Інформація
щодо пропозицій про внесення змін до обласної комплексної програми «Турбота» на
2014-2020 роки
Зазначені зміни розроблені на виконання рекомендацій, висвітлених
в аудиторському звіті від 10.11.2017 № 04-31/016 державного фінансового аудиту
виконання Програми за період з 01.01.2014 по 31.07.2017.
Метою змін до Програми є приведення її до вимог рекомендацій, висвітлених у
аудиторському звіті, шляхом виключення заходів, виконання яких передбачено
здійснювати розпорядниками коштів в межах своїх функціональних обов’язків, та які
не потребують окремого фінансування.
Виконання змін до Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел фінансування згідно чинного законодавства.
За пропозиціями департаменту культури та взаємозв’язків із громадськістю,
управління у справах сім’ї, молоді та спорту, обласного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді вилучений розділ «Культура, відпочинок, фізкультура і
спорт», а саме заходи:
- залучати пенсіонерів, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів до участі в
роботі колективів художньої самодіяльності, клубів за інтересами, організовувати для
них концерти, зустрічі з акторами, вечори відпочинку тощо, стимулювати їх активну
участь у громадському житті;
- залучати дітей та учнівську молодь з обмеженими фізичними можливостями
для занять у гуртках позашкільних навчальних закладів;
- вдосконалювати роботу з обдарованими інвалідами, в тому числі з дітьми.
Проводити огляди творчості, організовувати тематичні виставки виробів художньоприкладного і аматорського мистецтва інвалідів, залучати їх до участі в
загальноміських заходах;
- проводити дні краєзнавства для ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей війни;
- організовувати проведення обласного фестивалю творчості „Повір у себе”
серед дітей-інвалідів;
- організовувати проведення спортивних змагань „Спортивна родина” серед
сімей, які виховують дітей-інвалідів;
- забезпечити проведення регіональних оглядів-конкурсів творчості осіб з
обмеженими фізичними можливостями в межах Всеукраїнського фестивалю «Барви
життя»,
- інше.
Також, вилучений розділ «Соціальний захист малозабезпечених громадян,
багатодітних і неповних сімей», який передбачений заходами управління освіти і
науки, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласної
організації Товариства Червоного Хреста:
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- запровадити виїзне гаряче харчування осіб без постійного місця проживання;
- залучати дітей соціально незахищених категорій до участі у проведенні заходів
з нагоди пам’ятних соціально-значимих дат;
- здійснювати соціальний супровід сімей, які перебувають у важких, складних
обставинах

