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МЕТА ПРОГРАМИ: 

-поліпшення життєдіяльності та матеріальної підтримки самотніх людей похилого 

віку, малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів; 

-покращення умов для роботи соціальних робітників та працівників терцентру; 

-укріплення матеріально-технічної бази територіального центру. 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

1.Покращення умов перебування у відділенні соціально-побутової адаптації; 

2.Покращення харчування пенсіонерів в територіальному центрі; 

3.Покращення умов роботи соціальних робітників та працівників терцентру; 

4.Покращення матеріально-технічної бази територіального центру. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

Проблема громадян віку на сьогодні в Україні в цілому і м. Марганці зокрема є 

гострою соціальною проблемою. 

Кількість людей віком за 60 років в місті постійно зростає. Продовжується 

тенденція  сімейних пар, які не мають дітей, або проживають окремо від них і за станом 

здоров”я  потребують постійної сторонньої допомоги. 

Одним з державних гарантів соціального захисту малозабезпечених 

непрацездатних громадян є соціально-побутове обслуговування та медико-соціальне  

обслуговування в територіальному центрі. 

З метою поліпшення життєдіяльності та матеріальної підтримки малозабезпечених 

пенсіонерів в 1999 р. було відкрито територіальний центр в м. Марганці, який керується 

рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови міста, а 

також Конституцією України та Законами України. 
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Основним та головним  завданням територіального центру сьогодні  є дійти  до 

кожного, хто потребує соціально-побутового обслуговування та допомоги і визначення 

потреб в необхідності надання різних видів послуг. 

 
 

На підставі особистої заяви, акта обстеження матеріально-побутових умов  

 

 

проживання, довідки про склад сім”ї та розміру пенсії самотні пенсіонери 

приймаються в територіальний центр. На обслуговуванні  в територіальному центрі 

знаходяться 1372 чол., а  виявлено по місту 2831 чол. 

Сумлінність, доброта, чуйність і терпіння  неодмінна умова при роботі з 

підопічними. 

34 соціальних робітника працює у відділенні соціальної допомоги вдома, вони 

обслуговують 380 пенсіонерів, це в середньому по 12 чол. 

Соціальні робітники надають біля 40 різних видів послуг непрацездатним 

громадянам, самотнім пенсіонерам та інвалідам в домашніх умовах: 

- доставка продуктів харчування та гарячих обідів, медикаментів; 

-приготування їжі; 

-виклик лікарів; 

-прання білизни; 

-прибирання житла; 

-оплата комунальних послуг;  

-допомога в обробітку присадибних ділянок; 

-оформлення документів на субсидії; 
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-влаштування до будинку-інтернату;  

-та інше. 

Вже давно назріла потреба відкрити стаціонарне відділення для постійного, або 

тимчасового перебування на 20 ліжко-місць для постійного проживання людей, які 

тимчасово втратили здатність до самообслуговування. Кожний мешканець відділення 

отримуватиме 3-х  разове калорійне харчування, медичну допомогу, чуйність і увагу 

обслуговуючого персоналу, яких їм так не вистачає в повсякденному житті.  

На гроші, які будуть зекономлені за час перебування в стаціонарі, пенсіонери 

мають можливість придбати необхідні ліки, взуття, одяг, розрахуватися з комунальними 

підприємствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення  соціально-побутової адаптації створене для забезпечення 30 чол. в  

 

 

 

 

день з метою проведення соціально-оздоровчих заходів, соціально-психологічної, 

трудової реабілітації, консультацій лікарів, та інших спеціалістів. У відділенні також 

кожен пенсіонер має можливість отримувати щоденно (крім вихідних та святкових днів) 

одноразове харчування, дозвілля, вибирати гуртки за інтересами і т. п. 

Територіальний центр привертає увагу та налагоджує зв”язки з державними, 

комерційними підприємствами з метою отримання благодійної допомоги. 

Отримані благодійні внески надходять на рахунок “Сум за дорученням”, потім 

використовуються на проведення благодійних обідів, вогників. Із отриманих по 

благодійності продуктів харчування формуються продуктові набори до свят. 

При територіальному центрі діє відділення надання натуральної допомоги - 

відкрито пункт прокату, який забезпечує інвалідів  милицями, палицями, ходунами та 

інвалідними візками, а також пункт прийому одягу та взуття від мешканців міста, 

магазинів “Секенд-Хенд” з метою забезпечення одягом та взуттям малозабезпечених 

пенсіонерів, ветеранів, дітей з багатодітних сімей. 
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Швацька майстерня виконує ремонт одягу та білизни по заказу пенсіонерів. 

Відділення обліку бездомних громадян надає за заявами послуги в отриманні 

реєстрації місця проживання та перебування бездомних громадян строком на 1 – 6 

місяців (без права проживання), надає допомогу у відновленні документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 

СТАНОВИЩА САМОТНІХ ПЕНСІОНЕРІВ. 

В місті працівниками територіального центру виявлено 2831 чол., які потребують 

всіляких видів послуг. На обслуговуванні знаходяться  1372 чол., що потребують 

соціального захисту, для яких територіальний центр став рятівним колом у важкому 

житті. 

На сьогоднішній день кожного місяця у відділенні надання натуральної допомоги 

харчуються безкоштовно 30 чол. Для багатьох ця підтримка з міського бюджету – єдина 

надія вижити. 
№ 

з/п 

найменування фінансування 

в 2016 р. 

фінансування 

в 2017 р. 

фінансування 

в 2018 р. 

фінансування 

в 2019 р. 

фінансування 

в 2020 р. 
джерело 

фінансування  

1 Придбання 

медикаментів та 

перев’язувальних 

матеріалів 

1,9 3,0 3,3 3,7 4,0 місцевий 

бюджет 

2 Продукти харчування: 

Відділення ОНАНГД 

 

46,6 60,0 65,0 70,0 75,0 місцевий 

бюджет 
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2. РЕМОНТ МТЦ. 

Будівля МТЦ була споруджена в 1960 р. під дитячий садок, який діяв до 1996 р., 3 

роки будівля  не працювала, а тільки охоронялась. 

В 1999 р. ця споруда була передана під МТЦ. Будівля потребує ремонту: ремонт 

кабінетів; заміна труб водопостачання, сантехніки; ремонт підлоги; ремонт даху; заміна 

дверей та вікон та ін. 

 

РЕМОНТ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
№ 

з/п 

Найменування фінанс. в 

2016р. 

фінанс. в 

2017р. 

фінанс. в 

2018р. 

фінанс. в 

2019р. 

фінанс. в 

2020р. 

ВСЬОГО джерело 

фінансування 

1 Поточний 

ремонт кімнат 

(шпаклювання, 

фарбування) 

17,0 45,0 45,0 5,0  112,0 місцевий 

бюджет 

2 Заміна труб 

водопостачання 

30,0   40,0  70,0 місцевий 

бюджет 

3 Заміна 

сантехніки 

15,0   36,0  51,0 місцевий 

бюджет 

4 Поточний 

ремонт підлоги 

50,0 15,0 15,0 15,0  95,0 місцевий 

бюджет 

5 Поточний 

ремонт даху 

    199,0 199,0 місцевий 

бюджет 

6 Перебудова 

залів на окремі 

кімнати для 

стаціонарного 

відділення 

 112,0 112,0 8,0  232,0 місцевий 

бюджет 

7 Заміна дверей 12,0 12,0 12,0 15,0  51,0 місцевий 

бюджет 

8 Кладка кахеля 60,0   60,0  120,0 місцевий 

бюджет 

9 Заміна вікон на 

металопластик 

15,0 15,0 15,0 20,0  65,0 місцевий 

бюджет 

 ВСЬОГО: 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 995,0  

 

 

3.УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ МТЦ. 

На балансі МТЦ знаходиться  автомобіль “ВАЗ – 210930” – випуску 2004 р. 

Згідно інструкції про використання службового автотранспорту територіальних 

центрів соціального обслуговування пенсіонерів, затвердженої начальником головного 

управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, відповідно до 

Типового положення про територіальний центр, затвердженого наказом Міністерства 

соціального захисту населення України від 1 квітня 1997 р. №44 автотранспорт 

використовується в цілях: 

1.Для доставки продуктів харчування до терцентрів; приготування гарячих обідів 

для харчування пенсіонерів в терцентрах, а  також розвезення обідів за адресами 

малозабезпеченим немобільним інвалідам. 
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2.Для перевезень інвалідів війни, праці та хворих до медичних, в т. ч. МСЕК, 

юридичних, інших закладів. 

3.Для надання допомоги в проведенні медичних оглядів та госпіталізації, 

відвідування хворих в закладах охорони здоров”я, організації проведення консультацій 

лікарів та інших спеціалістів. 

4.Для перевезення інвалідів, ветеранів при влаштуванні до будинків-інтернатів, до 

відділень професійної, медичної, соціальної реабілітації. 

5.Для перевезення ветеранів війни за викликом міських, районних рад ветеранів на 

урочисті збори, культурно-масові та військово-патріотичні заходи, відвідування 

кладовищ тощо.  

6.Для доставки немобільним громадянам засобів реабілітації та пересування 

(палиці, милиці, візки і т. п.) 

7.Для обстежень матеріально-побутових умов проживання  виявлених пенсіонерів 

в різних районах міста; 

8.Для  перевірок роботи соціальних робітників на дільницях; 

9.Для проїзду до вищестоящих органів  влади по рішенню проблем, пов”язаних з 

роботою територіального центру (відрядження) працівників терцентру.  

10.Для доставки медикаментів, продуктів харчування,  господарчих та, 

промислових товарів, меблів, канцелярських товарів для потреб МТЦ. 

 

4.УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ МТЦ. 

В епоху науково-технічного прогресу для придбання оргтехніки недостатньо 

наданих коштів, тому на сьогоднішній день різко постає питання придбання 

комп’ютерної техніки. Матеріальна база в МТЦ – недостатня, що негативно впливає на 

результативність роботи. 

Також в терцентрі є потреба придбання меблів та м”якого інвентарю. Всі меблі 

складаються з дитячих шафів, що були залишені з дитячого садка.   

 

При відкритті стаціонарного відділення на 20 ліжко-місць програмою 

передбачено: 
№ 

з/п 

НАЙМЕНУВАННЯ Фінансування 

в 2015р. 

Потреба 

фінансування 

в  2016 р. 

Джерело 

фінансування 

1 Комп”ютер - 7,5 тис. грн. Міський 

бюджет 

2 Принтер - 5,0 тис. грн. -“- 

3 Пральна машина - 8,0 тис. грн. -“- 

4 Умивальник  

5 шт. х 0,5 тис.грн. 

- 2,5 тис. грн. -“- 

5 Душова кабінка  - 5,0 тис. грн. -“- 

6 Телевізор - 3,0 тис. грн. -“- 

7 Набори меблів    

 - стінка - 3,0 тис. грн. -“- 

 - м”який куток 

   2 шт. х 6,0 тис. грн. 

- 12,0 тис. грн. -“- 

 - стільці 

  50 шт. х 0,15 тис.грн. 

- 7,5 тис. грн. -“- 

 - стіл письмовий 

  5 шт. х 0,5 тис.грн. 

- 2,5 тис. грн. -“- 
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 - ліжка дерев”яні 

  20 шт. х 1,0 тис.грн. 

- 20,0 тис. грн. -“- 

 - комод 

  10 шт. х 0,5 тис.грн. 

- 5,0 тис. грн. -“- 

 - платяні шафи 

  5 шт. х 1,5 тис.грн. 

- 7,5 тис. грн. -“- 

 - холодильники 

  2 шт. х 6,0 тис.грн. 

- 12,0 тис. грн. -“- 

 - пилососи 

  2 шт. х 1,0 тис.грн. 

 

- 2,0 тис. грн. -“- 

 - килимове покриття 

  5 шт. х 1,5 тис.грн. 

- 7,5 тис. грн. -“- 

8 Господарчій інвентар - 50,0 тис. грн. -“- 

 ВСЬОГО:  160,0 тис. 

грн. 

 

 

 

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ 

МАРГАНЕЦЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА 2016-2020 р.р.  

№ 

з/п 

НАЙМЕНУВАННЯ Потрібно 

асигнувань 

в тис. грн. 

щорічно 

1 Придбання медикаментів та перев”язувального матеріала 1,9  

2 Продукти харчування для гарячого харчування на 30 відвідувань 

щоденно (крім вихідних) 

46,6 

3 Продукти харчування для відділення медико-соціальної 

реабілітації (при його наявності) 

120,0 

4 Поточний ремонт, заміна  труб, сантехніки та індивідуальне 

опалення (при наявності фінансування) 

199,0  

5 Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та 

обслуговування автомобілів 

23,0 

6 Придбання велосипедів, спец.халатів, спецодягу та безкоштовний 

проїзд соц. працівників. (при наявності фінансування) 

100,0 

7 Придбання комп”ютерної техніки, меблів та обладнання(при 

наявності фінансування) 

30,0 

8 Оплата комунальних послуг 330,0 

9 Фонд заробітної плати 1993,4 

10 Нарахування на заробітну плату 723,6 

11 Послуги зв”язку 3,0 

12 Господарчі та канцелярські видатки 18,0 

13 Інші витрати 15,0 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ДАНОЇ  

ПРОГРАМИ. 

 

В результаті виконання даної програми покращиться: 

 - матеріальне становище малозабезпечених самотніх пенсіонерів, інвалідів; 

поліпшиться соціальний захист незахищених верств населення; 

 - з’явиться можливість оздоровитись в групі медико-соціальної реабілітації; 

покращиться матеріальна база МТЦ; 

 - поліпшаться умови для праці соціальних робітників; 

- покращиться матеріальне становище соціальних робітників та працівників 

МТЦ. 

 

                ДИРЕКТОР ТЦ                                                           І. БЕРКУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


