
 

                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення 

 

від 22 жовтня 2014 року       м.Знам’янка 

 

На засіданні присутні:  

Голова комісії: Бойко С.В. 

Члени комісії: Корж Р.О., В.Кадацький, В.Ставицький, В.Силко, Р.Гаврилюк 

Всього у комісії: 8 депутатів 

Присутні: 6 депутатів 

Засідання комісії легітимне. 

 

У роботі комісій брали участь:  міський голова І.Крижановський, секретар міської 

ради Н.Адамович, начальники відділів та управлінь міськвиконкому. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про стан медичного обслуговування ветеранів війни, праці, людей похилого віку. 

Інф.А.Волошина – начальник 

управління соціального 

захисту населення 

2. Про стан обслуговування одиноких і пристарілих мешканців міста територіальним 

центром. 

Інф.Т.Костікова – директор 

територіального центру 

3. Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та 

студентської молоді влітку 2014 року. 

Інф.Р.Ладожинська – 

начальник відділу молоді та 

спорту 

4. Про  виконання доручень голови постійної комісії щодо стану виконання міських 

програм, які знаходяться на виконанні в управлінні соціального захисту, 

територіальному центрі, ЦСССДМ та контроль яких покладено на постійну комісію. 

Інф. члени постійної комісії 

 

Слухали:  Про стан медичного обслуговування ветеранів війни, праці, людей похилого 

віку. 

Інформувала:   А.Волошина – начальник управління соціального захисту населення, яка 

зазначила, що з метою забезпечення доступності спеціалізованої медичної допомоги 

ветеранам на базі ліжкового фонду, який функціонує в Знам’янській ЦРЛ виділено 14 ліжок 

(6 палат) для лікування ветеранів війни та 11 ліжок (5 палат) для ветеранів війни у 

Відділковій лікарні ст.Знам’янка. 

У лікарняних закладах міста виділені окремо палати по відділенням для інвалідів 

Великої Вітчизняної війни, які укомплектовані необхідними меблями та обладнаннями. 

Діагностична апаратура, яка є в наявності у лікарнях міста, використовується для 



обстеження інвалідів Великої Вітчизняної війни поза чергою. В Знам’янській ЦРЛ створений 

резерв медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги ветеранам війни в перші 

дні лікування. Крім цього, на базі поліклінічного відділення Знам’янської ЦРЛ працює центр 

ранньої діагностики, послугами якого користуються також і ветерани війни нашого міста. 

Робота центру спрямована на профілактику захворювань, ранню їх  діагностику, що сприяє 

підвищенню ефективності лікування. Станом на 01.10.2014р. проліковано на стаціонарі 

Знам’янської ЦРЛ 38 ветеранів війни, в стаціонарі вдома – 360 амбулаторно проліковано – 

520. 

 З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про  затвердження 

Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів 

та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів», управлінням соціального 

захисту населення  видано 222 направлення на забезпечення технічними  та іншими 

засобами реабілітації всім потребуючим інвалідам. 26 інвалідів забезпечені технічними та 

іншими засобами реабілітації, в т.ч. через пункт прокату тер центру 9 осіб. На обліку в 

управлінні праці для отримання путівок перебуває 189 інвалідів та ветеранів війни.  

Протягом звітного періоду по путівках оздоровлено 30 осіб в санаторіях України, 

проліковано в Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів Вітчизняної війни 45 

ветеранів війни, 6 - в КП «Обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради. 

 Управлінням соціального захисту населення виплачена компенсація за невикористане 

санаторно-курортне лікування 23 інвалідам на суму  7,2 тис.грн. за рахунок коштів Фонду 

соціального захисту  інвалідів. 

  

Слухали: Про стан обслуговування одиноких і пристарілих мешканців міста територіальним 

центром. 

            Т.Костікова – директор територіального центру проінформувала присутніх про те, що  

територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні послуги самотнім 

непрацездатним громадянам, інвалідам, малозабезпеченим непрацездатним, іншим 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги на платній та безоплатній основі. 

   Загальна кількість виявлених осіб, які  потребують соціального обслуговування – 

2113, чисельність фактично обслуженого населення – 1886; кількість відділень у терцентрі  

два: відділення соціальної допомоги вдома (виявлено – 344, обслужено – 344), відділення 

соціально-побутової адаптації (виявлено – 1769, обслужено – 1542).   

 В терцентрі функціонує два відділення: соціальної допомоги вдома, яким за звітний 

період обслужено 344 особи та надано 20798 послуг на дому (відвідувань), що з розрахунку 

на 1 особу становить в середньому 60 послуг;  соціально-побутової адаптації обслужило 

1542 особи, яким були надані психологічні, медичні, автотранспортні, інформаційні, 

побутові послуги, наданий комплекс побутових послуг в загальній кількості 6186, що з 

розрахунку на 1 особу становить в середньому 4 послуги. В складі відділення соціально-

побутової адаптації працює «соціальне таксі», послугами якого  скористалися 160 осіб 

(пенсіонерів, інвалідів, які пересуваються за допомогою милиць, візків) – надано 225 послуг.  

Спільно з благодійною організацією «Нове покоління» щотижня проводяться благодійні 

обіди – обслужено 24 особи. 

 

Слухали:  Р.Ладожинську -  начальника відділу молоді та спорту щодо організації 

оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та студентської молоді влітку 2014 

року. Р.Ладожинська зауважила, що постійно проводиться робота по оздоровленню дітей 

влітку. Незважаючи на фінансовий стан компанія з оздоровлення дітей влітку 2014 року 

пройшла на відповідному рівні. Різними формами оздоровлення охоплено 80% дітей міста 

Знам’янка. 

 

 

 

 



 На виконання доручення голови постійної комісії щодо стану виконання міських 

програм, які знаходяться на виконанні в ЦСССДМ проінформував  член комісії, депутат 

міської ради В.Ставицький, який зазначив, що на контролі в ЦССДМ знаходиться Міська 

програма проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки.  

Виконавцями програми проводяться робочі зустрічі з представниками відділу з питань 

оборонної і мобілізаційної роботи; міського відділу освіти; центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; Знам’янської  центральної районної лікарні; представники сектору 

боротьби з незаконним обігом наркотиків Лінійного відділу; представники підрозділу МВ 

Кримінально-виконавчої інспекції УДПтСУ. На засіданнях міської координаційної ради з 

питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів відбувається обмін інформацією 

та звірки щодо осіб, які вживають  наркотичні та психотропні речовини, обговорюються 

планові питання та виносяться відповідні рішення. З метою створення умов для надання 

психологічних, соціальних, медичних та консультативних послуг в Знам’янській ЦРЛ 

функціонує «Кабінет довіри», який з лютого 2008 року укомплектований посадами 

психолога, медичної сестри, а з травня 2008 року – посадою лікаря. В кабінеті проводиться 

до тестове та після  тестове консультування пацієнтів; надається консультативна допомога 

ВІЛ-інфікованим, їх родичам. В КІЗ кабінеті на «Д» обліку знаходиться 56 осіб, з них: ВІЛ-

інфіковані 39 осіб, хворі на СНІД 17 осіб, з яких 15 осіб хворі на туберкульоз та мають ВІЛ-

інфекції ІУ кл. стадії 2 особи. З числа хворих осіб інфекційні наркомани 11 осіб, заражені 

статевим шляхом 44 особи,1 дитина заражена вертикальним шляхом. З числа дорослих, що 

знаходяться на диспансерному обліку статевим шляхом зараження складає 78,5%, 

парентиральним шляхом – 21,5%. 

 Закладами центральної бібліотечної системи проводиться систематична 

інформаційно-просвітницька робота для здобуття знань і формування життєвих навичок 

безпечної поведінки стосовно інфікування ВІЛ та його поширення серед дітей та молоді. 

 Газета «Знам’янські вісті» систематично й упродовж усієї діяльності  публікує 

матеріли, що пропагують здоровий спосіб життя, естетичне виховання молоді, а також про 

зайнятість підростаючого покоління в позашкільний час, про його творчість та обдарування, 

любов до спорту, мистецтва духовного надбання нашого народу. Оприлюднюються міські 

заходи, акції,  матеріали тренінгів, конференцій, нарад для піднесення обізнаності широкого 

кола громадян з проблемами наркоманії й супутніми інфекціями, приміром, ВІЛ/СНІД, 

можливості реабілітації та виховання в людей толерантного ставлення до таких  хворих. 

 Також, в ЦССДМ на контролі знаходиться Програма реалізації державної політики у 

сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів. Виконавцями програми проводиться моніторинг 

ситуації та ефективності роботи у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

за напрямками визначеними  в критеріях оцінки діяльності підрозділів по боротьбі з 

незаконним обігом наркотиків, який розглядається на  нарадах.  У 2014 році відбулось одне 

засідання координаційної ради з питань профілактики наркоманії, протидії злочинності, 

запобігання  ВІЛ-інфекції/СНІДу на які було запрошено також і представників СБНОН МВ 

УМВС  у Кіровоградській області. На засіданнях заслуховувалась інформація доповідачів, 

яка взята до відома, багато питань було обговорено, винесено певні пропозиції і відповідні 

рішення. 

 У навчальних закладах міста педагогічними працівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів відділу освіти для учнів різної вікової категорії проводились години 

спілкування та профілактичні уроки. В закладах освіти функціонує Служба розв’язання 

конфліктів та Рада профілактики правопорушень. Створений  банк даних учнів, які мають 

шкідливі звички. В рамках проведення просвітницьких та рекламних кампаній запобігання 

поширенню наркоманії в місті через засоби масової інформації педагогічними працівниками 

та ЦССДМ активно використовується веб-сайті міської ради. 

 

 

 



 Також, інформацію надала член постійної комісії Корж Раїса Олександрівна щодо 

стану виконання Програми  соціального захисту населення м.Знам’янки.  

Раїса Олександрівна зазначила, що щоденна робота усіх служб соціального захисту 

населення, причетних до виконання Програми, полягає у вирішенні проблем найбільш 

незахищених верств населення: пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, 

малозабезпечених громадян. Рівень соціального забезпечення перш за все залежить від стану 

економіки, він є її похідною. Система соціального захисту ветеранів також не є ізольованою 

від ситуації в  державі, в місті, від стану справ в економіці. 

Реалізацію завдань щодо соціального захисту ветеранів війни та праці забезпечується 

на підставі  діючих Законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

соціальної політики, інших нормативно-правових актів та місцевих програм щодо 

соціального захисту ветеранів. 

Протягом звітного періоду 2014 року фінансування Програми соціального захисту 

населення міста здійснювалось за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, в межах обсягу 

видатків, затверджених в міському, обласному, державному бюджетах на відповідний рік 

(відповідно до затверджених бюджетних призначень), позабюджетних надходжень згідно з 

чинним законодавством. Всі види пенсій, державних допомог, пільг нараховувались та 

виплачувались згідно з чинним законодавством своєчасно та без затримки. 

Протягом 9 місяців 2014 року проведено перерахунків 4314 справ отримувачів 

субсидій, 901 справу отримувачів допомог. Виплачена одноразова допомога 173 

малозабезпеченим, пенсіонерам, непрацездатним громадянам та інвалідам міста на 

лікування, для вирішення соціально-побутових питань з бюджетів усіх рівнів на загальну 

суму 33,6 тис.грн. 

Протягом 9 місяців 2014 року по путівкам оздоровлено 30 осіб в санаторіях України, 

в т.ч. 6 – в обласній бальнеологічній лікарні Кіровоградської обласної ради, проліковано в 

Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів Вітчизняної війни 45 ветеранів війни. 

 Реалізація даної Програми базувалася на виконанні відповідних заходів, фінансування 

яких було здійснене за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. Але, зважаючи на зазначене, є 

деякі проблемні питання, які потребують уваги. Це – забезпечення оздоровлення ветеранів 

праці в КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» (оздоровлення можливе лише за 

власний рахунок ветеранів); через складну економічну ситуацію в країні зменшилась 

кількість оздоровчих закладів, в яких здійснювалося санаторно-курортне оздоровлення 

ветеранів та чорнобильців. З цих же причин майже призупинилося виготовлення та 

постачання технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших потребуючих 

громадян. На території міста залишився лише один соціальний відділ для ветеранів (магазин 

«Імперія»). Неналежне фінансування компенсації пільгового перевезення міським 

автомобільним транспортом (переведення цього виду пільг в адресну грошову допомогу). 

 

Вирішили:   
1. Інформацію надану доповідачами взяти до відома. 

2. Управлінню соціального захисту населення, територіальному центру, ЦССДМ 

продовжити реалізацію міських програм відповідно до заходів та їх фінансування. 

  

Голосували:  «За»  - 6 , «Проти» - 0 

 

 

 

 

  Голова постійної комісії   підпис   С.Бойко 

 

 

 

 


