
 

 

 

 

 

                                                                     УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

«22» січня  2021                                                                                   № 14 

 

Про затвердження Програми  

надання  особам з обмеженими  

фізичними можливостями  

Саф’янівської сільської ради  

 Ізмаїльського району  

Одеської області послуг  

з підключення  до мережі Інтернет 

  на період 2021-2025 роки  

 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою матеріальної підтримки громадян з обмеженими фізичними можливостями та 

створенню умов для їх інтеграції в суспільство через мережу Інтернет, виконавчий комітет 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити Програму надання  особам з 

обмеженими фізичними можливостями Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського 

району Одеської області послуг з  підключення до мережі Інтернет на період 2021-

2025 роки (додається). 

2. Саф’янівській сільській раді  Ізмаїльського району Одеської області забезпечити 

фінансування видатків на заходи щодо надання матеріальної допомоги, що 

передбачені Програмою надання  особам з обмеженими фізичними можливостями 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області послуг з 

підключення до мережі Інтернет на період 2021-2025 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Саф’янівської сільської ради Суддю Вячеслава Михайловича. 

 

 

 

   
Саф’янівський сільський голова:                                      Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 до рішення виконкому 

№ 14  від 22 січня 2021 р. 

 

Проект програми  

надання особам з обмеженими фізичними можливостями  

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області 

послуг з підключення  до мережі Інтернет на період 2021-2025 роки  

 

Програма спрямована на створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями відповідно до ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» від 06.10.2005 року №2961-IV, ЗУ «Про основу соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» від 21.03.1991 року №875-XII. 

 

Мета Програми 

Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з обмеженими 

фізичними можливостями, створення умов для їх інтеграції в суспільство через мережу 

Інтернет.  

 

Обґрунтування Програми  

На території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, які потребують особливої уваги 

з боку органів влади та місцевого самоврядування. 

Завдання органів влади на місцях полягає у проведені ефективних заходів з метою 

реалізації рівності і повної участі інвалідів у соціальному житті і розвитку. 

Саме тому необхідно вживати заходи, що дали б змогу особам з обмеженими 

фізичними можливостями вести активний спосіб життя, нормально працювати, вчитися, 

мати безперешкодний доступ до інформаційних ресурсів. 

 

Строк реалізації Програми – 2021-2025 роки 

 

Перелік заходів Програми  

Основним заходам Програми - надання  особам з обмеженими фізичними 

можливостями послуг з підключення  до глобальної інформаційної мережі Інтернет на 

пільгових умовах з метою набуття освіти та організації надомної праці з використанням  

інформаційних ресурсів через мережу Інтернет. 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

 

Джерело 

фінансування 

 

 

Обсяг фінансування на 2021-2025 рр. (грн.) 

у т.ч. по рокам 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 Надання особам з 

обмеженими фізичними 

можливостями послуг з 

підключення  до 

глобальної інформаційної 

мережі Інтернет 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 


