
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про підготовку та проведення 

у 2021 році Міжнародного дня 

осіб з інвалідністю 

 

 

З метою належної організації підготовки і проведення Міжнародного дня 

осіб з інвалідністю та привернення уваги суспільства до розв’язання проблем 

осіб з інвалідністю, відповідно до розпорядження Закарпатської обласної 

державної адміністрації від 18.11.2021 № 956 «Про підготовку та проведення в 

області у 2021 році Міжнародного дня осіб з інвалідністю», враховуючи 

карантинні обмеження встановлені постановою КМУ від 09.12.2020 року 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19», керуючись п.20 ч.4 ст.42, 

ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити план заходів щодо проведення у 2021 році Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю, що додається. 

2. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 

зазначеного плану заходів: 

про результати проведеної роботи поінформувати управління соціального 

захисту населення  Мукачівської міської ради до 28 грудня 2021 року. 

3.Управлінню соціального захисту населення  Мукачівської міської ради 

узагальнену інформацію про  виконання плану заходів подати департаменту 

соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації 

до 30 грудня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальницю 

управління соціального захисту населення  Мукачівської міської ради  Зотову 

Наталію.  

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  розпорядження міського голови 

                                                                                   _______________.№    _____ 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо підготовки та проведення у 2021 році  

Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

1. Організувати висвітлення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, 

реалізації державної та місцевих програм підтримки з обмеженими фізичними 

можливостями, розв’язання проблем щодо їх професійної підготовки, медико-

соціальної реабілітації. 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадскістю Мукачівської міської     

ради    

                                   до 31 грудня 2021 року 
                                                                                                                                                                                       

2.Організувати концерти, вистави, лекції, тематичні вечори з нагоди відзначення 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

               грудень 2021 року 

 

3.Провести в загальноосвітніх навчальних закладах Мукачівської міської 

територіальної громади «уроки доброти» з нагоди відзначення Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

               грудень 2021 року 

 

4.Забезпечити повне та цільове використання коштів, передбачених в 

державному бюджеті для виплати всіх пільг і компенсацій, передбачених 

чинним законодавством. 

Управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради 

до 31 грудня 2020 року   

 
 
 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради             Олександр ЛЕНДЄЛ 

 
 


