
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  29 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

        

 

23грудня 2019 року         № 974 

 

Про стан використання коштів переданих 

з бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади переданої  на утримання Гребінківського 

територіального центру обслуговування населення  

 

 Відповідно до статей 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статей 81, 93 Бюджетного кодексу України, заслухавши та 

обговоривши інформацію про стан використання коштів переданих з бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади переданої  на 

утримання Гребінківського територіального центру обслуговування населення 

(станом на 01.12.2019), враховуючи висновки постійних комісій та виконавчого 

комітету міської ради, Гребінківська міська рада   
 ВИРІШИЛА:   

 1. Взяти до відома інформацію про стан використання коштів переданих з 

бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади переданої  на 

утримання Гребінківського територіального центру обслуговування населення 

(станом на 01.12.2019) (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської            ради 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.) та з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.).  

 
   

Міський голова   В. Колісніченко 

  

 



ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Магістральна, 38, м. Гребінка, Полтавська область, тел. (05359)92-2-49, 9-19-19, факс: (05359)9-19-19

E-mail: tcgrebn_08@adm-hrebinka.gov.ua, Код ЕДРПОУ 37048357

19.12.2019 р. № 01-16/445 на № ___ від_____

Міському голові
Колісніченку В.І.

Гребінківський районний територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавської області направляє
Звіт про роботу територіального центру станом на 01.12.2019 р., а саме
інформацію про використання субвенції та надання соціальних послуг жителям
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.

Додаток: на 3-ох арк.

Директор територіального центру А. І. Гужик

Колотюк О. М., 9-19-19

mailto:tcgrebn_08@


ЗВІТ
про роботу

Гребінківський районний територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавської

області станом на 01.12.2019 року

Гребінківський районний територіальний центр соціального обслуговування
( надання соціальних послуг) фінансується за рахунок районного та місцевого
бюджетів. Так, субвенція в 2019 році передана з бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади була розподілена таким чином:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -2 400 000,00 грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 528 000,00 грн.;
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40000,00 грн.,
( придбання засобів реабілітації до пункту прокату (ходунці) – 10000,00 грн.,
паливно - мастильні матеріали ( бензин), запасні частини до автомобілів, підписка
газет – 30 000,00 грн.) ;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 20002,50 грн.(оплата транспортних
послуг по перевезенню дітей-інвалідів до Лубенського міського центру соціальної
реабілітації);
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 17 000,00 грн.
Разом: 3005002,50 грн.

Зазначаємо, що при Гребінківському районному територіальному центрі
функціонує 4 відділення:

- соціальної допомоги вдома;
- денного перебування;
- «Соціальний офіс»;
- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Завдяки переданій субвенції з бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади робітники територіального центру мали змогу надавати якісні
соціальні послуги громадянам Гребінківської міської ОТГ як на дому, так і в
приміщенні установи.

Станом на 01.12.2019 року соціальними послугами охоплено 1279 мешканців
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади, які отримали 83789
різних видів послуг. Це особи з інвалідністю різних груп та категорій, громадяни
похилого віку, хворі (до встановлення їм групи інвалідності, але не більше, ніж 4
місяці), особи, що потрапили в складні життєві обставини, переселенці із зони АТО.

Зокрема, послугами соціальних робітників (23 чол.) відділення соціальної
допомоги вдома охоплено 304 мешканці Гребінківської міської ОТГ, які
отримали 60681 соціальних послуг. Дане відділення діє згідно з Державним
стандартом догляду вдома затвердженого наказом Міністерства соціальної політики



України №760 від 13.11.2013 р. та Державного стандарту паліативного догляду,
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України № 58 від
29.01.2016 р. Громадяни мали змогу отримати послуги:

1) допомога у веденні домашнього господарства (293 ос. – 28379 послуг):
- закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів
- допомога у приготуванні їжі ( приготування)
- допомога у прибиранні (прибирання)
- розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, поставка води з колонки

2) допомога у самообслуговуванні (196ос. – 20348 послуг);
3) надання допомоги в оплаті комунальних послуг (284 ос. – 8792послуг);
4) надання допомоги в оформленні документів (186 ос. – 3162 послуг).

Відділенням денного перебування, яке діє, згідно Державного стандарту
денного догляду ( наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 р.
№ 452) та Державного стандарту соціальної адаптації (наказ Міністерства соціальної
політики України від 18.05.2015 р. №514) громадяни мали змогу отримати послуги

1) денного догляду (532 ос. – 13056 послуг):
- спостереження за станом здоров»я відповідно до медичних рекомендацій,

допомога у проведенні відповідних процедур (вимірювання артеріального
тиску, та температури, допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ);

2) соціальної адаптації (214 ос. – 7567 послуг):
- надання психологічної допомоги (корекція психологічного стану та

поведінки у повсякденному житті);
- участь у клубах активного дозвілля для громадян похилого віку, осіб з

інвалідністю ( гуртки за інтересами, гурт «Співочі серця», «Університет
третього віку»)

- послуги інструктора з трудової адаптації
Так, даним відділенням обслужено 556 осіб, які отримали 20623 послуг.

Відділенням «Соціальний офіс», робота якого спрямована на виконання
Державного стандарту соціальної послуги консультування (наказ Міністерства
соціальної політики України від 02.07.2015 р. №678) та Державного стандарту
соціальної послуги представництва інтересів (наказ Міністерства соціальної політики
України від 30.12.2015 р. №1261) 257 мешканців ОТГ отримали 386 послуг, а саме
послуги:

1) консультування (132 ос. – 178 послуг):
- надання інформації з питань соціального захисту населення (соціально-

правових питань, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації та
умов їх отримання);

- сприяння в отриманні правової допомоги ;
- надання інформації щодо суб’єктів, які надають соціальну послугу;

2) представництво інтересів (125 ос. – 148 послуг):
- сприяння у оформленні соціальних допомог;
- допомога у оформленні групи інвалідності, пенсії;



- представлення інтересів отримувача соціальної послуги в судових
органах та інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах;

- допомога у оформленні та відновленні документів;
- сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування,

3) автотранспортні (послуги «Соціального таксі») (47 осіб – 60 послуг).

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги охоплено 769 особу, які отримали 2099 соціально-економічних послуг.
Протягом 11-ти місяців 2019 року дані громадяни отримували:

1) послуги: перукаря (421 ос. – 903 послуги);
швачки (166 ос. – 289 послуг);
взуттьовика (193 ос. – 325 послуг);

2) послуги пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації
(73 ос. – 76 послуг);

3) послуги соціального робітника та робітника з комплексного обслуговування
і ремонту будинків (124 ос. – 392 послуги);

4) гуманітарну допомогу (одяг та взуття, що були у вжитку) (43 ос. – 45
послуг);

5) натуральну допомогу ( продуктові набори) (61 ос. – 69 послуг).

Директор територіального центру А. І. Гужик

Ткаченко Т.В., Колотюк О. М.
9-19-19


