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Фінансування ЦНСП Сергіївської сільської ради 

Загальний фонд  

• Затверджено коштів-1806348грн 

• Заробітна плата-1406348грн. 

• Нарахування на з/п-365000грн. 

• Предмети, матеріали-20000 грн. 

• «соціальне таксі»-15000грн. 

• Заправка картриджів-5680грн. 

        Спецфонд 
Залишок на 01.01.2022 рік- 

32945грн 
Надійшло коштів за платні      послуги- 

16602грн. 
Залишок на 01.01.2023 рік- 

49547 грн. 



«Центр надання соціальних послуг» 

Сергіївської сільської ради 

Центр створений 01.03.2018 року 

На даний час працює 14 чоловік: директор, 

бухгалтер, фахівець із соціальної роботи, 

соціальний працівник та 10 соціальних 

робітників. 

Соціальні послуги надаються, як за місцем 

проживання,  так і в приміщенні Центру  



В ЦНСП Сергіївської сільської ради можуть  отримати допомогу  особи з інвалідністю, 

учасники бойових дій, учасники ліквідації наслідків на ЧАЕС, багатодітні та малозабезпечені 

сім’ї, та сім’ї із дітьми , які перебувають у складних життєвих обставинах, одинокі та одиноко 

проживаючі  особи, внутрішньо-переміщені особи, та люди похилого віку. 
 

 

 



Послуга «догляд вдома» 

придбання та доставка 
продуктів та ліків 

допомога у приготуванні 
їжі 

прибирання 

інші 



Послуга «догляд вдома» 

 

    ВСЬОГО ПОСЛУГ=5390 ЗА РІК 

 

• ПЛАТНІ  -564 ПОСЛУГИ  НАДАНО 13 
ОСОБАМ 

• БЕЗПЛАТНІ-6468 ПОСЛУГ НАДАНО  46 
ОСОБАМ    

 

Середнє навантаження на одного соціального 
робітника становить 6 осіб.                                                    

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ  БЕЗПЛАТНІ ПОСЛУГИ 



 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення індивідуальними 

засобами захисту 

 
На період карантинних обмежень та 

контактом соціальних робітників з 

побутовою хімією Центр забезпечує 

працівників засобами індивідуального 

захисту:   

-медичними одноразовими масками  

-гумовими рукавичками 

-дезинфікуючими засобами 

 

 



Забезпечення матеріалами 

та обладнанням 

соціальних робітників 
 

 

За кошти від платних послуг у 2021 році 

соціальним робітникам було придбано 

куртки робочі, взуття, рукавиці, сумки 

господарські (на суму 10564 грн) якими 

продовжують користуватися і у 2023 році. 



      Фахівець із соціальної роботи 

У 2022 році ФСР було складено 

-  273 акти обстеження матеріально-побутових умов осіб та сімей 

- 10 перевірок якості надання соціальної послуги «догляд вдома» 
соціальними робітниками за місцем проживання отримувача 

послуги 

- 78 актів визначення потреби у наданні послуги «натуральна 
допомога» 



Забезпечення обладнанням фахівця із 

соціальної роботи  

 

Відповідно до постанови КМУ №817 
від04.08.2021 р. «Деякі питання реалізації 
експериментального проекту з організації в 
територіальних громадах соціальної роботи 
із сім’ями та дітьми, які належать до 
вразливих груп населення та/або 
перебувають у складних життєвих 
обставинах» в межах проекту ЮНІСЕФ 
«Моніторинг потреб та підтримка дітей в 
умовах війни» отримали благодійну допомогу 
у вигляді ТМЦ  планшет  LENOVO Tab 
M10 FHD PLUS  (вартість 6465,70грн.) 



Пункт прокату технічних засобів реабілітації 

працює з 2018 року. 
Наявні засоби реабілітації-15 одиниць: 

-ходунки-1шт. 

-палиці-2 шт. 

-милиці-6шт 

-крісло колісне -6 штук. 

В 2022 році видано 10 засобів 

реабілітації -1 ходунки, -6 крісел 

колісних, -6 милиць 

Технічними засобами реабілітації 

користуються  ВПО- 2 особи 



 

 

 Послуги допомоги в заповненні документів-600(з 

них 258 ВПО), проведенні електронних платежів-

511, представництво інтересів-2, допомога в 

роботі з електронними сервісами-100. 

 

 



Послуги соціального характеру через 

програму «СОЦІАЛЬНА ГРОМАДА» 

Сформовано електронних справ-279 

З них : 

-соціальні допомоги-190 

-пільги-16 

-субсидії-50 

-компенсація особам які надають 
соціальні послуги на непрофесійній 
основі-10 

-багатодітні сім’ї-2 

-інше-12 

Відмови- 23 

соціаль ні допомоги  

пільги  

субсидії  

компенсація на 
непроф.основі  

багатодітні  

інше  

відмови 



Компенсація  особам, які надають послуги 

на непрофесійній  основі 

 
 

• Виділено коштів-396000 грн. 

• Використано -168923грн. 

• Звернулися за компенсацією-10 осіб 

• Отримали компенсацію-9 осіб 

• Відмовлено-1 особам   



           Співпраця 

«Центр надання соціальних послуг »Сергіївської сільської 
ради  за участі Відділу освіти, молоді, спорту, культури та 

соціального захисту разом  з органами Національної 
поліції  співпрацюють для реалізації спільних заходів щодо 

профілактики та попередження домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, 

потрапляння осіб у складні життєві обставини, виявлення 
причин та умов виникнення складних життєвих обставин. 

Здійснюються спільні  планові та позапланові перевірки 
осіб та сімей за місцем проживання, які відносяться до 

«групи ризику»  

У 2022 році було проведено перевірок 96,  спільних заходів 
7, за результатами яких, осіб у складних життєвих 

обставинах  виявлено 4. СЖО ПОДОЛАНО -4. 



У 2022 РОЦІ СОЦІАЛЬНІ РОБІТНИКИ ДОПОМАГАЛИ У 

ПЛЕТІННІ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК. 



 Інші напрямки роботи 

Центру у 2022 році 
Допомога у оформленні документів: 

-відповідно до  місцевої програми «ТУРБОТА» санаторно-курортне 
оздоровлення -1 особа 

-влаштування до геріатричного будинку -2 особи 

- Допомога у формуванні та видачі гуманітарної допомоги 

 



       Дякуємо за увагу 

                                                    


