
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 грудня  2019 року                                 №  458 

смт Голованівськ 
 

Про затвердження районної програми  

по створенню соціально-економічних  

умов для реалізації статутної  діяльності  

Голованівської районної організації  

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2020 рік 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити   районну програму по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної  діяльності Голованівської районної організації 

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ  на 2020 рік (додається). 

 

2.  Головному розпоряднику коштів районного бюджету здійснювати 

фінансування заходів Програми у межах коштів, передбачених на ці цілі, а 

також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку та соціальних питань. 

 

 

 

Голова районної ради       Богдан КУЧМІЙ 

 

 



 

ПАСПОРТ 

районної програми по створенню соціально-економічних умов  

для реалізації Статутної діяльності Голованівської організації 

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2020 рік  

 
1 Назва Програми Районна Програма по створенню 

соціально-економічних умов для 

реалізації Статутної діяльності 

Голованівської організації інвалідів 

КООІ ВОІ СОІУ на 2020 рік 

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 2020 рік 

7 Джерела фінансування Кошти районного бюджету, сільських та 

селищних бюджетів, інші джерела 

фінансування, не заборонені 

законодавством 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, усього (тис.грн.) 

90,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення  Голованівської 

районної  ради 

20 грудня 2019  року №458 

  

 

РАЙОННА ПРОГРАММА 

по створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ 

на 2020 рік 

 

І. Загальні положення 

 

           Голованівська районна організація інвалідів  КООІ ВОІ СОІУ 

зареєстрована 05 червня 2007 року 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 суспільство. 

 

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 передбачаються у районному бюджеті на заходи по 

сприянню діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ. 

 

_____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до районної програми по створенню 

соціально-економічних умов для 

реалізації статутної діяльності 

Голованівської організації інвалідів КООІ 

ВОІ СОІУ на 2020 рік 

затвердженої рішенням Голованівської 

районної ради 20 грудня 2019 року№ 458 

 

 

Перелік 

заходів Голованівської районної організації інвалідів на 2020 рік 

по виконанню статутної діяльності 
 

№ 

п/п 
Назва заходу 2020 рік 

Організаційні заходи 

1  (Засідання Ради, збори, конференції, круглі столи, семінари, 

тощо). оренда залу, подарунки,екскурсії. 

10000,00 

 

2 Придбання канцелярських  товарів для забезпечення роботи 

організації 

1000,00 

Святкові заходи 

3 До святкування Великодня 

Продуктові набори важкохворим інвалідам 

Подарунки 

25000,00 

4 До Дня захисту дітей 

Продуктові набори 

Конкурс малюнку 

Подарунки 

24000,00 

5 До Міжнародного Дня інвалідів 
Продуктові набори важкохворим інвалідам 
Подарунки 

30000,00 

Всього 90000,00 

 

 

 

 


