
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__19.12.2018__                                                                                                   №__461___ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про затвердження порядку 

використання коштів бюджету 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади для 

здійснення заходів із реабілітації 

дітей з інвалідністю і дітей віком 

до 3 років , які мають ризик щодо 

отримання інвалідності 

 

 

З метою визначення умов та порядку використання коштів, передбачених у  бюджеті 

Лиманської об’єднаної територіальної громади для здійснення заходів із реабілітації 

дітей з інвалідністю і дітей віком до 3 років , які мають ризик щодо отримання 

інвалідності, відповідно до міської Програми  економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки 

розвитку на 2020 і 2021 роки , Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні», Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із 

комплексної реабілітації (абілітації) затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 № 80, керуючись ст.28, 34 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити порядок використання коштів бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю і 

дітей віком до 3 років , які мають ризик щодо отримання інвалідності (додається). 

2.  Доручити Управлінню соціального захисту населення ( Мальченко)  надавати 

допомогу для здійснення  заходів з реабілітації дітей з інвалідністю і дітей віком до 3 

років , які мають ризик щодо отримання інвалідності, отриманні реабілітаційних 

послуг відповідно до вищевказаного Порядку за рахунок коштів бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) проводити фінансування  

управлінню соціального захисту населення міської ради для виплати допомоги на 

здійснення заходів з реабілітації дітей з інвалідністю і дітей віком до 3 років , які 

мають ризик щодо отримання інвалідності , згідно бюджетного призначення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М. 

 

 

Міський голова                              П.Ф.Цимідан 



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО    

         Рішення виконавчого  

         комітету міської ради  

__19.12.2018 №__461_ 

 

 

Порядок використання коштів бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади для здійснення заходів із реабілітації дітей з 

інвалідністю і дітей віком до 3 років, які мають ризик щодо отримання 

інвалідності . 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів , передбачений у бюджеті 

Лиманської об’єднаної територіальної громади за програмою «Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки». 

2. Кошти спрямовуються на забезпечення дітей з інвалідністю і дітей віком  до 3 

років, які належать до групи ризику  щодо отримання інвалідності,   

реабілітаційними послугами  (далі реабілітаційні послуги) один раз на рік  в 

межах бюджетних призначень. 

3. До установи направляються діти з інвалідністю віком до 18 років та діти віком 

до 3 років, які мають ризик отримати інвалідність,  зареєстровані та мешкають 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади і перебувають на 

обліку в управлінні соціального захисту населення. 

4. Для отримання реабілітаційних послуг батьки або  законний представник 

письмово звертається до управління соціального захисту населення та подає 

наступні документи: 

- заяву про надання реабілітаційних послуг; 

- довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної 

комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про 

встановлення інвалідності; 

- довідку лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного 

закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в 

установі; 

- індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною 

комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю); 

- свідоцтво про народження дитини; 

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (батьків,  законного 

представника); 

- документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (паспорт - для фізичних осіб, які через свої релігійні 



переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

5. Вартість реабілітаційних заходів визначається для кожної дитини з інвалідністю 

відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Гранична вартість 

реабілітаційних заходів для однієї дитини яка сплачується з бюджету об’єднаної 

територіальної громади не повинна перевищувати 12 тисяч  гривень. 

6. Управління соціального захисту населення укладає договір із закладом, 

батьками або особою яка їх замінює, дитини з інвалідністю або дитини віком до 

3 років, яка має ризик отримати інвалідність, про виплату вартості 

реабілітаційних послуг шляхом надання грошової допомоги ( далі – договір). 

7. Договір укладається в трьох примірниках( один – для органу соціального 

захисту населення, другий – для закладу, третій - батьків або особою яка їх 

замінює, дитини з інвалідністю або дитини віком до 3 років, яка має ризик 

отримати інвалідність). Усі примірники договору , підписані управлінням 

соціального захисту населення  та батьками або особою яка їх замінює, 

скріплені печаткою органу соціального захисту населення , передаються 

батькам або особі яка їх замінює для подальшої передачі закладу. 

8. Оплата реабілітаційних заходів здійснюється органами соціального захисту на 

підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про надання 

реабілітаційних послуг, укладеного з реабілітаційною установою. 

9. Фінансування видатків для заходів із реабілітації дітей з інвалідністю і дітей 

віком до 3 років, які мають ризик щодо отримання інвалідності здійснюється за 

заявкою в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням 

міської ради про міський бюджет на відповідний рік. 

 

  Порядок використання коштів бюджету Лиманської об’єднаної територіальної 

громади для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю і дітей віком до 

3 років, які мають ризик щодо отримання інвалідності  розроблений управлінням 

соціального захисту населення. 

 

 

 

Начальник управління 

 соціального  захисту населення      Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами           Р.О.Малий 

 


