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Про звіт директора Летичівського 

територіального центру соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг) 

про фінансово-господарську діяльність 

підприємства за період 2018-2020 роки 

 

 Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Панасюк Т.І.про фінансово-господарську діяльність підприємства за 

період 2018-2020 роки, взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища та постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг, Летичівська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт директора Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Панасюк Тетяни Іванівни про 

фінансово-господарську діяльність підприємства за період 2018-2020 роки 

взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова 

О.М.). 

 

Селищний голова       Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 

 



 

 

Летичівський територіальний центр соціального обслуговування 
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У народі справедливо підмічено, що людська душа мов квітка розцвітає 

від тепла й доброти. Саме ці фактори складають основу спілкування 

працівників з отримувачами соціальних послуг. Милосердя не має меж ні в 

часі, ні в просторі. 

Добро завжди повертається – у цьому щиро переконані працівники 

Летичівського  територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). А ще  ми добре знаємо, що всі у величезному боргу перед 

старшим поколінням за все, що вони зробили для нас, для розвитку нашої 

громади.  

Територіальний центр опікується найбільш матеріально незахищеними 

категоріями громадян – ветеранами війни та праці, інвалідами, самотніми 

людьми похилого віку, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і не 

можуть їх самостійно подолати 

На підставі рішення Летичівської районної ради від 06.01.2016 р. № 2-

3/2016 «Про передачу бюджетних установ» Летичівська селищна  рада є 

правонаступником районної ради і має статус органу управління відносно 

територіального центру,який переданий у спільну власність  Летичівської 

територіальної громади. 

Приміщення і кабінети  територіального центру розташовані на першому 

поверсі одноповерхової будівлі, вся зона надання соціальних послуг 

розташована, хоч і в маленьких, але зручних кабінетах.        

При вході до територіального центру  об лаштований пандус та 

встановлена кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. На сьогодні в територіальному центрі функціонують 

два відділення - відділення соціальної допомоги   вдома та відділення 

організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги та соціальної 

адаптації, в яких, за станом на 01.01.2021 року отримують соціальні послуги 

відповідно 784 та 770 громадян. Всього у територіальному центрі отримують 

послуги 1554 особи.    З них: 

- ветерани війни та члени їх сімей – 168, в т.ч. інваліди Великої 

Вітчизняної війни – 8; 

- реабілітовані та члени їх сімей – 8; 

-  потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС – 8; 

- діти війни – 507.  

Згідно штатного розпису  чисельність працівників територіального 

центру  -. 62,5 посадових окладів 

Територіальним центром надаються як безоплатні, так і платні послуги. 

Так безоплатних послуг надано:  

- 2018 рік – 115167 послуг 

- 2019 рік – 118125 послуг; 

- 2020 рік – 121841 послуга. 

 

 

За цей же період було надано платних послуг; 

- 2018 р.:17972 послуг на суму 162,43 тис. грн.. при запланованих 150,0 

тис.грн.; 

- 2019 рік:17218  послуг на суму 183,52 тис.грн. при плані 170,0 тис.грн.; 



- 2020 рік –17504 послуги на суму  196,80тис.грн. при запланованих 190 

тис.грн. 

Усі кошти, отримані від надання платних соціальних послуг зараховані на 

спец рахунок територіального центру. 

За рахунок цих коштів нами придбано: 

- 2018 рік: велосипеди – 16 штук, оргтехніка для роботи тер центру, 

мийка для перукарні , всього на загальну суму 109,5 тис.грн.; 

- 2019 рік: переобладнано автомобіль , придбано стерилізатор для 

інструментів перукаря, на загальну суму 13,5 тс.грн.; 

- 2020 рік: велосипеди – 10 шт., лавочки – 2 щт., косарка, спецодяг 

(куртки) – 44 шт., на загальну суму 132 тис.грн. 

Всього із спецфонду за період 2018 – 2020 р.р. використано  703,5 

тис.грн. 

Загалом працівниками територіального центру надається 15 видів 

соціальних послуг. Це -  допомога у веденні домашнього господарства, 

допомога в обробітку присадибних ділянок, придбання та доставка ліків 

та продуктів харчування, промислових товарів, оформлення житлових 

субсидій та пільг, допомоги у проведенні косметичних ремонтних робіт, 

заготовка овочів та фруктів на зиму, допомога в забезпеченні паливом, 

порізка та порубка дров, скошування трави, оранка, садіння картоплі, 

копання картоплі.  Крім того ми надаємо послуги з ремонту швейних 

виробів, з прання білизни, перукарські послуги та послуги з масажу, 

медичні послуги. 

На утримання територіального центру було виділено: 

- 2018 рік - 3946494,00 грн., із них: 3201394,00 грн. на оплату праці, 

683422,00 грн. – нарахування на заробітну плату; 16101,00 грн. – 

придбання предметів та матеріалів; 31399,00 грн. – оплата 

комунальних послуг. 

- 2019 рік – 4538469,00 грн., в т.ч.: 3646785,00 грн. – оплата праці;  

802293,00 грн. – нарахування на заробітну плату; 34915,00 – 

придбання предметів та матеріалів; 34718,00 грн. – оплата 

комунальних платежів. 

- 2020 рік – 4688615,00 грн., в т.ч.: 3808514,00 грн. – оплата праці; 

801220,00 грн. – нарахування на заробітну плату; 22000,00 грн. – 

придбання предметів і матеріалів;     37673,00 грн. – оплата 

комунальних  платежів. 

Із загальної суми на утримання територіального центру заробітна 

плата в середньому складає -  85,1   %. 

При територіальному центрі працює мультидисциплінарна команда, 

до якої входять соціальні робітники, соціальний працівник, медична 

сестра, швея, перукар. За потребою вони виїжджають у села громади 

для надання послуг з порізки та порубки дров, скошування трави, 

швейних та перукарських послуг. За звітний період нею  відповідно 

надано  послуг: 2018 рік –43, 2019 рік – 59, 2020 рік – 106. 

 

Загалом по територіальному центру за 2020 рік надано 121841 

безоплатних послуг.. 



В розрізі послуг : 

- придбання та доставка ліків – 10506; 

- надання допомоги в оформленні документів – 861; 

- заміна білизни – 1091; 

- виклик лікаря – 876; 

- придбання та доставка продуктів харчування – 23370; 

- придбання та доставка промислових товарів – 7965; 

- оплата комунальних платежів – 4217; 

- надання допомоги в прибиранні житла – 5730; 

- піднесення води – 21130; 

- піднесення палива – 11665; 

- надання допомоги в приготуванні їжі – 3851; 

- допомога в обробітку присадибної ділянки – 1962; 

- відвідування організацій – 3484; 

- інші послуги – 19562; 

- здійснення санітарно-гігієнічних послуг – 427; 

- супровід до лікарні та відвідування хворих – 193; 

- участь в проведенні ремонтних робіт – 170; 

- допомога в завезенні палива – 112; 

- читання газет, книг, заміна книг в бібліотеці – 1079; 

- послуги з масажу – 310; 

- послуги з прання білизни – 330; 

- послуги швеї – 301; 

- послуги перукаря – 143; 

- порізка та порубка та складання дров – 780; 

- послуги медичної сестри – 929; 

- оранка, фрезування – 210; 

- скошування трави – 192; 

- інші – 69; 

-транспортні послуги – 267. 

 

За цей же період надано платних послуг 17504 на суму 196,8 тис грн.. 

В розрізі послуг: 

- ведення домашнього господарства ( піднесення води, дров, прибирання 

житла, розпалювання печей та ін.. ) – 4076; 

- приготування їжі – 18; 

- придбання та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів 

– 7469; 

- надання допомоги в оплаті комунальних послуг – 1280; 

- надання допомоги в оформленні документів – 208; 

- представництво інтересів в органах державної влади – 453; 

- здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання – 6; 

- транспортні послуги –1 29; 

- перукарські послуги – 1002; 

- прання білизни – 360; 

- пошиття та ремонт одягу – 480; 

- послуги з масажу – 957; 



- інші послуги (порізка, порубка, медичні послуги, скошування трави, 

оранка, фрезування, садіння та копання картоплі та ін..) – 1066. 

 Загальна характеристика матеріально – технічної бази територіального 

центру – задовільна. Територіальний центр має легковий автомобіль, міні 

трактор для обробітку земельних ділянок громадян, які перебувають на обліку у 

територіальному центрі, причіп, картоплесаджалку та картоплекопалку, 

культиватор, фрезу, плуг тракторний, мотоблок, бензопилу«Штіль »- 2шт. 

мотокосу – 2 шт.,  багатофункціональний масажер NUGA BEST-4, тепловий 

стимулятор, турманієвий біомат, турманієвий килимок, профілактор Євмінова. 

Повністю забезпечені обладнанням  приміщеня для надання перукарських 

послуг,швейних послуг та послуг з прання білизни. 

Протягом звітного періоду територіальним центром проводилися 

благодійні акції до Дня людей похилого віку та Дня ветерана, Міжнародного 

дня людей з особливими потребами, з нагоди Пасхальних свят. З допомогою 

всіх, хто не залишився байдужим до проблем людей похилого віку і 

відгукнувся на наше прохання було сформовано та вручено продуктові пакети: 

- 2018 рiк – 110  на суму  4133,57 грн.; 

- 2019 рік – 164 на суму 4839,40 грн.;  

- 2020 рік – 173 на суму 7119,20 грн. 

Крім того територіальним центром була отримана та вручена найбільш 

потребуючим верствам населення благодійна 

допомога в кількості 316 продуктових наборів від ТОВ «АТБ-Маркет» 

та  від благодійного фонду  «Краще майбутнє»  769 наборів на  суму 

22733,0 грн. 

При територіальному центрі в холодну пору року працює  пункт обігріву.  

 На виконання Наказу Міністерства соціальної політики України від 

27.12.2013 року № 904 була проведена внутрішня оцінка якості надання 

соціальних послуг з 11 жовтня по 30 листопада 2018 року; з 05 липня по 

09 серпня 2019 року; з 03 червня по 15 липня 2020 року. 

Територіальний центр працює над удосконаленням своєї діяльності, а саме: 

- забезпечення  усім членам громади доступ до соціальних послуг, 

забезпечення можливості їх отримувати у територіальному центрі для 

всіх категорій населення, що цього потребують, незалежно від стану 

здоров'я, місця проживання, віку, статі та ін.; 

-  надання соціальних послуг, спираючись на сучасні теоретичні знання, 

практичий досвід та професійні навички, приділяючи максимум уваги 

їх якості та ефективності; 

- запровадження  механізму запобігання виникненню складних 

життєвих обставин; 

- впровадження оцінки потреб особи – як обов'язкової умови 

планування та надання соціальних послуг. 

Не лише за службовими обов’язками, але в більшості своїй по доброті 

душі та чуйності серця піклуються працівники територіального центру про 

літніх людей, ветеранів та осіб з особливими потребами. Завдяки їхній 

турботі літні люди отримують надію на майбутнє, відчувають себе 



повноцінними і повноправними членами суспільства.  Незважаючи на 

складність роботи в умовах карантинних заходів, введених у зв’язку з 

поширенням коронавірусу, усі громадяни,  які перебувають на обліку в 

територіальному центрі, отримують послуги в повному обсязі. Соціальні 

робітники знаходять в собі бажання  і можливість бути корисними,сили для 

усмішки і для ласкавого слова,  щоб вселити в людину віру в завтрашній 

день, подарувати  душевне тепло, якого не вистачає. 

 

 

 

Директор територіального центру                      Тетяна ПАНАСЮК 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


