
 
 
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 11 лютого 2020 року                                                                                        №47 

 

Звіт про роботу відділу  
соціальної роботи 

за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу соціальної роботи 

виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади звіт про роботу відділу соціальної роботи за 2019 рік, виконавчий 
комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 

1. Звіт про роботу відділу соціальної роботи за 2019 рік взяти до 
відома (додається). 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                         Ігор Довірак 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

від 11.02.2020 №47 

 

Звіт  
про роботу відділу соціальної роботи за 2019 рік 

 

Відділ соціальної роботи є структурним підрозділом виконавчого 
комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

Рішенням сесії від 11 грудня 2018 року №2013-33/2018 (із змінами та 
доповненнями) створено відділ соціальної роботи із штатною чисельністю 
чотири посадові особи, дві з який вакантні. Протягом 2019 року у відділі 
соціальної роботи працювало 2 особи: начальник та інспектор відділу 
соціальної роботи. 

У Печеніжинській об’єднаній територіальній громаді зареєстровано 
понад 17 тис. осіб з яких понад 5 тис. - особи пенсійного віку. Понад 2 тис. – це 
особи із вразливої категорії та з особливими потребами, які мають право на 
пільги, соціальні допомоги, а саме: 

- Кийданці – 91 особа;  
- Княждвір – 212 осіб;  
- Марківка – 117 осіб;  
- М.Ключів – 119 осіб;   

- Молодятин – 291 особа;  
- Печеніжин – 517 осіб;  
- Рунгури – 386 осіб;  
- Слобода – 98 осіб; 
- Сопів – 302 особи. 
Протягом 2019 року працівниками відділу проведено наступну роботу. 
Розроблено та затверджено «Положення про відділ соціальної роботи 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади», 

«Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади», а також зміни до 
«Комплексної Програми соціального захисту населення Печеніжинської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2021рр». На виконання даної 
Програми щодо соціальної підтримки сім’ї та допомоги незахищеним верствам 
населення Печеніжинської об’єднаної територіальної громади працівники 
відділу прийняли участь у засіданнях виконавчого комітету де розглянуто 
проекти – рішень по 244 заявах (та прийнято рішення) по призначенню 
одноразових допомог (зокрема на лікування, поховання, учасникам АТО 
(ООС), особам, яким виповнилось 100 і більше років, присвоєння почесного 
звання «Мати-героїня») на суму 159 744 грн. 

За кошти бюджету Печеніжинської об’єднаної територіальної громади 

профінансовано такі соціальні виплати: 



- Одноразова грошова допомога (на лікування, на покращення 

матеріально-технічних умов проживання) – 47 750 грн. (106 осіб); 
- Одноразова грошова допомога особам, які брали участь у зоні АТО 

(ООС) – 92 685 грн. (91ос.) 
- Одноразова грошова допомога на поховання – 10 315 грн. (21 ос.) 
- Грошова компенсація пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

(для осіб з інвалідністю по зору, реабілітованих, учасників бойових дій ОУН-

УПА, родин загиблих ОУН-УПА, поранених в ООС) – 103 899 грн. (48 ос.); 
- Щомісячна грошова доплата ветеранам бойових дій ОУН – УПА – 

30 000 грн. (3 ос.)  
- Одноразова допомога громадянам, яким виповнилось 100 і більше 

років – 2 060 грн.; 
- Одноразова грошова допомога ліквідаторам Чорнобильської 

катастрофи – 5 805 грн.; 
- Одноразова грошова допомога ветеранам бойових дій ОУН – УПА -

3 334 грн.; 
- Одноразова грошова допомога учасникам Великої Вітчизняної війни -

2 520 грн.; 
- Компенсаційна виплата фізичним особам, які надають соціальні 

послуги – 18 315 грн. 
Спеціалістами відділу соціальної роботи прийнято та передано 584 

пакети документів на субсидії та 124 заяви з необхідними документами для 
призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям в Коломийське управління 
праці та соціального захисту населення. Видано 497 відомостей на субсидії по 
селищу Печеніжин та 181 акт обстеження матеріально - побутових умов сім’ї , 
які необхідні для подальшого призначення житлових субсидій та пільг. 
Проводиться щоденний усний прийом жителів громади щодо роз’яснення по 
питаннях всіх видів державних соціальних допомог, пільг та житлових 
субсидій. 

Поновлено особові справи на 48 громадян пільгових категорій, які 
фінансуються з місцевого бюджету по Печеніжинській об’єднаній 
територіальній громаді (інваліди по зору, реабілітовані, учасники бойових дій 
ОУН-УПА, родини загиблих ОУН-УПА, поранені в ООС) та проведена звірка з 
організаціями надавачами послуг. 

Сприяє у виплаті компенсації 14 фізичним особам, які надають соціальні 
послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 
(послуга за особами, які не досягли 80-річного віку, або інвалідами І або ІІ груп 
з дитинства або загального захворювання), які фінансуються з місцевого 
бюджету, а призначає Коломийське РУПСЗН. 

Приймає від організацій (газконтори, МРЕМу, укртелекому) розрахунки 
по наданню пільг особам пільгових категорій громадян по Печеніжинській 
об’єднаній територіальній громаді та проводить звірку між організаціями по 
виявленню одержувачів субсидій. 

Співпрацюємо з БФ «Карітас-Коломия» (у 2019 році підписано 
меморандум про співпрацю): 



− з працівниками організовували зустрічі з дітьми які мають фізичні 
обмеження; 

− надавали благодійні допомоги сім’ям, які тимчасово опинились в 
складних життєвих ситуаціях у вигляді наборів продуктів харчування та 
подарункових наборів; 

− надали допомогу в забезпеченні лежачих хворих памперсами та 
засобами гігієни. 

Співпрацюємо з БО «Коломийського благодійного фонду «Крокус», та 
сприяємо в одержанні гуманітарної дітям із малозабезпечених сімей громади. 

Надаємо щомісячну інформацію про впровадження моделі комплексної 
реабілітації осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів в департамент соціальної 
політики. 

Надаємо щомісячні, щоквартальні та річні звіти, а також різного роду 
інформації щодо надання соціальних послуг, про впровадження реалізації 
Стратегії прав осіб з інвалідністю та інші звіти. 

Розпорядженням від 03.01.2017 №01-к «Про призначення соціальних 

робітників» в штат Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади прийнято 10 соціальних робітників, які обслуговують 86 пенсіонерів, 
осіб з інвалідністю, одиноких непрацюючих громадян похилого віку, зокрема: 

- Марківка – 1соціальний робітник обслуговує 8 осіб; 
- Молодятин – 2 соціальні робітники – 15 осіб; 
- Печеніжин – 3 соціальні робітники – 26 особи; 

- Рунгури – 1 соціальний робітник – 10 осіб; 
- Слобода – 1 соціальний робітник – 9 осіб; 
- Сопів – 2 соціальні робітники – 18 осіб. 
Передбачено видатків на заробітну плату соціальним робітникам на  

2019 рік – 630тис.грн.  
За час роботи було сформовано 107 особових справ. Всі справи 

підопічних містять індивідуальні плани надання соціальних послуг, що 
відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних 
послуг; своєчасно проводиться повторне (при потребі) визначення 
індивідуальних потреб. 

Одним із основних завдань соціальних робітників - постійна робота по 
виявленню громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб 
працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більше 
як чотири місяці), громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації, які 
нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 
та надання різних видів послуг.  

За 2019 рік соціальні робітники надали допомогу в оформленні для 
підопічних: житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг (49 осіб); призначення житлової субсидії для придбання 
твердого побутового палива та скрапленого газу (18 осіб); державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім᾽ям (10 осіб); одноразову грошову допомогу (3 

особам). 



Проводимо щомісячні збори з соціальними робітниками щодо звітності 
про виконану роботу, про проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

Готуємо розпорядження по взяттю на обслуговування та зняттю з 
обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацюючих громадян 
похилого віку, яких обслуговують соціальні робітники.  

Постійно проводимо аналіз ефективності нашої роботи, обмінюємось 
досвідом з колегами інших об’єднаних територіальних громад, відвідуємо 
навчання та використовуємо кращі практичні навики. 
 

 

 

Начальник відділу соціальної роботи 

виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради  
об’єднаної територіальної громади                                        Іванна Семенович 
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