
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 червня 2020 року          № 68 

 

Звіт про роботу «Центру  

надання соціальних послуг  

населенню» за п’ять місяців  

2020 року 

 

Заслухавши інформацію начальника «Центру надання соціальних 

послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради                           

Бугра Ю.В. про роботу «Центру надання соціальних послуг населенню» за 

п’ять місяців 2020 року, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради       в и р і ш и в : 

1.  Інформацію начальника «Центру надання соціальних послуг 

населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради Бугра Ю.В. 

про стан роботи «Центру надання соціальних послуг населенню» 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради за п’ять місяців 2020 року 

взяти до уваги. (додаток 1). 

2.  Начальнику «Центру надання соціальних послуг населенню» 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради Бугру Ю.В. : 

- постійно проводити роботу по своєчасному виявленню сімей та осіб які 

опинились в складних життєвих обставинах;  

- здійснювати облік та надання соціальних послуг особам які опинились в 

складних життєвих обставинах; 

- проводити подальшу роботу по впровадженню сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;  

- ініціювати впровадження нових форм надання соціальних послуг. 

3. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради (соціальна сфера) Щербатюку А.С. провести зовнішню 

перевірку роботи працівників центру надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради відповідно до державних 

стандартів до 01.09.2020 року. 

 



 

 

 

4. Створити комісію у складі 5 чоловік по проведенню зовнішньої  

перевірки роботи працівників центру надання соціальних послуг населенню 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради. (додаток 2).  

       5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 
Міський голова                     Микола АНТОШИК 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Додаток 1 

  

   до рішення виконкому міської    

   ради від 25.06.2020 року № 68 

 

Звіт про роботу 

 «Центру надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради за п’ять місяців 2020 року 

 

Штатна чисельність Центру 17 штатних одиниць, фактична чисельність 15,5, 

з яких 9 соціальних праціаників. 

Центром надання соціальних послуг протягом п’яти місяців 2020 року 

забезпечено своєчасне виявлення сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах, їх облік, соціальне обслуговування, соціальний супровід та надання 

соціальних послуг вдома. Загальна чисельність сімей щодо яких надійшли 

повідомлення становить протягом звітного періоду 39. Всі ці сім’ї були відвідані та 

складено оцінки потреб. На обліку всього знаходиться 152 сім’ї та осіб (149 сімей, 

які опинились в складних життєвих обставинах, 4 особи похилого віку, що 

потребують послуг вдома), 14 сімей знаходились під соціальним супроводом, 93 

особи отримували соціальні послуги вдома. Всього надано за п’ять місяців звітного 

періоду 11916 послуг різного характеру. 

Протягом п’яти місяців 2020 року знято з обліку 37 сімей у зв’язку з 

покращенням життєвих обставин та 3 особи похилого віку у зв’язку зі смертю та 

зміною місця проживання. 

Під соціальним супроводом перебувало 14 сімей в яких виховується 34 

дитини. В ході соціального супроводу було надано 154 соціальних послуг у 

вирішенні питань навчання дітей, здобуття ними освіти, формування життєвих 

навичок дітей, допомога у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання 

та попередження негативних явищ. 

Соціальною роботою охоплені 14 дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. Робота, яка проводиться з даною категорією дітей є 

різнобічною, перш за все це заходи, які спрямовані на підготовку молоді до 

самостійного життя, вирішення питань соціально-побутового характеру, 

профілактика негативних явищ та правопорушень, мотивація на здобуття певної 

освіти.  

З метою створення прийомних та патронатних сімей проводиться  

інформаційна робота щодо пошуку кандидатів на створення цих форм виховання. 

Проводилися акції серед жителів міста на теми: «Візьміть дитину у родину», 

«Щаслива дитина у щасливій родині», «Станьте патронатними вихователями». 

Відвідані 44 сім’ї, яким призначена допомога при народженні дитини з 

метою контролю за цільовим використанням коштів та створення належних умов 

для повноцінного утримання та виховання дітей. Щоквартально проводяться 

заходи з вагітними жінками на теми: «Батьківство в радість», «Профілактика 

шкідливих звичок». 

З метою оцінки потреб дітей та допомоги фахівцями центру відвідані 35 

сімей у яких виховуються діти з особливими потребами, таким сім'ям надані 

послуги інформаційного, соціально-педагогічного та соціально-економічного 

характеру. 

 



 

 

Соціальною роботою охоплено 1 прийомну сім'ю, 1 будинок сімейного типу, 

1 патронатну сім'ю, де виховується 7 дітей позбавлених батьківського піклування. 

Спільно з прийомними батьками та батьками вихователями, складено та 

обговорено плани соціального супроводження сімей та дітей з метою вирішення 

нагальних питань життєдіяльності, створення належних умов для виховання та 

розвитку дітей у цих сім'ях. 

Протягом звітного періоду з сім’ями які знаходяться на обліку в Центрі 

вирішувались питання надання комплексної допомоги у подоланні життєвих 

проблем: проводилась робота щодо належного виконання батьківських обов’язків, 

спрямованих на всебічний розвиток дітей та формування навичок догляду за 

дітьми, облаштування та приведення  будинків до належного санітарно-гігієнічного 

стану, надання допомоги в оформленні необхідних документів, проводилась 

профілактична робота щодо усунення та попередження проявів негативної 

поведінки у батьків, профілактика насилля у сім’ях, проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота  про ознаки захворювання COVID-19, його симптоми, 

правила індивідуального захисту, алгоритму дій у разі наявності у батьків або дітей 

ознак захворювання. 

Фахівцями центру постійно проводяться бесіди з батьками, які мають 

низький виховний потенціал на теми: «Як захиститися від насилля в сім'ї», «Права 

та обов’язки батьків по відношенню до дітей», «Як правильно спілкуватися з 

дитиною».  

Протягом звітного періоду 54 сім'ї  отримали гуманітарну допомогу дитячим 

та дорослим одягом.  

Центр надає соціальні послуги вдома особам похилого віку та з інвалідністю, як 

на безоплатній так і на платній основі, в т.ч.: 

- Ведення домашнього господарства; 

- Придбання і доставка продуктів харчування і ліків; 

- Організація харчування (в т.ч.  приготування їжі); 

- Прання білизни та одягу; 

- Ремонт одягу; 

- Надання послуг ремонтних робіт (побілка, фарбування); 

- Надання допомоги послуг зв’язку (листування; надання свого моб. телефону 

для розмов, допомога в наборі номера телефону);  

- Надання допомоги щодо обробки присадибних ділянок (до 0,02 га); 

- Оплата комунальних послуг; 

- Надання допомоги в оформленні документів (на отримання соціальної 

допомоги, та виплат з підприємств та установ); 

- Представництво інтересів в органах влади та в організаціях(підприємствах) 

які надають комунальні послуги; 

- Організація дозвілля (отримання в бібліотечних закладах книжок, придбання 

газет та журналів, придбання матеріалів для рукоділля та інше); 

- Особиста гігієна (купання, умивання, розчісування, обрізання нігтів, не 

модельна стрижка   тощо). 

Таких послуг надано всього за п’ять місяців 2020 року 11476, в т.ч. 

безоплатно 11170, на платній основі 306 послуг. Від надання платних послуг 

отримано доходу в сумі 8533,86 гривень. 

 

 



 

 

Навантаження на одного соціального робітника в середньому становить                      

10 осіб.  

Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2009 року № 1417  та 

Типового положення про територіальний центр соціального  обслуговування 

(надання соціальних послуг) один соціальний робітник обслуговує шістьох  

громадян  у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають 

транспортного  сполучення, у приватному або державному секторі без 

комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; 

Крім того протягом п’яти місяців 2020 року проведено: 

- 16 тестувань спрямованих на виявлення соціально-психологічних 

характеристик особистості; 

- 94 індивідуальних бесід спрямованих на сприяння в запобігання 

виникнення непорозуміння та конфліктів між членами сім'ї, в тому числі: 

- 2 бесіди , щодо соціальної підтримки осіб, що повернулися з місць 

позбавлення волі; 

- 3 профілактичні бесіди з елементами тренінгу з сім'ями, що перебувають  в 

складних життєвих обставинах 

- 36 групових заходів на яких було прочитано 7 бесід на теми: «Я-хлопчик, я-

дівчинка, ми-рівні», «Як правильно дружити», «Наші права - щасливе дитинство», 

«Родина-корабель, що несе людину через бурхливе життєве море», «Корисні та 

шкідливі звички», «Гендерні стереотипи в суспільстві», «Цінність і неповторність 

людського життя», якими було охоплено 500  дітей. 

Центром в березні 2020 року була подана заявка до Департаменту 

соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації 

на отримання продуктових наборів в кількості 797 штук. Така кількість наборів в 

квітні була отримана та організована доставка з супермаркету АТБ який 

знаходиться в м. Кропивницький. 

Працівниками Центру було роздано 797 продуктових наборів. Набори 

роздані:  

445 – особам віком 80 та 80+; 

165 – особам та дітям з інвалідністю, з них 36 дітей з інвалідністю; 

12 – учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 

3 – сім’ям загиблих учасників АТО; 

30 – одиноко проживаючим особам похилого віку, які потребують догляду; 

63 – багатодітним сім’ям; 

40 – одиноким матерям; 

17 – сім’ям опікунів/піклувальників; 

4 – дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ); 

9 – сім’ям діти яких повернулись з інтернатних закладів після запровадження 

карантину; 

9 – сім’ям які перебувають під соціальним супроводом. 

 

Крім того роздано 191 продовольчій набір особам, які опинились в складних 

життєвих обставинах, в т. ч. : 

40 - одиноко проживаючим особам похилого віку, які потребують догляду; 

73 – багатодітним сім’ям; 

10 – сім’ям опікунів/піклувальників; 

 



 

20 – особам з інвалідністю; 

9 – сім’ям які перебувають під соціальним супроводом; 

30 – особам які перебувають в складних життєвих обставинах; 

3 – сім’ям загиблих учасників АТО; 

5 – дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ). 

 

За п’ять місяців 2020 року заробітну плату виплачено в сумі                        

557798 грн. Середня заробітна плата соціально робітника без стажу склала                             

5258 грн. (на руки 4233 грн.), с доплатою за стаж 10% - 5608 грн. (на руки -                          

4515 грн.), с доплатою за стаж 20% - 5959 грн. (на руки - 4797 грн.), завідувач 

відділу терцентр – 7383 грн. (на руки – 5973 грн.), фахівець із соціальної роботи – 

7299 грн. ( на руки – 5875 грн.), завідувач відділу соціальних служб – 8712 грн. (на 

руки – 7013 грн.), психолог – 6872 грн. ( на руки – 5532 грн.), бухгалтер – 6738 грн. 

( на руки – 5424 грн.), прибиральниця – 2362 грн.  (на руки - 2090 грн.). 

 

Закуплено за п’ять місяців:  

- засобів реабілітації на суму 11776,00 грн. (інвалідні візки 2 штуки, ходунки, 

милиці 4 штуки); 

- засоби індивідуального захисту від короновірусу (антисептики, маски, 

рукавички, бахіли та інше) на суму 1890,00грн. 

- 2 мобільні телефони (корпоративний мобільний зв’язок) на суму 500,00 грн. 

 

 

Начальник центру                        Юрій БУГОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 2 

  

   до рішення виконкому міської    

   ради від 25.06.2020 року № 68 

 

С К Л А Д   К О М І С І Ї 

по проведенню зовнішньої перевірки роботи працівників центру надання 

соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської ради 

Голова комісії 

Щербатюк Артем Сергійович   заступник міського голови  з питань  

    діяльності виконавчих органів ради         

                                                                            (соціальна сфера) 

Заступник голови комісії 

 

Фідальго Поррата Ірина Вікторівна  секретар Помічнянської міської ради 

 

Секретар комісії 

Тарасенко Наталія Сергіївна   начальник відділу надання     

                                                                            соціальних послуг вдома (терцентр)          

                                                                            центру надання соціальних послуг   

                                                                            населенню  

Члени комісії: 

Ільчук Людмила Іванівна           депутат Помічнянської міської ради                 

                                                                            (за згодою) 

 

Корецька Ольга Василівна  голова постійної депутатської     

                                                                            комісії з питань охорони здоров’я,  

                                                                            соціального захисту (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами(секретар) виконкому   Марина РУДА 

 


