
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

« 10» березня 2023року № 29-2 /VIII

с.Великий Хутір

Про затвердження звіту директора 
комунального закладу «Центр 
надання соціальних послуг 
Великохутірської сільської ради»
Золотоніського району Черкаської 
області» за 2022 рік

Заслухавши звіт директора комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області» про роботу комунального закладу «Центр надання 
соціальних послуг Великохутірської сільської ради» Золотоніського району 
Черкаської області» за 2022 рік, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Звіт директора комунальної закладу «Центр надання соціальних послуг 
Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області» 
Піскун Ольги Миколаївни про роботу комунального закладу за 2022 рік, що 
додаються, взяти до відома.

АЧЕНКОВ.о. сільського голови



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням Великохутірської сільської ради 

від 10.03.2023року №29-2/УІІІ

ЗВІТ

директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг 
Великохутірської сільської ради» Золотоніського району Черкаської області» за 2022

рік

Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської 
ради Золотоніського району Черкаської області» рішенням сесії №3-12/УІІІ 
Великохутірської сільської ради створений 22.12.2020 року та має такі структурні 
підрозділи:

відділення соціальної роботи та надання соціальних послуг за місцем 
проживання;
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання ( 
на 22 ліжкомісця );

Основними напрямками діяльності КЗ «ЦНСП Великохутірської сільської ради» є 
надання соціальних послуг -  догляду вдома, консультування, соціальний супровід, 
соціальна профілактика, інформування, екстренне (кризове) втручання, соціальна 
адаптація, натуральна допомога, стаціонарний догляд, інвалідам, хворим (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, громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Загальна чисельність штату працівників центру -  21, з них: 

апарат -2;
відділення соціальної роботи та надання соціальних послуг за місцем 
проживання- 6;
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
- 12;
фахівець із соціальної роботи -  1.

У 2022 році кошторисні призначення КЗ «ЦНСП Великохутірської сільської ради" по 
загальному фонду становлять 3162 тис.грн., по спеціальному фонду за звітний період 
надійшло -  381 тис.грн. Заборгованості із виплати заробітної плати немає.

Станом на 01.01.2023 на території Великохутірської ОТГ виявлено 53 особи, які 
потребують соціальних послуг догляд вдома, натуральна допомога та стаціонарний 
догляд.

У розрізі структурних підрозділів стан охоплення обслуговуванням виглядає таким
чином:

відділенням соціальної роботи та надання соціальних послуг за місцем 
проживання було виявлено 33 осіб, обслужено 33 осіб що становить 100 %; 
відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання виявлено 20 осіб, обслужено 20 осіб, що становить 100%;



‘Станом на 01.01.2023 на обслуговуванні у відділенні соціальної роботи та надання 
соціальних послуг за місцем проживання 33 осіб одиноких та одинокопроживаючих 
громадян, з них:

знято з обслуговування 9 осіб, в тому числі: у зв’язку зі смертю -  5 осіб, у зв’язку із 
зміною місця проживання -  4 осіб.

Соціальні робітники ( 4 особи ) відвідують одиноких громадян від двох до п'яти 
разів на тиждень в залежності від групи рухової активності обслуговуваних та надають їм 
соціальну послугу догляду вдома відповідно до укладених договорів. Середнє 
навантаження на одного соціального робітника становить 8 клієнтів.

Відділенням соціальної роботи та надання соціальних послуг за місцем проживання 
надаються платні послуги та послуги з визначенням диференційованої плати. Всього 
протягом звітного періоду надано платних послуг та з встановленням диференційованої 
плати 15 особам на загальну суму 31,0 тис. грн.

Важливою ділянкою роботи є забезпечення в умовах стаціонарного перебування 
належного рівня життя осіб, які втратили здатність до самообслуговування і потребують 
постійного стороннього догляду та допомоги.

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, 
яке розраховане на 22 ліжкомісця, для підопічних створені належні умови проживання, 
організовано побутове і медичне обслуговування, постійно здійснюються заходи щодо 
покращення житлових та безпечних умов перебування. Приміщення відділення обладнано 
пожежною сигналізацією, яка знаходиться на постійному спостереженні. Оброблено 
горище вогнетривкою сумішшю на суму 22,4тис. грн. Перезаряджено вогнегасники на 
суму 1,43тис. грн.

Протягом звітного періоду Черкаською обласною організацією Товариством 
Червоного Хреста України надано благодійну допомогу, а саме: мікрохвильовка. 
холодильник, пральна машина.

Благодійною організацією Благо-ц виділено матраци (8шт.), туалетний стілець, 
памперси, вологі серветки.

Великохутірською сільською радою- 20 ковдр.

Станом на 01.01.2023 у відділенні стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання комунального закладу проживає 20 осіб (жінок -10, чоловіків -  
10).

Підопічні забезпечені чотириразовим харчуванням, м’яким та твердим інвентарем та 
всім необхідним для постійного проживання .

Стаціонарне відділення опалюється природним газом. Заключено договір з ГК « 
Нафтогаз Трейдинг» до 31.03.2023 року.

Кількість виділеної в користування землі -  0,85 га.

Харчування однієї особи в день становить - 86,92грн.

Утримання однієї особи в день -  316,56 грн.

Протягом 2022 року у відділенні було зібрано та використано урожаю з 
присадибної ділянки для потреб проживаючих:



У 2022 році отримано благодійної допомоги на суму 140,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду для потреб жителів відділення витрачено коштів на 
медикаменти -  36,7тис. грн., на продукти харчування -  462 тис. грн.

Однією з головних цілей у роботі КЗ «ЦНСІІ Великохутірської сільської ради» є 
забезпечення допомоги людям похилого віку та інвалідів у підтримці звичних обов’язків, 
функцій, видів діяльності та стосунків з оточуючими людьми. Працівники КЗ створюють 
такі умови, щоб люди похилого віку не були «утриманцями», а могли бути суспільно 
корисними, зберігаючи тим самим гарантію певної стабільності, відчуття хорошої 
перспективи, оптимістичні та реалістичні надії на те, що за нових життєвих обставин 
людина залишається корисною та потрібною. На сьогодні проблема КЗ, як бюджетної 
установи, полягає у тому, що її діяльність жорстко регламентується державними 
нормативними актами, що визначають цільові групи (самотні громадяни похилого віку та 
інваліди) і перелік послуг. Крім того, в останні роки фінансування залишає їм 
можливості лише на елементарне виживання, а сьогодення висуває все нові потреби. У 
зв’язку з цим важко запроваджувати нові види послуг. Завдання в роботі КЗ будуть 
спрямовані на запровадження механізмів, що забезпечуватимуть якість послуг, їх 
гнучкість, стимулюватимуть постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати 
на проблеми сьогодення. Завдяки впровадженню інноваційних послуг люди похилого віку 
зможуть отримати доступ до соціальних послуг, що відповідають саме їх потребам та 
життєвій ситуації.

Директор Ольга ПІСКУН


