1. Це положення визначає єдиний механізм відшкодування витрат на забезпечення 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для 

використання в побутових умовах (далі – технічні засоби) для якнайбільшої компенсації 

функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з 

інвалідністю або дітей з інвалідністю, які проживають на території об’єднаної 

територіальної громади та мають право на безоплатне отримання таких засобів. 

 1.2. Загальна сума відшкодування витрат на забезпечення технічними засобами осіб з  

інвалідністю та дітей з інвалідністю визначаються кошторисними призначеннями на 

відповідний рік за рахунок коштів міського бюджету. 

 1.3. Відшкодуванню підлягають такі категорії громадян: особи з інвалідністю та діти-

з інвалідністю – на підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної 

допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з  

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або на підставі 

документів, які підтверджують статус (висновок МСЕК або висновок ЛКК) та медичного 

висновку в якому зазначена інформація про потребу в забезпеченні технічними засобами. 

        1.4. Відшкодування витрат на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 

технічними засобами проводиться тільки тим громадянам які зареєстровані та постійно 

проживають на території Маловисківської ОТГ.   

         1.5.  Відшкодування проводиться на підставі рішення виконавчого комітету міської 

ради. 

2. Відшкодування витрат на забезпечення технічними засобами осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю для використання в побутових умовах 

 2.1. Відшкодування проводиться один раз на квартал згідно поданих 

підтверджуючих документів про придбання технічних засобів (чеків, накладних і т.д.) 

згідно з чинним законодавством особам вказаних у п.1.3. даного Положення на підставі 

посвідчення, що підтверджує право громадянина на компенсацію. 

2.2. З питання відшкодування витрат на забезпечення технічними засобами осіб з   

інвалідністю та дітей з інвалідністю для використання в побутових умовах  громадянин 

може звернутися з особистою заявою на ім'я Маловисківського міського голови 

Заява громадянина має бути оформлена відповідно до вимог статті 5 Закону 

України «Про звернення громадян». 

          2.3. Для отримання відшкодування витрат на придбання технічних засобів 

відповідно до чинного законодавства та даного положення громадяни  подають такі 

документи: 

 - заява; 

 - посвідчення або довідка МСЕК (висновок ЛКК); 

 - копія паспорта та/або копія свідоцтва про народження; 

 - копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

 - реквізити банківського рахунку; 

 - копія реабілітаційної програми; 

 - медичний висновок із зазначенням потреби в наданні технічних засобів; 



 - довідка з лікарні про те, що громадяни дійсно не були забезпечені технічними 

засобами. 

 Якщо здає мати (батько, опікун) то додатково подають: 

- копія паспорта та копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків матері (батька, опікуна); 

- копія рішення суду про визнання особи не дієздатною (за наявності); 

- копія рішення суду про призначення опікуна (в разі подачі документів опікуном). 

 

 2.4 Компенсація громадянам за придбання технічних засобів довгострокового 

вжитку проводиться одноразово після надання підтверджуючих документів про їх 

придбання. 

3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

- якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості, 

які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги; 

         - при відмові в наданні необхідних довідок. 

         4. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги 

4.1 Працівники відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради здійснюють перевірку та комплектацію 

повного пакету документів для  отримання громадянами Допомоги відповідно до цього 

Положення.  

4.2. Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради готується проект рішення і передається керуючому 

справами виконавчого комітету міської ради для затвердження виконавчим комітетом. 

У разі прийняття рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

спеціалісти загального відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

повідомляють заявника письмово або у телефонному режимі про результати розгляду 

заяви. 

4.3. Після прийняття рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради готуються списки для оплати матеріальної допомоги і 

передаються до відділу фінансів та бухгалтерського обліку  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

4.4. Виплату матеріальної допомоги відповідно до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради здійснює відділ фінансів та бухгалтерського обліку  

виконавчого комітету Маловисківської міської ради шляхом перерахування коштів на 

банківський рахунок заявника. 

4.5. Міським бюджетом передбачаються планові асигнування на поточний 

бюджетний період на підставі обґрунтованих розрахунків, наданих у бюджетному запиті 

відповідним відділом бюджетних коштів, у межах наявного фінансового ресурсу. 

Якщо запланований у поточному році резерв асигнувань вичерпано, начальник 

відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради готує доповідну записку на ім’я міського голови про 

виділення додаткових коштів. 

       

     

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 41 

 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2021   рік 2022 рік 2023   рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

І. Показники затрат 
 

1 

Обсяг 

видатків для 

відшкодуван

ня витрат на 

забезпечення 

технічними 

засобами осіб 

з 

інвалідністю 

та дітей з 

інвалідністю 

для 

використання 

в побутових 

умовах 

Тис. грн. 131,28   131,28  172,08 223,44 - - 

 

II Показники продукту 

 

1 

Кількість 

громадян, що 

потребують 

відшкодуван

ня витрат на 

забезпечення 

технічними 

засобами осіб 

з 

інвалідністю 

та дітей з 

інвалідністю 

для 

використання 

в побутових 

умовах 

осіб 18   18 23 30 - - 

 III. Показники ефективності  



1 

Забезпечення 

середньоміся

чного 

розміру 

витрат на 

одну особу 

для 

забезпечення 

технічними 

засобами для 

використання 

в побутових 

умовах. 

 

Тис. грн. 

 

0,608 

 

0,608 

 

0,623 

 

0,621 

 

- 

 

- 

 IV Показники якості  

1 

Питома вага 

відшкодуван

ні витрат на 

забезпечення 

технічними 

засобами осіб 

з 

інвалідністю 

та дітей з 

інвалідністю 

для 

використання 

в побутових 

умовах до 

нарахованих. 

 

% 

 

100 

  

100 

 

100 

 

100 

- - 

                                                                                                   

 

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 41 
 

 

Ресурсне забезпечення Програми   

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2021 – 2023 роки 
Всього               

витрат на 

виконання 

Програми 
2021 рік 2022 рік 2023  рік 

1 2 3 4 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

131,28 тис. грн. 172,08 тис. грн.      223,44 тис. грн 526,80 тис. грн. 

державний бюджет 
- - - - 

міський  бюджет 131,28 тис. грн. 172,08 тис. грн.      223,44 тис. грн 526,80 тис. грн. 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 

 

 

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення міської ради 

від 15 грудня 2020 року № 41 

 

 

Граничні норми для відшкодування 
 

№  

п/п 

Найменування технічних 

засобів 

Максимальна вартість 

технічних засобів на один 

місяць  (грн..) 

 

Кількість на 

один місяць 

1 Підгузки для дорослих 

 

420,00 1 упаковка 

2 Підгузки для дітей 

 

400,00 1 упаковка 

3 Калоприймачі для дорослих з 

уромішками 

 

1500,00 На місяць 

 
 

 

Секретар ради                                                                                               Л.ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


