
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____17.03.2021___                                                                                                   №__104_____ 

                                                                 м. Лиман 

 

 

Про схвалення проєкту рішення 

міської ради «Про затвердження  

Програми «Служба «Соціальне 

таксі» на території  Лиманської  

об’єднаної територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

 

 

         Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Служба «Соціальне таксі» на території  Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік», керуючись ст.34,52 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради: 

 

ВИРІШИВ: 

          

            1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Служба «Соціальне таксі» на території  Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік». 

            2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 

подати на розгляд  та затвердження сесії міської ради проєкт рішення «Про 

затвердження Програми «Служба «Соціальне таксі» на території  Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Афоніна Ю.А. 

 

 

 

 
Міський  голова                                                  О.В.Журавльов 

 

 

                                                    

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                                                  №              _ 

                                                                   м. Лиман 

 

Про затвердження Програми  

«Служба «Соціальне таксі» на 

території  Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік 

 
 

Відповідно до листів Міністерства соціальної політики від 18.01.2021 

№797/0/2-21/44, Донецької обласної державної адміністрації від 04.04.2018 № 06/16я-

1646/4-18, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 189 

«Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату» (зі змінами), 

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

Закону України «Про соціальні послуги », Указу Президента України «Про додаткові 

невідкладні заходи щодо створення  сприятливих умов для життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями», керуючись ст.. 25,26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити   Програму «Служба «Соціальне таксі» на території  Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  (далі – Програма), що 

додається. 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) передбачити фінансування 

заходів виконання Програми  за рахунок бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми . 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,  в справах молоді та 

соціального захисту населення (Ребров), заступника міського голови   

Афоніна Ю.А.  

 

 

Міський  голова         О.В.Журавльов 



 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО  

           рішенням міської ради  

         __________№________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Програма 

«Cлужба «Соціальне таксі» на території 
 Лиманської об’єднаної територіальної громади  

на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лиман – 2021 

 



 

 

 

І. Загальні положення  Програми 

 

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади  мешкає значна 

кількість громадян на візках, що потребують соціального захисту та підтримки з боку 

державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, серед них: - 5205 

осіб з інвалідністю загального захворювання, з яких 100 – осіб з інвалідністю та 25 

дітей з інвалідністю на візках. Автотранспортне обслуговування – «Cлужба 

«Соціальне таксі» є одним із новітніх видів надання соціальних послуг, направлене на 

поліпшення соціального захисту непрацездатних громадян, осіб з обмеженими 

фізичними можливостями  на візках та забезпечення соціальних гарантій 

встановлених Конституцією України. 

 

II. . Мета та основні завдання Програми  

 

Головними завданнями даної Програми є удосконалення надання адресної 

допомоги найбільш вразливим верствам населення, розвиток соціального 

обслуговування та створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю надання послуг з транспортного перевезення. «Служба 

«Соціальне таксі» підвищить рівень мобільності осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування. 

Послугами «Служби «Соціальне таксі» безкоштовно зможуть користуватися ветерани  

війни, одинокі непрацездатні громадяни та особи з інвалідністю та діти з 

інвалідністю,  які  пересуваються за допомогою  візків. 

 

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми  

 

Реалізація даної Програми передбачає виконання наступних заходів:  

-придбати спеціалізований автотранспорт, який відповідав би чинним 

санітарним і технічним вимогам для надання соціальних послуг указаним вище 

категоріям громадян; 

- створити на базі Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м.Лиман «Службу «Соціальне таксі»; 

- внести зміни до  структури та штатного розпису Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Лиман;  

- розробити  « Порядок надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю на візках  «Служби «Соціальне таксі» та подання його на 

засідання сесії  для затвердження . 

 

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 



 

Спеціальний автотранспорт, який буде використовуватися для надання послуг 

«Службою «Соціальне таксі», передається на баланс Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Лиман. Видатки на 

утримання «Служби «Соціальне таксі» здійснюватимуться  за рахунок бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік в сумі 300,00 тис. грн. 

 

 

V. Очікуванні результати реалізації Програми  

 

Реалізація Програми дасть можливість поліпшити стан соціальної захищеності 

ветеранів війни, одиноких громадян, осіб з  інвалідністю та дітей з інвалідністю, які  

пересуваються за допомогою  візків. Забезпечення соціальних гарантій зазначеної 

категорії громадян встановлених Конституцією України.  

 

VІ.  Контроль за діяльністю «Служби «Соціальне таксі» 

 

 Контроль за діяльністю  «Служби «Соціальне таксі» покладається на 

управління соціального захисту населення міської ради. 

Відповідальність за використання спецавтотранспорту, контроль за виконанням 

службових обов’язків покладається на директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м.Лиман. 

 

 

Програма «Служба «Соціальне таксі» на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік розроблена управлінням соціального захисту 

населення  міської ради. 

 

 

Начальник  управління       Г.В.Мальченко 

 

Секретар міської ради      Н.В.Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми «Служба «Соціальне таксі» на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік 

 

1. Підстава для розроблення:   

1 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади щодо 

розроблення Програми 

Відповідно до листів Міністерства соціальної 

політики від 18.01.2021 №797/0/2-21/44, 

Донецької обласної державної адміністрації від 

04.04.2018 № 06/16я-1646/4-18, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 

14.03.2018 № 189 «Деякі питання 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для придбання 

спеціально обладнаних автомобілів для 

перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату» (зі змінами) керуючись  

Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з  

інвалідністю в Україні», Законом України 

«Про соціальні послуги», Указом Президента 

України «Про додаткові невідкладні заходи 

щодо створення  сприятливих умов для 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями»  

 

2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 

міської ради 

3 Співрозробники Програми Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

м.Лиман 

4 Відповідальні виконавці Управління соціального захисту населення 

міської ради, Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м.Лиман 

5 Термін реалізації Програми 2021 рік 

6 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Лиманської об’єднаної територіальної 

громади та державний бюджет 



 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, передбачених для 

реалізації Програми, всього 

 кошти держбюджету (закупівля 

спецавтотранспорту Фондом соціального 

захисту осіб з інвалідністю)  

300,00 тис.грн – бюджет Лиманської ОТГ на 

утримання спецавтотранспорту. 

 

 

 


