
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XI сесія УІП скликання

РІШЕННЯ

від 15 липня 2021 року Валки №413

Про затвердження Програми 
розвитку надання соціальних послуг 
Центром надання соціальних послуг 
Валківської міської ради на 2021-2022 роки

Керуючись статтями 26, 27, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши лист Центру надання соціальних 
послуг Валківської міської ради від 02 липня 2021 року №332, враховуючи 
висновки постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту 
та депутатської етики, постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики, Валківська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку надання соціальних послуг Центру 
надання соціальних послуг Валківської міської ради на 2021-2022 роки 
(додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Лариса ЛЕВЧУК) 
передбачити кошти у міському бюджеті для фінансування відповідної 
Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально- 
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики

Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XI сесії 
Валківської міської ради 
VIII скликання 
від 15 липня 2021 року №413

ПРОГРАМА 

розвитку надання соціальних послуг 

Центром надання соціальних послуг 

Валківської міської ради 

на 2021 - 2022 рр.

м. Валки 
2021 р.



П А С П О Р Т  
Програми розвитку надання соціальних послуг 

Центром надання соціальних послуг Валківської міської ради
на 2021 - 2022 рр.

Назва Програми Програма розвитку надання соціальних послуг Центру 
надання соціальних послуг Валківської міської ради 2021 
- 2022 роки

Підстава для 
розроблення

Конституція України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про соціальні 
послуги», постанова Кабінету Міністрів України «Про 
організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 р. 
№587, постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання діяльності центрів надання соціальних послуг» 
від 03.03.2020 р. №177

Ініціатор
розроблення
Програми

Центр надання соціальних послуг Валківської міської 
ради

Розробник
Програми

Центр надання соціальних послуг Валківської міської 
ради

Відповідальні за 
виконання 
програмних 
заходів

Центр надання соціальних послуг Валківської міської 
ради

Мета Програми Досягнення всебічного захисту законних прав мешканців 
Валківської міської ради на забезпечення надання 
соціальних послуг та соціального обслуговування, 
покращення доступу мешканців територіальної громади 
до належного спектру якісних соціальних послуг, що 
надаються в межах громади відповідно до законодавства

Термін реалізації 
Програми

2021-2022 роки

Основні джерела 
фінансувавші 
заходів Програми

- міський бюджет

Обсяг фінансових 
ресурсів,
необхідних для
реалізації
Програми

В межах бюджетних призначень

Очікувані
результати
виконання

Удосконалення діяльності Центру надання соціальних 
послуг Валківської міської ради. Створення умов для 
забезпечення якісного надання соціальних послуг 
громадянам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої допомоги.



Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах -  
один з основних напрямів соціальної політики держави.

Центр надання соціальних послуг Валківської міської ради (далі - центр) 
є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи 
якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, 
які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах.

У своїй діяльності центр керується Конституцією та законами У країни, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами- 
Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами з 
питань надання соціальних послуг, рішеннями сесії Валківської міської ради, а 
також Положенням про центр надання соціальних послуг, розробленим 
відповідно до Типового положення згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 березня 2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів 
надання соціальних послуг».

Основними завданнями центру є:
проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать 
до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 
потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з 
метою мінімізації або подолання таких обставин.

Центром надання соціальних послуг надаються такі види послуг: догляд 
вдома, догляд стаціонарний; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та 
реінтеграція; консультування; соціальний супровід; кризове та екстрене 
втручання; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна 
профілактика; натуральна допомога; догляд та виховання дітей в умовах, 
наближених до сімейних; інформування; інші послуги.

Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування 
особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем 
перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг 
(зокрема на вулиці).

Для надання соціальних послуг у центрі утворено такі відділення:
відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового 

перебування/проживання: (22 ліжко-місць). Відповідно до встановлених норм 
особи 100% забезпечені житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким 
та твердим інвентарем і столовим посудом; раціональним харчуванням, у тому 
числі з урахуванням віку і стану здоров’я, у межах натуральних норм 
харчування, постійним медичним обслуговуванням та медикаментами, 
комунально-побутовими послугами, середньомісячна вартість обслуговування 
одного підопічного за 2021 рік складає -  9200,00 грн.

відділення соціальної допомоги вдома: на обслуговуванні перебуває 
777 осіб (особи похилого віку, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, особи з 
тяжкими захворюваннями). Загальна кількість соціальних робітників 60, якими



надаються соціальні послуги, а саме: допомога в самообслуговуванні, ведення 
домашнього господарства, організація взаємодії з іншими фахівцями та 
службами, навичкам самообслуговування, інформування, представництво 
інтересів. Послуги надаються постійно, тимчасово, за місцем 
проживання/перебування отримувача соціальної послуги.

відділення натуральної та грошової допомоги: виходячи з 
можливостей наявної та технічної бази безоплатно забезпечує громадян’ 
бувшими у вжитку одягом та взуттям. Також надає продовольчі товари та інші 
предметами першої допомоги. На базі відділення функціонує пункт прокату 
пересування та малої механізації. Пункт прокату обслуговує осіб що 
знаходяться на обліку центру соцпослуг та осіб що мешкають та мають місце 
реєстрації на території Валківської міської територіальної громади. Ведеться 
тісна співпраця з підприємцями різних категорій та громадянами нашої 
громади. Також при відділенні натуральної допомоги надаються перукарські та 
швацькі послуги на безкоштовній та платній основі.

відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування: 
в загальній кількості обслуговує 600 чоловік (пенсіонерів та людей з 
обмеженими можливостями). На базі відділення функціонує два клуба 
активного дозвілля та гуртки, надаються послуги соціальної адаптації, 
проводиться безліч оздоровчих заходів, надаються медичні та інформаційні 
послуги, пенсіонери займаються скандинавською ходьбою та різними видами 
прикладного мистецтва, також за потребою надаються такі послуги: 
консультування, соціальна профілактика, представництво Інтересів.

відділенням соціальної роботи: на обліку перебуває 55 сімей 148 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

відділення соціального супроводу сімей/осіб: під соціальним 
супроводженням знаходяться 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких 
виховується 15 дітей; 4 прийомні сім’ї; 4 дитини. Постійно відвідуються 
опікунські сім’ї.

Сім’ї отримують послуги згідно Державних стандартів надання 
соціальних послуг: консультування, кризове та екстрене втручання, 
посередництво (медіація), представництво інтересів, профілактика, соціальний 
супровід.

Мета Програми
Досягнення всебічного захисту законних прав громадян Валківської 

міської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг, 
покращення доступу до належного спектру якісних соціальних послуг, що 
надаються в межах громади відповідно до законодавства, координація дій 
центру з громадськими організаціями, благодійними фондами, діяльність яких 
має соціальну спрямованість.

Основними завданнями розроблення і прийняття даної Програми є:
виділення додаткових коштів за рахунок місцевого бюджету та 

інших джерел на підтримку діяльності відділень Центру надання соціальних 
послуг Валківської міської ради;



забезпечення належного рівня обслуговування отримувачів 
соціальних послуг;

отримання необхідних соціальних послуг та розширення переліку
послуг;

дотримання високих стандартів якості надання соціальних послуг; 
розвитку матеріально-технічної бази сфери надання соціальних

послуг.

Обґрунтування Програми
Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення надання соціальних послуг громадянам, які потрапили в складні 
життєві обставини. Також вирішить питання комфортного 
перебування/проживання підопічних у стаціонарному відділенні.

Дасть змогу модернізувати, удосконалити та технічно забезпечити всі 
відділення центру:

1. встановлення пожежної сигналізації в адміністративних 
будівлях;

2. заміна системи опалення у Відділенні надання соціальних 
послуг в умовах цілодобового перебування/проживання;

3. заміна системи опалення у харчоблоці;
4. заміна застарілої комп’ютерної та друкувальної техніки;
5. здійснення поточного ремонту у Відділенні надання 

соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання.

Фінансове забезпечення
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок 

виділення додаткових коштів міського бюджету та інших джерел відповідно до 
законодавства України.

Назва заходу фінансування Міський бюджет, грн.
2021 2022

на установку системи протипожежного захисту в 
адміністративній будівлі, кухні та гаражі згідно 

припису №2 від 04.02.2021 року, виданого 
Валківським районним відділом ГУ ДСНС 

України у Харківській області

84 000,00

заміна системи опалення у Відділенні надання 
соціальних послуг в умовах цілодобового 

перебування/проживання

200 000,00

заміна системи опалення у харчоблоці 103 000,00
поновлення комп’ютерної техніки закладу, а саме 

придбання десяти ноутбуків та п’яти принтерів
191 000,00

здійснення поточного ремонту у Відділенні 
надання соціальних послуг в умовах 

цілодобового перебування/проживання

30 000,00

судовий збір за рішенням суду щодо закриття 10 000,00



Центру надання соціальних послуг Валківської 
міської ради у зв’язку з відсутністю системи 
протипожежного захисту в адміністративній 

будівлі, кухні та гаражі згідно припису №2 від 
04.02.2021 року, виданого Валківським районним 

відділом ГУ ДСНС України у Харківській 
області

оформлення кадастрового номера земельної 
ділянки за адресою: м. Валки, вул. Харківська, 32

40 000,00

диференційована плата за надання послуг 
підопічним Відділення надання соціальних 

послуг в умовах цілодобового 
перебування/проживання

орендна плата 10 000,00

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити належні умови надання 

соціальних послуг Центром отримувачам соціальних послуг в умовах 
стаціонарного перебування, денного перебування, за місцем 
проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача 
соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення 
надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

Модернізація матеріально-технічної бази надання соціальних послуг 
(встановлення пожежної сигналізації, придбання відповідних технічних засобів, 
матеріалів, обладнання робочих місць для працівників Центру).

Визначення реальних потреб населення громади у соціальних послугах 
для подальшого прийняття управлінських рішень щодо розвитку системи 
надання послуг.

Порядок реалізації Програми
Проведення моніторингу покращення умов проживання/перебування та 

обслуговування людей похилого віку, підвищення якості та ефективності 
надання соціальних послуг.

Висвітлення життєдіяльності відділень Центру надання соціальних 
послуг в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради.

Контроль за реалізацією Програми

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та/^егуляторної політики (Євген ШАПОВАЛ).

/
Людмила ІВАНСЬКА


