
                                                                    

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__17.03.2021____                                                                                                   №___99_____ 

                                                                 м. Лиман 

Про затвердження звіту про 

роботу територіального центру 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)  

м. Лиман 

 

 

 

Відповідно до додатку 5  Статуту Лиманської об´єднаної територіальної 

громади затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016  № 7/22-987, 

керуючись ст. 34, 40, 52, 54 Закону України  " Про місцеве самоврядування в 

Україні ", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт про роботу територіального центру соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Лиман за 2020 рік (додається).. 

            

      

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від ____17.03.2021__ № ___99_ 

 

 

ЗВІТ 

про роботу територіального центру соціального обслуговування  

( надання соціальних послуг ) м. Лиман 

 

Територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних 

послуг ) м. Лиман є комунальною установою, яка знаходиться за адресою: вулиця 

1-го Травня,2, м. Лиман, Донецької області. 

 

Територіальному центру соціального обслуговування ( надання соціальних 

послуг ) м. Лиман на 2020 рік виділено бюджетних асигнувань у сумі 9970 тис.грн., 

додатково виділено 479,033 тис.грн., загальна сума коштів на 2020 рік склала 

10449,039 тис.грн. 

 Штатна чисельність територіального центру складає 107,25 штатних 

одиниць, з них у сільській місцевості 67,5 штатних одиниць, фактична чисельність 

працюючих осіб – 98. 

 Основною діяльністю  територіального центру є надання різних видів 

соціальних послуг, підтримка соціальної активності одиноких громадян похилого 

віку, інвалідів, УБД, УВВВ. 

 Територіальним центром за 2020 рік обслуговано 1264 осіб. 

 В структуру територіального центру входять три відділення: 

Відділення соціальної допомоги вдома – надає соціальні послуги громадянам, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності 

(ІІІ, ІV, V групи ) та потребують сторонньої допомоги. Також у відділення 

приймаються пенсіонери, які мають дітей, але за станом здоров'я, діти не в змозі 

доглядати батьків ( або  мешкають в іншій області чи іншій країні ). 

Обслуговування таких пенсіонерів проводиться на платній основі. 

Відділенням обслуговуються громадяни Лиманської ОТГ, по місту Лиман – 

обслуговано 288 осіб так в сільській місцевості – обслуговано 499 осіб. 

Всього за 2020 рік  відділенням обслуговано 727 осіб, яким надано 

70252соціальних послуг: 

з них жінок – 539 

громадяни похилого віку – 657 

особи з інвалідністю – 94 

ветеранів війни – 93 

інвалідів війни – 2 

членів сімей учасників АТО – 0 

внутрішньо переміщених осіб – 22 

ветеранів праці – 106 

постраждалих в наслідок аварії на ЧАЄС – 2 

обслуговано за плату – 149, у сільській місцевості – 101 



Навантаження на соціального робітника: 

по місту – 11 осіб 

в сільській місцевості – 9 осіб 

Соціальні робітники надають соціальну послугу вдома 2 рази на тиждень, з IV, 

Vгрупоюруховоїактивності – 5 разів на тиждень, а саме: 

- закупка та доставка продуктівхарчування, ліків, іншихтоварів, допомагають у 

приготуванніїжі; 

- допомагають у веденнідомашньогогосподарства; 

- оформлення документів, оплатаплатежів; 

- надаютьпсихологічнупідтримку. 

Такожнадаютьпослуги: 

- представництвоінтересів; 

- посередництво та інше; 

Зкожнимотримувачемсоціальноїпослугиукладаєтьсядоговір. 

 

Відділеннястаціонарного догляду дляпостійногопроживання–для 

обслуговування30 одиноких громадян. До відділення на постійнепроживання, 

повнедержавнеутриманняприймаютьсяодинокігромадянипохилоговіку, інваліді ( 

якідосягли 18 річноговіку ), хворі, яківідповідно до висновкулікувально – 

консультативноїкомісії закладу охорониздоров'я не здатні до самообслуговування, 

потребуютьпостійноїстороньоїдопомоги. 

Підопічним, якіперебувають у відділенністаціонарного догляду, 

пенсіявиплачується у встановленомуузаконодавством порядку. 

Всього за 2020ріквідділеннямобслуговано40осіб, 

якіотрималаи9486соціальнихпослуг: 

з них жінок – 20 

громадяни похилого віку – 26 

особи з інвалідністю – 14 

ветеранів війни – 3 

внутрішньо переміщених осіб – 1 

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 

За 2020ріквідділеннямобслуговано507 осіб: 

з них жінок – 205 

громадяни похилого віку – 261 

особи з інвалідністю – 107 

ветеранів війни – 5 

інвалідів війни – 1 

внутрішньо переміщених осіб – 1 

ветеранів праці – 71 

постраждалих в наслідок аварії на ЧАЄС – 4 

обслуговано за плату – 283, у сільській місцевості – 8 

Надаються перукарські послуги, а також послуги 

- консультування 

- соціальної профілактики. 

Створено пункт прийому одягу. 

У всіх відділеннях територіального центру послуги отримують вимушено – 

переміщені особи. 



Також у територіальному центрі працює пункт прокату технічних засобів. 

Послугами пункту прокату скористалися 19 громадян похилого віку. 

 

В 2020 р. чердачне приміщення територіального центру оброблені 

вогнегасним складом. 

Загальна сума виконаних робіт по обробці вогнегасним складом складає 

20035 гривень. 

Придбано протигази на суму 13650 грн. 

Проведена перезарядка вогнегасників на загальну суму  1549,40 гривен. 

Придбані меблі , м'який інвентар для відділення стаціонарного догляду, 

інвентар для надання перукарських послуг на загальну суму 65539 грн. 

. 

 На 2021 рік заплановано: 

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень пральні з облаштуванням навісу 

для сушіння білизни та інших речей за адресою: вул. Лісна,1а с. Рубці» 

територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних 

послуг ) м. Лиман; 

- капітальний ремонт огорожі Територіального центру м. Лиман, 

розташованого за адресою: вул. 1-го Травня,2, м. Лиман» Територіального 

центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) м. Лиман. 

 

 

 

Директор  

територіального центру      Н.О.Парфьонова 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    О.В.Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


