
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від   16 березня 2018 року                                                                           № 21 

 

Про стан обслуговування одиноких  

громадян похилого віку та соціальний  

захист малозабезпечених громадян ОТГ 

 

На території Брошнів-Осадської ОТГ на сьогоднішній день соціальними 

робітниками обслуговується 46 одиноких жителів, з них: 14 в селищі Брошнів-

Осада, 15 в с.Креховичі та 17 в с.Кадобна. 

Здійснюють обслуговування 6 соціальних робітників.                  Надаються  

різні види послуг: доставка продуктів з ринку та магазинів, медикаментів, 

прибирання приміщень, в яких живуть одинокі перестарілі, прання білизни та 

дрібних речей, приготування їжі, оплата  комунальних послуг, допомогу в 

обробітку присадибних ділянок та надання ряду інших послуг передбачених 

договором.     

На кожного одинокого перестарілого оформлені особові справи де наявні: 

заява, виписка з паспорта, акт обстеження матеріально-побутових умов, договір, 

картка медичного огляду, довідка про склад сім’ї. 

Кожний  соціальний  робітник відвідує особу, яку  обслуговує не менше 

двох разів на  тиждень. 

Крім цього, в приміщенні адміністративного будинку селищної ради 

працює соціальний працівник Територіального центру соціального 

обслуговування по наданню інформаційних послуг. Соціальний працівник 

забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів для призначення  всіх 

видів соціальної допомоги, оформляє документи для призначення субсидій по 

оплаті житлово-комунальних послуг, твердого палива, пільг. 

Соціальним працівником  Територіального центру  проведені перевірки  

роботи соціальних  робітників, обстежено  матеріально - побутові  умови  

проживання  одиноких  громадян   району. 

З метою забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення з числа важкохворих, малозабезпечених осіб, селищною радою 

виділяються кошти на надання матеріальної допомоги мешканцям громади. 



       Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про соціальні послуги», виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Інформацію заступника  селищного голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Н.Олексюк по обслуговуванню одиноких громадян 

похилого віку та соціальний захист малозабезпечених громадян ОТГ взяти до 

відома. 

 

2. Роботу соціальних робітників по забезпеченню та обслуговуванню  

одиноких, перестарілих громадян визнати задовільною. 

      

 3.Зобов’язати  працівників  відділення соціальної  допомоги  на дому:   

- дотримуватись графіків відвідування одиноких громадян, своєчасно 

вносити зміни і доповнення в особові справи, провадити свою діяльність на 

принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, 

гуманності, соціальної справедливості, дотримання стандартів якості, поваги 

прав і гідності підопічних: 

- проводити обстеження з метою виявлення громадян похилого віку, які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги; осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, і не можуть самостійно їх 

подолати: 

- якісно забезпечувати надання соціальних послуг у відповідності до 

Переліку соціальних послуг, затвердженому наказом Міністерства соціальної 

політики «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати: 

- дбати про медичне обслуговування одиноких громадян,  інформувати 

лікарню про зміни в стані здоров’я, організовувати їх лікування. 

 

4. Винести на розгляд сесії селищної ради питання щодо передачі до 

Калуського та Рожнятівського районних бюджетів субвенції на забезпечення у 

2018 році діяльності (утримання) соціальних робітників та соціального 

працівника територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) при Брошнів-Осадській селищній раді об’єднаної 

територіальної громади. 

 

5.Депутатам селищної ради на своїх округах вести чітку роботу по  

виявлення одиноких, перестарілих громадян, які потребують обслуговування 

соціального працівника. 

     

6.Соціальним робітникам постійно вивчати і  знати діюче законодавство,  

інструктивні  документи з питань соціального захисту одиноких громадян,  які 

потребують допомоги.   

        



7. Опікунів, які здійснюють догляд за людьми старше 80 років та 

інвалідами І групи попередити про якісне виконання своїх обов’язків та 

дотримання законодавства, щодо здійснення догляду за відповідною групою 

населення.  

         

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Н.Олексюк) та 

постійну комісію селищної ради з питань освіти, молоді та спорту,  культури, 

охорони здоров’я і соціальної політики. 
 

 

Брошнів-Осадський селищний голова    Назарій Іванів 

 

 

 


