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                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 грудня  2021року                                                                №638 

                                    

 Про внесення змін до рішення від 21.04.2021р.  

  №329 «Про затвердження цільової Програми  

«Про забезпечення осіб з інвалідністю,  

дітей з інвалідністю - стомованих хворих  

технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки» 

 На підставі ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. ст. 13, 14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» (зі 

змінами), з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю або дітей з 

інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем, Рафалівська селищна 

рада  

 

                                   ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення від 21.04.2021р.  №329 «Про затвердження цільової Програми «Про 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю - стомованих хворих технічними та 

іншими засобами на 2021-2023 роки», а саме: 

1.1.Пункт 6.3.  Програми викласти в такій редакції: 

Напрямками використання місцевих коштів при забезпеченні осіб з  інвалідністю та 

дітей з інвалідністю – стомовних хворих є закупівля технічних засобів медичного призначення  

(індекси інфляції на 2021-2023 роки не враховані і підлягають врахуванню при формуванні 

місцевого запиту на відповідний рік): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найменуван

ня засобу 

Кількість 

інвалідів 

в 

громаді, 

що 

потребую

ть даний 

засіб 

Орієнтов

на    

вартість 

одиниці 

засобу,    

грн./ 

1шт. 

Кількіс

ть 

одиниц

ь засобу 

на 

місяць,   

всього 

шт. 

Потреба в 

коштах 

для 

забезпечен

ня засобом 

на місяць 

одного 

інваліда, 

грн. 

Потреба в 

коштах 

для 

забезпечен

ня засобом 

на          рік 

одного 

інваліда, 

грн. 

Обсяг 

коштів 

необхідних 

для 

забезпечен

ня  

інвалідів 

даним 

засобом на 

рік, грн. 

1 2 3 

4  

(к2*30д

н.) 

5  

(кз*30 дн.) 

6 

(к.5*12 

міс.) 

7 

(к6*к2) 

Уростомні 

мішки 

однокомпонен

тні 

2 55,55  60 1650 20 000 40 000 

 

Найменування Рік  

Кількість 

осіб, які 

потребують 

технічних 

засобів 

Витрати на рік, грн. 

 

Всього  

за 2021 – 

2023 

роки, 

грн. 

Закупівля технічних 

засобів реабілітації 

(виробів медичного 

призначення) 

2021 року 2 40 000 

40000 
2022 (прогноз) 2 - 

2023 (прогноз) 2 
               - 

1. 2 Пункти 10,11 Паспорта програми  викласти в такій редакції: 

10. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього: 

40000 

11. 
У тому числі -  коштів місцевого 

бюджету 
40 000 

2. Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради передбачити кошти на реалізацію заходів 

Програми в межах наявних фінансових ресурсів. 

3. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на сайті Рафалівської селищної ради. 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти на постійну комісію селищної ради з 

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

політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ.) 

 

Селищний голова                                       Василь СОВГУТЬ 

 


