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УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

11.11.2021                                         м. Одеса                                            № 263

Зареєстровано Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса)
18 листопада 2021 року за №218/478

Про проведення обласного конкурсу «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю» у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 4 пункту 10 обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VIII, у рамках проведення заходів щодо відзначення 03 грудня 2021 року Міжнародного дня людей з інвалідністю, з метою підтримки діяльності та активізації ініціатив органів місцевого самоврядування області у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для осіб з інвалідністю, для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті, поширенні кращих практик та досвіду з реалізації місцевих програм і проєктів, а також враховуючи процес децентралізації й утворення територіальних громад в Одеській області,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати та провести у 2021 році обласний конкурс «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю» (далі – обласний конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю», що додається.

3. Функції з організації та проведення конкурсу покласти на управління соціального захисту Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.  

4. Управлінню соціального захисту Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації забезпечити в одноденний строк, після набрання чинності цього наказу, оприлюднення оголошення на офіційному сайті Департаменту.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – начальника управління соціального захисту Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації


Директор                                                                            Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
11 листопада 2021 року № 263

Зареєстровано Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса)
18 листопада 2021 року за №218/478

Положення
про обласний конкурс «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю»
 
І. Загальні положення

1. Обласний конкурс «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю» (далі – обласний конкурс) проводиться з метою підтримки діяльності та активізації ініціатив органів місцевого самоврядування області у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для осіб з інвалідністю, для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті, поширенні кращих практик та досвіду з реалізації місцевих програм і проєктів, а також враховуючи процес децентралізації й утворення територіальних громад в Одеській області.

2. У межах обласного конкурсу «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю» проводиться конкурс серед сільських населених пунктів сільських, селищних і міських рад області з визначенням номінанта «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю».

3. Метою обласного конкурсу є підтримка діяльності та активізації ініціатив органів місцевого самоврядування області у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для осіб з інвалідністю, для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті, поширенні кращих практик та досвіду з реалізації місцевих програм і проєктів, а також враховуючи процес децентралізації й утворення територіальних громад в Одеській області.

4. Для організації та проведення обласного конкурсу «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю» створюється конкурсна комісія (далі – конкурсна комісія).

5. Про організацію та результати проведення обласного конкурсу Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації  інформує населення через засоби масової інформації.

ІІ. Умови обласного конкурсу

1. Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю визначаються за такими показниками:
наявність місцевих програм та заходів щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;
виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб осіб з інвалідністю, у тому числі стосовно доступу до всіх об’єктів інфраструктури;
забезпечення благоустрою, дорожнього сервісу, транспорту, інформації, комунікації та зв’язку, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів осіб з інвалідністю до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;
фінансова підтримка осіб з інвалідністю;
залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів стосовно осіб з інвалідністю;
участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних проєктах та програмах розвитку місцевого самоврядування;
будівництво, капітальний ремонт приміщень об’єктів соціального призначення;
працевлаштування осіб з інвалідністю, збільшення робочих місць шляхом утворення нових підприємств та організацій;
надання соціальних послуг населенню та особам з інвалідністю (опіка, догляд, соціальна робота, подолання складних життєвих обставин, доступність тощо);
створення належних умов для отримання доступних і якісних публічних послуг особам з інвалідністю;
належне надання особам з інвалідністю медичних, освітніх та соціальних послуг;
узагальнення та поширення кращого досвіду організації роботи щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

2. Кошти, отримані переможцями конкурсу, мають бути використані за цільовим призначенням на роботи із забезпечення доступності осіб з інвалідністю до різних сфер інфраструктури та в рамках Плану заходів з реалізації у 2021 і 2022 роках в Одеській області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2021 року № 1089/од-2021. 

3. Обласний конкурс проводиться у три етапи:
перший етап – у термін до 22 листопада 2021 року відповідною сільською, селищною і міською радою визначаються не більше одного населеного пункту, який може взяти участь у обласному конкурсі, заява на участь та інформаційні матеріали згідно з умовами конкурсу щодо згаданих населених пунктів подаються до конкурсної комісії за адресою: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, тел. (048) 722-08-11, електронна адреса: dssp-inv@odessa.gov.ua; 
другий етап – у термін з 23 до 29 листопада 2021 року конкурсна комісія проводить огляд сільських населених пунктів сільських, селищних і міських рад з урахуванням обмежень, пов`язаних з недопущенням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, оцінку стану роботи згідно з поданими фото- та відеоматеріалами, рекомендованих до участі у конкурсі, та підбиває підсумки конкурсу із визначенням переможця;
третій етап – 30 листопада 2021 року під час якого проводиться нагородження переможців конкурсу.
 
4. Конкурс серед сільських населених пунктів сільських, селищних і міських рад проводиться за умови наявності не менше трьох учасників.

5. Сільські населені пункти сільських, селищних і міських рад, які були переможцями цього конкурсу, протягом двох наступних років не можуть брати участь в конкурсі.

ІІІ. Конкурсна комісія

1. Конкурсна комісія утворюється для організації та проведення обласного конкурсу, підбиття підсумків та визначення його переможців.
Персональний склад конкурсної комісії визначається наказом директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації та формується з представників Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації, управлінь Одеської обласної державної адміністрації: з питань містобудування та архітектури; комунікацій та інформаційної політики; Головного управління Національної соціальної сервісної служби в Одеській області та громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю (за згодою), у кількості 10 осіб.

2. Голова конкурсної комісії має право вносити пропозиції на випадок змін у персональному складі комісії.
Підготовку засідань конкурсної комісії здійснює відповідальний секретар.

3. До переліку конкурсних матеріалів, які подаються до конкурсної комісії, входять:
заявка, заповнена за формою згідно з додатком 1;
інформаційні матеріали про діяльність щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство з фото- та відеоматеріалами згідно з додатком 2.
4. Засідання конкурсної комісії вважається правомірним, якщо в ньому взяло участь більшість членів від загального складу комісії. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.
Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою комісії та відповідальним секретарем.

IV. Підбиття підсумків та нагородження переможців

1. Конкурсна комісія на підставі поданих відповідною сільською, селищною і міською радою документів і результатів проведеного огляду визначає:
сільський населений пункт сільської, селищної і міської ради, переможця обласного конкурсу;
сільський населений пункт сільської, селищної і міської ради, який посів друге місце в області;
сільський населений пункт сільської, селищної і міської ради, який посів третє місце в області.

2. Після підбиття підсумків конкурсна комісія визначає переможців конкурсу у поточному році та проводить нагородження переможців.

3. Переможці обласного конкурсу нагороджуються:
сільський населений пункт - переможець обласного конкурсу – дипломом першого ступеня та грошовим призом у розмірі 75 тисяч гривень;
сільський населений пункт, який посів друге місце в області, - дипломом другого ступеня та грошовим призом у розмірі  40 тисяч гривень;
сільський населений пункт, який посів третє місце в області, – дипломом третього ступеня та грошовим призом у розмірі 35 тисяч гривень.

4. Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації організовує вручення нагород переможцям обласного конкурсу.

5. Переможці та призери обласного конкурсу інформують Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації про цільове використання коштів обласного бюджету до кінця поточного року.

Заступник директора Департаменту – 
начальник управління соціального захисту
населення Департаменту соціальної
та сімейної політики Одеської обласної 
державної адміністрації                                                          Світлана НАЗАРЕНКО

Додаток 1
до Положення про обласний 
конкурс «Населений 
пункт – найбільш дружній 
до осіб з інвалідністю»
(пункт 4 розділ ІІІ)

Заявка
на участь у обласному конкурсі «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю»


_______________________________________________________________ 
                                         Найменування міської, сільської, селищної ради 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                              Місце розташування 

_______________________________________________________________ 
                                                                         тел./факс 

_______________________________________________________________ 
                                  найменування населеного пункту – номінанта 

_______________________________________________________________ 


Інформаційні та фото- і відеоматеріали додаються.



Голова ___________________                                підпис                        ПІБ


«_____»_______________202___року 



_______________________________________


                                                                              Додаток 2
до Положення про обласний 
конкурс «Населений 
пункт – найбільш дружній 
до осіб з інвалідністю»
(пункт 4 розділ ІІІ)

Інформаційні матеріали про діяльність __________________________________________________________
________________________________________________ для участі в обласному конкурсі «Населений пункт – найбільш дружній до осіб з інвалідністю»

Найменування міської, сільської, селищної ради

Місце розташування

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника

Тел./факс/електронна пошта

Кількість осіб з інвалідністю по категоріях

Найменування населеного пункту – номінанта

Місце розташування

Прізвище, ім’я, по батькові старости

Тел.,факс, електронна пошта

Кількість осіб з інвалідністю по категоріям

Наявність місцевих програм та заходів щодо створення сприятливих умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

Доступність об’єктів інфраструктури для осіб з інвалідністю:
заклади освіти
заклади охорони здоров’я
заклади культури
транспорт
адміністративні будівлі
інформація та зв’язок
заклади соціального призначення

Фінансова підтримка осіб з інвалідністю

Будівництво, капітальний ремонт приміщень соціального захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

Працевлаштування осіб з інвалідністю

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю:
опіка
догляд
соціальна робота
подолання складних життєвих обставин

Утворення належних умов для отримання доступних і якісних публічних послуг

Інша додаткова інформація


Відповідну інформацію надати із фото-, відеоматеріалами.



Голова ___________________                                підпис                        ПІП
 

«_____»_______________202___року 

___________________________________________



