
 
Територіальний центр 

 
 
Робота по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян в м.Олександрія 

розпочалася зі створення служби соціального обслуговування на дому, яка була організована 
при будинку-інтернаті в липні 1988 року. 

Відповідно до Типового положення про територіальний центр затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417, рішенням міської ради від 
18 червня 2010 року № 1541 Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів 
та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення 
Олександрійської міської ради перейменовано в Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії. Затверджено Положення про 
територіальний центр, перелік соціальних послуг та структура територіального центру. 

На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі 
мають право:  
      - громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період 
до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, 
затвердженому МОЗ;  

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і 
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним  лихом, 
катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб 
похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 
прожитковий мінімум для сім’ї. 

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та 
індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи 
відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної 
ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної 
справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості,  
відповідальності за дотримання етичних і правових норм. 

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє з управлінням праці та 
соціального захисту населення Олександрійської міської ради, підприємствами, установами 
та організаціями всіх форм власності. 

Основними завданнями територіального центру є:  
      - виявлення та взяття на обслуговування громадян похилого віку та інвалідів І групи, 
визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні 
соціальних послуг);  
      - забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);  

- встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм  
власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з 
метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) 
вищезазначеним громадянам.  

Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та 
благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання 
допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 положення, та поліпшення матеріально-
технічної бази територіального центру. 

Підставою для прийняття на обслуговування є медичний висновок, який надходить з 
медичного закладу в якому вказано чи підлягає громадянин для обслуговування чи має 
протипоказання. 

Після надходження медичного висновку на громадянина оформлюється особова 
справа, яка складається з письмової заяви громадянина; медичного висновку про не здатність 
до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх 
умовах;   карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних 



послуг);  договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне 
обслуговування (надання соціальних послуг). 
 Територіальний центр забезпечує безоплатне та платне обслуговування. 
 На безоплатне обслуговування приймаються громадяни похилого віку, які не мають 
працездатних дітей. Громадяни, які мають дітей працездатного віку та які мають укладений 
договір довічного утримання обслуговуються за плату. 

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005р. № 268 «Про 
затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» та затверджуються 
директором територіального центру. 

 
 

ТАРИФИ НА ПЛАТНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, 
ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ 
                                          

№ п/п Найменування соціальної послуги Час на 
викона
ння ,хв. 

Вартість 
послуги 

державний 
сектор,грн 

Час на 
викона
ння,хв. 

 
 

Вартість 
послуги 

приватний 
сектор, грн 

1.  Придбання і доставка продовольчих, 
промислових та господарських товарів з 
магазину за місцем проживання 

20 5,70 20 5,70 

2.  Придбання і доставка продовольчих, 
промислових та господарчих товарів з 
територіально віддалених магазинів до місця 
проживання 

40 11,40 60 17,10 

3.  Придбання продовольчих, промислових, 
господарчих товарів з ринку 

40 11,40 - - 

4.  Придбання продовольчих, промислових, 
господарчих товарів з центрального ринку міста 

- - 60 17,10 

5.  Придбання і доставка медикаментів з аптеки за 
місцем проживання 

20 
 

5,70 20 
 

5,70 

6.  Придбання і доставка медикаментів з 
комунальної аптеки 

60 17,10 60 17,10 

7.  Допомога в приготуванні їжі 20 5,70 20 5,70 
8.  Приготування їжі 40 11,40 40 11,40 
9.  Приготування їжі з м’ясопродуктами 80 22,80 80 22,80 
10.  Прибирання житла: 

а) Косметичне прибирання 
б) Вологе прибирання 
в) Генеральне прибирання 

 
20 
55 
120 

 
5,70 
15,70 
34,20 

 
20 
55 
120 

 
5,70 
15,70 
34,20 

11.  Ручне прання білизни 30 8,55 30 8,55 
12.  Доставка білизни до пральні територіального 

центру 
60 17,10 60 17,10 

13.  Прасування білизни 30 8,55 30 8,55 
14.  Ремонт одягу (дрібний) 10 2,85 10 2,85 
15.  Доставка до швейної майстерні 40 11,40 60 17,10 
16.  Надання допомоги в оплаті комунальних послуг 

(заповнення абонентських книжок, оплата 
комунальних послуг) 

40 11,40 40 11,40 

17.  Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за 
місцем проживання (заміна натільної і 
постільної білизни) 

10 
 

2,85 10 
 

2,85 

18.  Надання допомоги під час купання підопічному, 
миття голови, розчісування волосся, підрізання 
нігтів 

60 
 

17,10 60 
 

17,10 

19.  Супровід до поліклініки 60 17,10 60 17,10 



20.  Ведення домашнього господарства (миття 
вікон)(1 вікно) 

30 8,55 15 4,30 

21.  Обклеювання вікон 30 8,55 30 8,55 
22.  Надання допомоги в оформленні документів 

(оформлення субсидій на квартирну плату і 
комунальні послуги) 

60 
 

17,10 60 
 

17,10 

23.  Заміна абонентських книжок. Звірка 
комунальних платежів 
(один випадок) 

40 11,40 40 11,40 

24.  Доставка преси 20 5,70 20 5,70 
25.  Доставка води 10 2,85 10 2,85 
26.  Читання вголос 30 8,55 30 8,55 
27.  Відвідування підопічного(ної) в період 

лікування в лікарні 
60 17,10 60 17,10 

28.  Написання листів 20 5,70 20 5,70 
29.  Надання допомоги в обробці присадибної 

ділянки  
60 17,10 60 17,10 

30.  Занесення твердого палива до будинку (один 
випадок0  

- - 10 2,85 

31.  Послуги перукаря    
Стрижка чоловіча:   
- Наголо  5 1,10 
- Бокс 20 4,30 
- Полубокс 20 4,30 
- Канадка 25 5,40 
- Полька 20 4,30 
Стрижка жіноча:   
- коротка 30 6,50 
- середня 40 8,70 
Сушіння феном:   
- коротке волосся 5 1,10 
- волосся середньої довжини 10 2,20 

32. Прання (машиною) і прасування білизни (1 кг) 135 7,60 
33. Послуги з копіювання: 

- одностороння  
 - двостороння 

 
 
 

 
0,20 
0,30 

34 Послуги швачки   
 сукня, спідниця:   
 - вкоротити. подовжити низ 

- звузити по бокових швах за рахунок 
запасів 

 -     розширити по бокових швах за рахунок 
вставних деталей 

35 
40 
 
50 

8,80 
10,10 

 
13,00 

 Піджак, пальто, плащ зі шліцею:  
        -   вкоротити, подовжити низ за рахунок 
запасу по низу виробу 

 
 
90 

 
 

22,65 
 Штани: 

- вкоротити, подовжити низ 
- замінити «блискавку» 
- розширити в поясі за рахунок клина 
- звузити по всій довжині бокових та 

шагових швів 

 
45 
40 
50 
45 

 
11,30 
10,10 
13,00 
11,30 

 Вкоротити рукава: 
- пальто. плащ, піджак 
- блуза, сорочка 

 
70 
35 

 
17,60 
8,80 

 Замінити блискавку: 
- куртка шкіряна 
- куртка з плащової тканини 

 
95 
80 

 
23,90 
20,10 



 Спідниця: 
-      замінити блискавку 

 
30 

 
7,55 

 Пошиття фартуха 40 10,10 

 Пошиття наволочки 30 7,55 

 Простирадло: 
- лагодження 
- пошиття 

 
45 
30 

 
11,30 
7,55 

 Пододіяльник 
       -      пошиття з нової тканини з розрізом  
збоку 

 
60 

 
15,10 

 Штори (2 шт. шириною - 1,5м) 
       -      пошиття та оброблення верху стрічкою 

 
30 

 
7,55 

 Гардіни (шириною -3м) 
       -      пошиття та оброблення верху стрічкою  

 
50 

 
13,00 

35 Послуга з особистої гігієни (купання в душі)  
 
 

30 
 
 

11,00 

36 Автотранспортні послуги (1км)  3,00 

 
Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних 
речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному 
диспансерному обліку. 

Обслуговування громадян структурними підрозділами територіального центру 
припиняється за письмовим повідомленням у разі:  
      - поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого 
громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);  
      - виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, 
працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини), або осіб, які відповідно до 
законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено 
договір довічного утримання (догляду);   
      - направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, 
пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів 
постійного проживання;  
      - зміни місця проживання;  
      - поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує 
соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у 
відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги);  
      - грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, 
соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру 
і його структурних підрозділів;  
      - порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);  
      - систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;  
      - виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) територіальним центром;  
      - надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено 
грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;  

- у разі смерті громадянина. 
До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи: 

- відділення соціальної допомоги вдома; 
- відділення соціально-медичних послуг; 
- відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги. 

Згідно штатного розпису станом на 01.11.2012 року в територіальному центрі працює 
54 чол., із них 32 соціальних робітника, які обслуговують на дому в середньому на рік 415-
430 осіб з яких 200 осіб проживає в приватному секторі. 



У відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру приймаються одинокі 
громадяни похилого віку, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою 
рухової активності (мають ІІІ, ІV і V групи) і потребують сторонньої допомоги, соціального 
обслуговування в домашніх умовах. 

 

 
                         Підопічні відділення соціальної допомоги вдома 

 
Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги:  
1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома;  

 

 
 Приготування їжі соціальним робітником вдома у підопічних 

      2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, 
журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;  

 
Придбання та доставка товарів підопічним з ринку  

 
      3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та 
госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій 
лікарів та інших спеціалістів;  



      4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, 
виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, 
забезпеченні паливом, водою;  

 
Доставка води підопічним 

 
      5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;  
      6) читання преси;  

 
Проведення бесід та читання преси підопічним 

      7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок 
визначається разом з міською радою, але не більш як 0,02 гектара). 

 
Допомога в обробітку городу. 

   
Норма навантаження на одного соціального робітника згідно Положення про відділення 
соціальної допомоги вдома складає 6 громадян в приватному, 10 громадян в державному 
секторі. 
 Поряд з виконанням своїх основних обов’язків працівники територіального центру 
опікуються проблемами інвалідів міста та приймають активну участь в проведенні обласної 
акції «Зірка пам’яті».  

 



     
 
З метою: 

- забезпечення доступності соціальних послуг; 
- розширення їх спектру; 
- охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб, а також потреб тих осіб, які 
проживають у віддалених пунктах, а саме: селищах Пантаївка, Димитрово, Перемога, 
мікрорайон Жовтневий з травня місяця поточного року в територіальному центрі створена 
мультидисциплінарна команда з працівників територіального центру. 

 Надання соціальних послуг мультидисциплінарної команди базується на принципах 
адресності та індивідуального підходу. Так з початку року обстежено та надано допомогу 
мультидисциплінарною командою 63 громадянам віддалених районів із них 5 інвалідам. 

 

     
З січня  місяця 2 соціальних робітники задіяні з метою супроводу незрячих громадян 

по наданню послуг  підопічним Організації України Товариства сліпих до медичних закладів 
міста, організацій соціального спрямування. 
 

 
Зустріч з підопічними селища Пантаївка 

 
   Для інвалідів та малозабезпечених громадян, які знаходяться на 
постійному обслуговуванні, при відділенні працює «Пункт прокату», який налічує 24  
 



 
 
одиниці засобів пересування (ходунки, ціпки, ліктьові милиці, візки і т.ін.). «Пункт прокату» 
поповнюється за рахунок благодійної допомоги громадян міста. 
 

 
Забезпечення підопічних відділення соціальної допомоги вдома засобами  

пересування з «Пункту прокату» 
 

 Для відвідування маломобільних груп населення територіальний центр оснащено 
кнопкою виклику та рухомим східцевим гусеничним підйомником моделі «Стандарт» SA-S. 
Приміщення територіального центру має вільний доступ інвалідів-візочників до кабінетів, 
вони завжди мають змогу отримати послуги в територіальному центрі. 
 

   
Інвалід-візочник користується кнопкою  Рухомий східцевий гусеничний підйомник 
виклику  моделі «Стандарт» SA-S 
 

Із загальної кількості громадян похилого віку, які знаходяться на обслуговуванні в 
територіальному центрі перебуває: 

 
- 27 інвалідів війни, з/п; 
- 14 учасників б/д; 
- 120 учасників ВВв; 
- 77 дітей війни; 

- 97 ветеранів праці; 
- 4 вузники концтаборів; 
- 43 інваліди загального захворювання.

 
 
 
 
 
 



 
Протягом року проводиться привітання підопічних відділення з Днями народження. 
   Особлива увага приділяється підопічним ювілярам, котрим сповнилося 90 років. 

 
Привітання Буєвської М.М. з 90-річчям. 

 
З початку 2012 року відділенням соціальної допомоги вдома надано73581 соціально-

побутових послуг, в тому числі 2622 послуга за плату на суму 23,3 тис. грн.   
До 17 червня 2010 року до складу територіального центру входив структурний 

підрозділ як відділення соціально-побутової реабілітації, на обліку якого знаходилося 1300 
громадян похилого віку.  

З 18 червня 2010 року відділення соціально-побутової реабілітації реорганізовано у 
відділення соціально-медичних послуг. До кінця 2010 року відділенням обслуговувалося 
1400 громадян похилого віку. На даний час на обліку у відділенні соціально-медичних 
послуг знаходиться 1400 громадян похилого віку, інвалідів з частковим порушенням рухової 
активності. 

Відділення обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану. Надається                    
15 видів послуг: масаж, виконання перев’язок, лікувальні процедури апаратами «АЛІМП», 
«Тубус-Кварц», електрокардіографом, вимірювання тиску, бесіди-консультації на медичні 
теми та ін. 
 

   
 
Надання послуг з масажу            Вимірювання тиску 
 
 



 
       
Надання послуг апаратом «АЛІМП» підопічним територіального центру 
 

В травні місяці 2011 року відкрито і працює тренажерний зал з устаткуванням спортивного 
обладнання. Придбано тренажери (тренажер для преса, вібромасажер, велотренажер, 
шведська стінка, орбітрек, тренажер для реабілітації інвалідів - спинальників та ін.).  

    
Спортивне обладнання тренажерного залу 

 
По оздоровленню громадян з 33 громадян організовано 6 груп «Здоров’я», підопічні разом із 
сестрою медичною територіального центру виконують комплекс фізичних вправ та 
займаються на тренажерах з метою підвищення загального стану та з ціллю укріплення 
організму, а також з інвалідами по зору Олександрійської міської первинної організації 
України Товариства сліпих виконують вправи з ціллю підтримки їх фізичних здібностей.  
Всього на 01.11.2012 року надано 1050 послуг на тренажерах 33 громадянам.    
 

      
 

Заняття на тренажерах, виконання комплексу фізичних вправ групи «Здоров’я»  
з сестрою медичною. 

 



 
 

Вимірювання тиску після занять на тренажерах. 
 
 

Після занять в тренажерному залі всі бажаючі мають змогу випити вітамінного чаю. 
 

 
 
В вересні місяці відкрито та працює кімната психологічного розвантаження, де 

громадяни отримують послуги – сеанси психологічного розвантаження.  

 
В медико-соціальну кімнату запрошуються спеціалісти міської лікарні № 1 та інших 

закладів для надання консультацій підопічним територіального центру, які звертаються по 
допомогу. Лікарем-ентерологом міської лікарні № 1 з підопічними територіального центру 
було проведено лекцію на тему: «Харчування людей похилого віку», організовано виступ 
психологів Олександрійської філії КІРУЕ на тему: «Особливості психології людей похилого 
віку». 



 
Прийом спеціаліста з міської лікарні № 1 

 
Спільно з працівниками бібліотеки ім. О.Пушкіна проводилися лекції з 

використанням відеоматеріалів на теми: «Ксенофобія – проблема суспільства», «Ні – 
расизму» та слайд-шоу «Рідний край – очам утіха». До святкування 266 річниці міста було 
організовано лекцію «Сім чудес Олександрії» та презентацію соціальних проектів: 
інтерактивна програма: «Жди меня» … ; «Пам’ятаємо Вас». 

     
Лекції на тему  «Рідний край – очам утіха», «7 чудес Олександрії» 

 
Сестрами медичними територіального центру надано: 

- масаж 387 послуг, 158 громадянам; 
- вимірювання тиску 10264 послуги, 995 громадянам; 
- вимірювання ваги тіла 409 послуг, 131 громадянам; 
- вимірювання температури тіла 96 послуга, 18 громадянам; 
- бесіди-консультації на медичні теми 84 послуги; 
- послуги лікаря терапевта 14 послуг, 14 громадянам (консультації лікаря-терапевта 

громадянам похилого віку та інвалідам під час проведення дня відкритих дверей з 
нагоди Дня захисника Вітчизни); 

- надано 5 послуг глюкометром; 
- «Тубус-Кварц» 18 послуг, 10 громадянам; 
- електрокардіограф 1 громадянину; 
- апаратом «АЛІМП» 330 послуги, 15 громадянам; 
- пригощання вітамінними чаями 1682 послуг. 
- проведення сеансів соціально-психологічного розвантаження 21 послуга, 21 

громадянину; 
- заняття на тренажерах в групах здоров’я 1784 послуги, 42 громадянам.  

На 01.11.2012 року надано 17222 послуги для 1400 громадянам відділення. 
Відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 

обслуговує 1499 громадянина. 
Відділенням надається 23 види соціально-побутових послуг. До переліку входять: 

перукарські, швацькі послуги, прання-прасування білизни, автопослуги «Соціального таксі», 
дрібне лагодження побутової техніки, сантехнічного обладнання, хоз.будівель, житла, 



інвадіних візків, парканів, обрізка дерев, прибирання листя, снігу, розпилювання дров 
бензопилою, пиляння, рубання, складування дров, косіння бур’янів бензокосилкою, косою, 
занесення вугілля, копання, волочіння городів, точіння ножів та ножиць. Особистої гігієни 
(купання в душовій кабіні). 

 

       
Надання послуг машиністом з прання білизни в пральні територіального центру 

 

     
Надання послуг перукарем     Надання послуг «Соціальним таксі»  
 

    
  Надання послуг швачкою в швейній майстерні територіального центру 

 



     
Надання послуг по косінню бурянів    Точіння ножів та ножиць кожної середи 
бензокосилкою за замовленнями громадян спеціалістом територіального центру  
що перебувають на обліку 
 

      
Душова кімната по наданню послуг з особистої гігієни 

 
Духовну підтримку можна отримати в «Кімнаті духовності» де проводяться служби 

священиками Олександро-Невської церкви, просвітницькі в бібліотеці територіального 
центру, фонд якої створений при допомозі населення міста і налічує 1729 примірників та в 
клубі дозвілля ветеранів «Зустріч». 

 

     
Проведення релігійної служби в «Кімнаті          Відвідування бібліотеки 
Духовності»  священиком  Олександро- 
Невської церкви 

 



 
Дозвілля ветеранів клубу «Зустріч» 

 
Надаються послуги по перевезенням «соціальним таксі». З квітня 2009 року за 

спільним рішенням представників міської ради з приватними підприємцями таксі міста 
створена служба «соціальне таксі». Перевезення інвалідів Великої Вітчизняної війни та 
загального захворювання здійснюється за домовленістю з ПП «Лісовицька А.Ф». Така форма 
організації роботи служби відмічена головою Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та запропонована для впровадження в інших регіонах області. За 10 місяців 
2012 року перевезено 16 інвалідів, надано 94 послуги. Послуги надаються за рахунок 
благодійних коштів, які надходять від приватних підприємців таксі міста. Планується 
активізація роботи даної служби по залученню власників таксі, які відкрили підприємницьку 
діяльність в 2012 році, шляхом проведення зборів спільно з міською радою. 

З листопада місяця 2010 року територіальним центром здійснюється перевезення 
мікроавтобусом Тойота Ні Асе «соціальне таксі». Послуги надаються інвалідам Великої 
Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, учасникам акції «Зірка пам’яті» - безкоштовно, 
іншим категоріям громадян згідно Положення про організацію роботи служби «соціальне 
таксі» затвердженого рішенням виконавчого комітету № 651 від 05 серпня 2011 року. 
Протягом 10 місяців 2012 року цією послугою скористалися 230 громадян, які отримали 751  
послугу. На платній основі 65 громадян, 185 послуг на суму 4,1 т.грн. 

 

    
Надання послуг по перевезенням «Соціальним таксі» територіального центру інвалідам 

Великої Вітчизняної війни, учасникам акції «Зірка пам’яті» та інвалідам загального 
захворювання 

 
 



 
Надання послуг по перевезенням «Соціальним таксі» ПП «Лісовицька» 

 
За 10 місяців 2012 року відділенням надано 7778 послуг для 1433 громадян, які 

перебувають на обліку. 
Відділення за рахунок спонсорської допомоги безкоштовно забезпечує одиноких та 

малозабезпечених громадян, які перебувають на обліку, одягом, взуттям б/в, продовольчими 
та промисловими товарами, хлібом, гарячими обідами. 

 

     
Надання гарячих обідів малозабезпеченим  Надання гарячих обідів малозабезпеченим  
громадянам міста в кафе «Нон-Стоп»   громадянам міста в кафе «Привал»  
(Маслова Т.М.)     (Шубадьорова С.І.) 

 

     
 

Вручення натуральної та матеріальної допомоги директором територіального центру 
ветеранам війни з нагоди свята Перемоги та Дня захисника Вітчизни 

 



 
Видання натуральної допомоги у вигляді одягу б/в малозабезпеченим  

громадянам міста 
 
За 10 місяців 2012 року допомогу отримали 682 громадянина на суму 48,9 т.грн. 
В тому числі: 

- Грошової 159 чол. на суму 6,4 тис грн. 
Надано в березні до Міжнародного жіночого дня - 0,330 грн., в травні до                                     
Дня Перемоги -3500,00 грн., до Міжнародного дня людей похилого віку – 2620,0грн. 

- Натуральної 523 чол. на суму 42,5 тис грн.  
В т.ч. 
- Благодійних обідів 27 чол. на суму 4,0 тис грн. 
- Продовольчих товарів 255 чол. на суму 16,9 тис грн. 
- Одягу, взуття б/в 324 чол. на суму 20,6 тис грн. 
- Промислові товари 6 чол. на суму 0,6 тис.грн. 
- Вітальні листівки на суму 0,4тис грн. 
 Відділення здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, 

довідки про склад сім’ї (форма № 3). 
  
В територіальному центрі проводяться Дні відкритих дверей з нагоди Дня захисника 

Вітчизни, свята Перемоги, Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. 
Під час проведення заходів організовуються зустрічі з представниками місцевого 

самоврядування. 

 
Привітання підопічних та гостей міста зі святом Перемоги 

  
 
 
 



Підопічним вручається грошова та натуральна допомога, отримана від благодійників 
міста. 

        
 
Привітання з Днем Захисника Вітчизни 

сім’ї ветеранів – підопічних 
територіального центру Мілун О.О. та 
Мілуна І.В. 

Вручення завідувачем відділення 
Штанько О.К. харчового набору до свята 
Захисника Вітчизни Луценко М.Г., інваліду 
ВВв ІІ групи 

 

 
До Великодня підопічним територіального центру були вручені кондитерські вироби у 

вигляді пасок 
 

 

 
Вручення натуральної допомоги ветерану Великої Вітчизняної війни директором 

територіального центру О.Болілим з нагоди свята Перемоги  
 
 



       
Відвідання директором територіального центру  дітей-інвалідів з нагоди Міжнародного 

дня захисту дітей. 
 
Проводяться консультації спеціалістів з управління праці та соціального захисту 

населення, Пенсійного фонду, лікарів терапевтів, патронажних сестер Організації Товариства 
Червоного Хреста. 

    
   Надання консультацій спеціалістами    Надання консультацій на медичні теми  
  УПСЗН     патронажною сестрою ОТЧХ   
 

В «Кімнаті духовності» до релігійних свят та під час заходів в територіальному центрі 
священиками Олександро-Невської церкви проводяться служби. 

Запрошуються художні колективи міста з привітальними програмами «Від щирої душі», 
«Для вас, ветерани». 

    
Привітання ветеранів співачкою В.Левчук та учасниками художнього  

колективу «Перлина» на заходах в територіальному центрі 
 
Завдяки спонсорській допомозі організовується пригощання підопічних та гостей, які 

завітали на захід, чаєм та солодощами. 
 



       
Пригощання ветеранів «фронтовою кашею», чаєм та солодощами 

 
Останнім заходом в територіальному центрі був День відкритих дверей з нагоди 
Міжнародного дня людей похилого віку та ветеранів. 
 

    
 

    
Всі працівники територіального центру є членами профспілкової організації. 

Колектив працює відповідно Колективного договору, який затверджений на 2011-2015 роки. 
 



 
Колектив працівників територіального центру 

 
Велика увага приділяється відпочинку спілчан – організація дозвілля членів 

профспілки та їх сімей. 

    
     Відпочинок в парку ім. Т.Г.Шевченка           Відвідування зоопарку в с.Озера 

 
 
Організовуються екскурсії по визначним місцям України. 

 
Екскурсія колективу до м. Дніпропетровська, відвідування храму Іверської Божої Матері 

 
Колектив територіального центру вміє не тільки відпочивати, але й дружно 

працювати. З метою зробити свій внесок у перетворення міста на територію чистоти 
працівники брали активну участь у суботниках. 



 
Також проводяться суботники по благоустрою приміщень в територіальному центрі. 

   
 
З працівників територіального центру організовано вокальну групу «Журавушка», яка 

дарує свої пісні на заходах установи та на Днях відкритих дверей, які проводяться з нагоди 
свят. 

 
Виступ вокальної групи територіального центру «Журавушка» 

 
До Жіночого дня 8 Березня, Дня Незалежності, Дня працівника соціальної сфери 

працівників нагороджують Грамотами та Подяками від імені міського голови, а також від 
ГУПСЗН та Подяками директора територіального центру за якісне виконання трудових 
обов’язків, тривалу та успішну працю. 

 



 
 
Профспілкова організація територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Олександрії нагороджена дипломом  за зайняте І місце в 
огляді-конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію в системі Головного 
управління праці та соціального захисту населення в Кіровоградській області 2011 року. 29 
лютого 2012 року головою обкому профспілки працівників державних установ В.Федотовим 
було вручено колективу Диплом та Грамоту. 

 

  
Стаття з газети «Вільне слово» щодо нагородження Дипломом за зайняте І місце в 

огляді-конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію в системі Головного 
управління праці та соціального захисту населення в Кіровоградській області 2011 року 
головою обкому профспілки працівників державних установ В.Федотовим директора 
територіального центру О.Болілого та голову профспілкової організації Л.Дудник 

 
Для утримання територіального центру на 2012рік було передбачено та затверджено 

1865,2 т.грн. 
 Матеріально-технічна база територіального центру та структурних підрозділів 

задовільна. 
Соціальні робітники забезпечені спецодягом (халати, капці, канцтовари), проїзними 

квитками. 
Загалом за 2012 рік, матеріально – технічну базу зміцнено на 32,8 тис. грн., в тому числі., 

облаштовано кімнату психологічного розвантаження: придбано килимове покриття, карнизи, 
штори на 2,5 тис. грн., проведено поточний ремонт холу на суму 30,3 тис. грн.  

 



 
 
 

Відкрите нове приміщення благодійної бібліотеки. 
 

 
     

 
На даний час працівниками установи ведеться робота по організації дня відкритих 

дверей з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відбудеться  28 листопада 2012 року. 
Про всі заходи, умови обслуговування, перелік послуг, введення нових видів послуг 

висвітлено в засобах масової інформації (газетах «Вільне слово», «Олександрійський 
тиждень», «Кіровоградська правда», ТОВ ТРК КТМ, ТОВ ТРК РВД).  

 


