
Громадянам поважного віку та інвалідам-наша увага та турбота. 
 
 На життєвому шляху кожного з нас чекають не лише успіхи і радощі. На жаль вистачає  невдач і 

проблем. І не кожному під силу подолати їх самотужки. Особливо тим у кого за плечима нелегкий багаж 
прожитих років, обтяжений соціальними проблемами, хворобами та самотністю. 
 Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності громадян у 2014 році соціальними 
робітниками територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг)міста 
Олександрії проведена велика робота по організації і наданню соціальних послуг ветеранам і інвалідам, 
які потребують сторонньої допомоги. 

До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи: 
- відділення соціальної допомоги вдома; 
- відділення соціально-медичних послуг; 
- відділення соціально-побутової адаптації. 

У відділеннях територіального центру працює 55 чоловік, із них 32 соціальні робітники 
обслуговують 400 ветеранів і інвалідів вдома. 

Всього на обслуговуванні в територіальному центрі знаходиться 2852 громадянина різних 
категорій, а саме: 

- учасники Великої Вітчизняной війни; 
- інваліди війни; 
- учасники бойових дій; 
- інваліди загального захворювання. 

Організована робота по наданню соціальних послуг: прибирання, приготування їжі, заготівля 
твердого палива підопічним проживаючим в приватному секторі та маючим пічне опалення, придбання 
та доставка овочів і фруктів на зимовий період, оформлення субсидій на оплату комунальних послуг і на 
тверде паливо. 

Відділенням соціально-медичних послуг за 2014 рік виявлено та обслужено 1432 громадянина 
похилого віку та інваліди. 

Працює медико-соціальна кімната. Сестрами медичними територіального центру надаються 
послуги з вимірювання тиску, ваги, температури  тіла, масажу та фізіотерапевтичні процедури 
апаратами «АЛІМП», «Тубус-Кварц» (за призначенням лікаря). 

 

 
 
 
Працює тренажерний зал з устаткуванням спортивного обладнання. Обладнано тренажерами (для 

преса, вібромасажер, велотренажер, шведська стінка, орбітрек,                           2 гімнастичних м’ячі – 
фітболи, тренажер для реабілітації інвалідів - спинальників та ін.).  

 



 
 

    На даний час організовано 6 груп «Здоров’я» з 52 громадян. Підопічні разом із сестрою 
медичною територіального центру виконують комплекс фізично-розвиваючих  вправ та займаються на 
тренажерах з метою підвищення загального стану та з ціллю укріплення організму, а також з інвалідами 
по зору виконуються вправи для підтримки їх фізичних здібностей. Після занять в тренажерному залі 
всі бажаючі мають змогу випити вітамінного чаю. 
 Працює «Кімната психологічного розвантаження» для надання соціально-психологічних послуг 
громадянам похилого віку та інвалідам, які знаходяться на обслуговуванні територіального центру з 
метою швидкого та ефективного зняття емоційного перевантаження, відновлення працездатності та сил 
людини, надано послуги 22 громадянам. 
 

 
 
 
З листопада місяця 2010 року територіальним центром здійснюється перевезення мікроавтобусом 

Тойота Ні Асе «соціальне таксі», яке відповідно Положення про організацію роботи служби «соціальне 
таксі» надає послуги громадянам похилого віку, інвалідам в т.ч. інвалідам - спинальникам, ветеранам 
акції «Зірка пам’яті» та громадській організації інвалідів «ВІРА». 

 



 
 
Пенсіонери та інваліди міста мають можливість отримати послуги перукаря, 
 

 
 
 
швейної майстерні, 
 

 



 
послуги пральні. 
 

 
 

У відділенні соціально-побутової адаптації працює бібліотека, фонд якої складає 1730 
примірників зібраних за допомогою мешканців міста. 

 

 
 

Згідно наказу Міністерства соціальної політики України № 326 від 25.08.2011 року в 
територіальному центрі з жовтня місяця 2011 року створено та працює «Університет третього віку» в 
якому відкрито факультети: «Здорового способу життя», літературний – клуб поезії «Червона калина», 
прикладного мистецтва - «Народні промисли», філософський - «Еволюція життя», комунікаційний – 
вивчення основ комп’ютерної грамотності.  

В червні місяці на заключному занятті слухачам факультету «Здорового способу життя» вручено 
сертифікати, які свідчать про здобуті знання. 



 
 
З січня 2014 року на базі бібліотеки ім. О.Пушкіна створено факультет по вивченню основ 

комп’ютерної грамотності. З вересня 2014 року факультет прикладного мистецтва та філософський. 
З 2003 року в територіальному центрі організовано та діє клуб ветеранів «Зустріч» на базі якого 

створено хор «Нова Олександрія», який співпрацює з хором ради ветеранів та приймає активну участь в 
святкових заходах центру та міста. Клуб відвідують 16 ветеранів. 

 

 
 
 
 В територіальному центрі створено та діє «Кімната духовності». Священиком Олександро-

Невської церкви проводяться служби та індивідуальні бесіди, до релігійних свят та під час проведення 
Днів відкритих дверей. «Кімнату духовності» відвідало 190 громадян, які отримали 634 послуги 



 
 
За рахунок спонсорської допомоги, яка надходить від приватних підприємців, благодійних 

фондів, населення міста, відділенням надається грошова та натуральна допомога громадянам, які 
перебувають в складній життєвій ситуації та підлягають обслуговуванню територіальним центром.  

Щотижнево приватним підприємцем Корж Л.А. в кафе «Абрикос» проводяться благодійні обіди. 
 

 
 

Грошова та натуральна допомога роздана до Дня захисника Вітчизни учасникам акції «Зірка 
пам’яті», малозабезпеченим жінкам до 8-го Березня, до Великодня, ветеранам Великої Вітчизняної війни 
до Дня Перемоги, до Міжнародного дня громадян похилого віку та Міжнародного дня інвалідів, які 
обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома. До свят проводяться Дні відкритих дверей та 
організовуються пригощання солодощами та чаєм. 



 
 
З метою виявлення громадян, які потребують обслуговування та отримання соціально-побутових, 

медичних послуг, працівники територіального центру здійснюють виїзди мультидисциплінарної 
команди у віддаленні райони міста. За 12 місяців 2014 року здійснено 12 виїздів спеціалістами 
територіального центру надано послуги: юрисконсультом, перукарем, соціальними робітниками, 
сестрою медичною, робітником з обслуговування та поточного ремонту будинків, споруд та обладнання, 
надано послуги 68 громадянам. 

Ведеться  співпраця з бібліотекою ім. О.Пушкіна. В лютому місяці 2014 року зі спеціалістами 
бібліотеки було організовано лекцію з відеоматеріалами на тему «Т.Г.Шевченко в моєму серці», в квітні 
місяці – інтернет-подорож «Ні – расизму в Україні». 

 

 
 
До Дня Конституції в територіальному центрі організовано читання віршів місцевим поетом 

В.Колєсніковим на тему «В моєму серці – Україна». 
З нагоди 23-ї річниці Незалежності України в установі проведено урочисті збори з привітанням 

працівників та лекцією на тему «Держави славна назва – Україна». 
Організовано привітальну програму за участю хору ветеранів «Нова Олександрія» з виконанням 

українських народних та патріотичних пісень. 
До Дня партизанської слави спільно з фахівцями централізованої бібліотеки та музею Миру 

проведено літературно-віртуальну мандрівку «Пам'ять живе в серцях олександрійців».  
В грудні місяці з нагоди визволення міста Олександрії від фашистських загарбників організовано 

зустріч з підопічними-ветеранами Великої Вітчизняної війни. 
 



 
 
В травні місяці проведено зустріч єпископа Боголєпа та священика Олександро-Невської церкви 

Анатолія з працівниками територіального центру. Під час  зустрічі відбулося спілкування 
священослужителів з колективом, надані відповіді на запитання, що турбували працівників та 
підопічних. 

 

 
 
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.11.2012 року № 834 з метою виявлення та 

надання послуг бездомним громадянам до штату територіального центру введено посаду фахівця з 
обліку бездомних громадян. Даній категорії населення надаються наступні послуги: консультування, 
видача посвідчення про взяття на облік, надання тимчасової адреси реєстрації, допомога у відновленні 
паспорта громадянина України, отриманні групи інвалідності, оформленні в геріатричний пансіонат, 
оформленні пенсії.  

Протягом 2014 року отримали послуги 14 осіб, надано допомогу у: встановленні громадянства – 
1 особі, відновлено паспорт громадянина України – 3 особам, тимчасовій реєстрації за юридичною 
адресою територіального центру – 4 особам, зборі документів для встановлення громадянства – 3 
особам, отриманні пенсії – 3 особам, отриманні медичного лікування – 1 особі.    

На виконання  розпорядження міського голови від 06 жовтня 2014  року № р-142-з «Про 
соціальний захист громадян в зимовий період 2014-2015 років» з метою запобігання людським втратам 
та випадкам переохолодження людей під час морозів в зимовий період 2014-2015 років з 03 грудня  2014 
року в місті розгорнуто «мобільний пункт обігріву». 



 
 

 
 

З метою надання послуг бездомним громадянам налагоджено співпрацю з релігійними та 
благодійними організаціями міста. В Свято-Покровському чоловічому монастирі на зимовий період 
відкрито «стаціонарний пункт обігріву. Благодійний центр «Ковчег» проводить реабілітацію 
наркозалежних та алкогольнозалежних громадян, в т.ч. із числа бездомних. Християнська Божа церква 
«Джерело життя»  здійснює двічі на тиждень гаряче харчування для малозахищених категорій громадян. 
Працівниками територіального центру зібрано та передано до церкви для організації та роздачі гарячих 
обідів незахищеним верствам населення благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування: овочі 
(картопля, цибуля), крупи, консервація.  

Територіальний центр співпрацює з громадським об’єднанням інвалідів «Віра», які отримують 
послуги «соціального таксі». Протягом 2014 року 27 інвалідів отримали 421 послугу.  Благодійним 
фондом «Служба Самарянина» надається допомога у вигляді одягу та взуття б/в. Отримано та роздано 
181 одинокому громадянину похилого віку та інвалідам допомоги на суму 1,2 тис.грн. Їдальнею 
«Абрикос» та кафе «Привал» для 17 громадян надаються благодійні обіди кожного четверга. Від 
організацій  ПП «В’ялих», ПП КСИМ «Словяночка», ПП «Корнюшина», ПП «Кузьменко» 184 
громадянина, які перебувають на обслуговувані відділенням соціальної допомоги вдома, отримують 
благодійний хліб. Волонтерськими осередками учбових закладів міста надана допомога в копанні та 
волочінні городів 30 громадянам похилого віку.  

 
 
 



Міська влада, і зокрема міський голова Цапюк Степан Кирилович завжди  переймаються 
потребами працівників та підопічних територіального центру.  

 За   сприяння Цапюка С. К.  придбано «соціальне таксі» для перевезення інвалідів до установ 
медичного та соціального спрямування, геріатричного пансіонату, госпіталю для інвалідів ВВв. 

 Для покращення роботи, працівників закладу стовідсотково забезпечено оргтехнікою.  
Додатково надано площу на облаштування тренажерного залу, придбано спортивне обладнання у 

вигляді тренажерів різного спрямування по оздоровленню громадян. 
Обладнано архів для зберігання архівних документів, проведено ремонт входу до 

територіального центру 
 Соціальним робітникам виділено безкоштовні проїзні квитки для проїзду по місту з метою 

надання послуг підопічним територіального центру. 
Таким чином, матеріально-технічна база оснащена на належному рівні. Працівники та підопічні 

територіального центру   дякують міській владі за підтримку та увагу. 
 
 
Директор територіального центру      О.Болілий 
 

  


