
Пояснювальна записка 
до проекту рішення обласної ради 

“Про внесення змін до обласної Програми „Безбар’єрна Миколаївщина”  
на період до 2020 року 

 
1.  Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
Проект рішення підготовлено у зв'язку з необхідністю реалізувати право 

осіб з інвалідністю на отримання компенсаційних виплат на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та транспортне 

обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп. 
 

2.  Мета і шляхи її досягнення 
Проект рішення розроблено з метою використання субвенції з обласного 

бюджету на 2019 рік на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з 
інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи). 

 
3. Правові аспекти 
Проект рішення розробляється відповідно до частини другої                          

статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,                   
абзацу 2 статті 35 Закону України „Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого                       
2007 року № 228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування” (зі змінами). 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових фінансових витрат. 
 

5. Позиція зацікавлених органів  
Проектом рішення не потребує пропозицій заінтересованих органів. 

 
6. Регіональний аспект 
Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці.  
 

7. Громадське обговорення 
Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

 
8. Прогноз результатів  

Реалізація проекту рішення дозволить забезпечити реалізацію особам з 
інвалідністю права на отримання компенсаційних виплат особам з інвалідністю 

на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 
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транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю             
І та ІІ групи. 

 
9. Оприлюднення 
Проект рішення сесії обласної ради „Про внесення змін до обласної 

Програми „Безбар’єрна Миколаївщина” на період до 2020 року” оприлюднено                        
17 квітня 2019 року на офіційному сайті департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації: dszn.mk.gov.ua/konsultatsii-z-hromadskistiu.html  
  

 
 

 
Директор департаменту соціального  

захисту населення облдержадміністрації                                            О. ЄЛЬЧІЄВА 
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