
 
 
 
УКРАЇНА  

                                    
                                      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  29 грудня 2011 року № 1127 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 27 січня 2011 року № 85  
"Про затвердження Міської  
цільової програми "Реабілітація дітей-  
інвалідів м. Кіровограда" на 2011 рік" 
 

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, з метою 
забезпечення фінансовими ресурсами заходів до програм, які мають 
пріоритетне значення, Кіровоградська міська рада 

 
В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :  

 
1.  Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                               

від 27 січня 2011 року № 85  "Про затвердження Міської цільової програми 
"Реабілітація дітей – інвалідів м. Кіровограда" на 2011 рік", а саме Заходи 
щодо реалізації Міської цільової програми "Реабілітація дітей-інвалідів                      
м. Кіровограда" на 2011 рік  викласти у новій редакції, що додається. 

  2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров'я та 
соціального захисту населення та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М. 
 
 
 
Міський голова                                                                                      О.Саінсус 

 
 
Макарук 
228584 
 
 
 



                                                                                              
Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради  
від 29 грудня 2011 року №  1127 
 

 

Заходи щодо реалізації Міської цільової програми "Реабілітація дітей-інвалідів м. Кіровограда" на 2011 рік 

 

Джерела 
фінансування 

№ 
з/п 

Зміст завдання Найменування заходу Програми Термін виконання 
та виконавці 

Міський бюджет 
(тис.грн.) 

1 2 3 4 5 
1. Організація і проведення 

загальноміських науково-
практичних  конференцій 
щодо  проблем дітей-
інвалідів, покращення їх 
становища в сім’ ї, 
спеціалізованих закладах 
та інтеграції в суспільство 

Проведення загальноміських науково-практичних  
конференцій щодо  проблем дітей-інвалідів 

Протягом  
2011 року 
Обласний  центр 
ранньої соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів 
Кіровоградської 
обласної 
організації 
інвалідів 

- 

2. Забезпечення медичним 
обладнанням  

Придбання обладнання для реабілітації та лікування 
дітей-інвалідів (фізіотерапевтичний комплекс)                      

Дитяча міська 
лікарня 

99,0 
 
 
 
 

 



1 2 3 4 5 
3. Медикаментозне 

забезпечення 
3.1. Забезпечення дітей-інвалідів, хворих на дитячий 
церебральний параліч зі спастичними формами, 
препаратом «Діспорт» для зниження м’язового тонусу 

3.2. Забезпечення дітей з синдромом Дауна, 
психоорганічним синдромом з інтелектуальною 
недостатністю, синдромом Ретта, затримкою психічного 
мовного розвитку препаратом "Цереброкурин" 

3.3. Забезпечення дітей віком  від 3-х років, хворих на 
фенілкетонурію, препаратом "Тетрафен"  

3.4. Забезпечення дітей-інвалідів лікарськими засобами у 
разі амбулаторного лікування 

 

Дитяча міська 
лікарня  

 
 

Дитяча міська 
лікарня 

 
 
 

Дитяча міська 
поліклініка №1 

 
Дитяча міська 
поліклініка №1, 
КЗ "Амбулаторія 

загальної 
практики – 
сімейної 
медицини" 

 

40,98 
 
 
 

23,351 
 
 
 
 

28,32 
 
 
 

61,0 
 
 
 
 

1,4 
 

 ВСЬОГО   254,051 

 
 
Начальник управління охорони здоров’я  
Кіровоградської міської ради                                                             О.Макарук 
 
 


