
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  31 січня 2014 року         №  389 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної програми  

по створенню соціально-економічних умов  

для реалізації статутної діяльності  

Голованівської організації інвалідів  

КООІ ВОІ СОІУ на 2014-2016роки 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект 

програми по створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на  2014-2016 

роки, 

 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Районну програму  по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної діяльності Голованівської організації інвалідів 

КООІ ВОІ СОІУ на  2014-2016 роки» (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення. 

 
 

 

 

     

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від 31 січня 2014року 

№ 389 
 

РАЙОННА ПРОГРАММА 

по створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ 

на 2014-2016 роки 
 

 

І.Загальні положення 

 

           Голованівська районна організація інвалідів  КООІ ВОІ СОІУ 5 червня 

2007 року зареєстрована та плідно працює над реалізацією та координацією 

довгострокових і короткострокових програм державної політики щодо 

інвалідів. Дана організація досягає певних успіхів в інтеграції та адаптації 

інвалідів у суспільстві. 

 

ІІ.Мета і основні завдання Програми 

 

          Головною метою Програми є: 

          створення соціально-економічних умов реалізації статутної діяльності 

районної організації інвалідів; 

          досягнення певних успіхів в інтеграції та адаптації інвалідів у суспільстві; 

          організація дозвілля інвалідів. 

 

ІІІ.Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

          Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах 

коштів, що щорічно передбачаються у районному бюджеті на заходи по 

сприянню діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ, 

відповідно до заходів Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 

2014/2016 роки по виконанню статутної діяльності та кошторис на їх 

проведення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік 

заходів Голованівської районної організації інвалідів на 2014-16 роки 

по виконанню статутної діяльності 

 
№ 

п/п 
Назва заходу 2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Організаційні заходи 
1. ( Засідання Ради, збори, конференції, 

круглі столи, семінари, тощо). оренда 

залу, брейк-кава, харчування,подарунки. 

Канц. товари 

2700 

 

600 

2700 

 

600 

2700 

 

600 

2. Проведення круглого столу,брейк-

кава,оплата лектора,автотранспорт, 

харчування. 

2500 2500 2500 

Спортивні та мистецькі заходи 

3. Фізкультура, спорт, змагання, конкурси  

проведення спартакіади, 

призи, подарунки. 

2000 2000 2000 

4. Проведення фестивалю дитячої творчості 
Оренда залу 
Звукове обслуговування 
Автотранспорт 
Харчування 

Подарунки  

3000 3000 3000 

5 Прийняття участі у обласних та 

Всеукраїнських спартакіадах,  

фестивалях 

Проїзд 
Харчування    

1000 1000 1000 

6 Конкурс малюнку , 

Оренда залу ,Автотранспорт ,Поштові 

витрати,Подарунки. 

2000 2000 2000 

Св'яткові заходи 

7 До Міжнародного Дня інвалідів 
Продуктові набори важкохворим 

інвалідам 
Подарунки 

Харчування 
Брейк-кава 

3200 3200 3200 

8 Підписка газет на 2014-2016 рік 3000 3000 3000 

9 Утримання апарату Голованівської 

організації інвалідів 

10000 10000 10000 

Всього 30000 30000 30000 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

районної  програми створення соціально-економічних умов                                           

на 2014-2016 роки 

1. 
Програма затверджена    рішенням 

районної ради                            
Від 31 січня 2014року № 389 

2. Ініціатор розробки Програми 
Кіровоградська обласна організація 

інвалідів 

3. Розробник Програми 

Голованівська  районна організація 

інвалідів Кіровоградської обласної 

організації Інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів " Союз 

організацій інвалідів України" 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Голованівська  районна організація 

інвалідів Кіровоградської обласної 

організації Інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів " Союз 

організацій інвалідів України" 

5. Учасник Програми 

Голованівська  районна організація 

інвалідів Кіровоградської обласної 

організації Інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів " Союз 

організацій інвалідів України" 

6. Термін реалізації Програми 2014-2016 роки 

7. 
Перелік буджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Районний бюджет, бюджети 

місцевого  сомоврядування, інші 

джерела 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, усього 

90,0 

у тому числі кошти:  Районних 

бюджетів та бюджетів місцевого 

самоврядування 

90,0 

Розробник програми  Голова  Голованівської РООІ КООІ               В.Л.Ткачук 

 

 


