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ІНФОРМАЦІЯ 
про стан надання соціальних послуг у територіальних громадах області 

 
Упровадження базових соціальних послуг на території області здійсню-

ється відповідно до законодавства. 

При територіальних громадах функціонує 15 територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 16 центрів надання 
соціальних послуг та 9 центрів комплексної реабілітації для дітей (осіб) з 
інвалідністю. 

Ще у 29 територіальних громадах роботу з надання соціальних послуг 
організовують відділи, які не включено до Реєстру надавачів та отримувачів 
соціальних послуг, що є порушенням статі 13 Закону України “Про соціальні 
послуги”.  

У структурі Лісовогринівецької сільської ради утворено відділ соціаль-
ного захисту населення, який забезпечує надання соціальних послуг мешкан-
цям громади. Розглядається можливість створення комунальної установи 
“Центр надання соціальних послуг”, проте фінансування на ці цілі у поточному  
році не передбачено. У разі фінансової спроможності громади створення 
центру буде можливим не раніше наступного року. 

Разом з тим, в Антонінській селищній, Заслучненській, Михайлюцькій 
сільських радах не в повній мірі налагоджено роботу з надання соціальних 
послуг. Відсутні надавачі соціальних послуг, обов’язки соціальних робітників 
покладено на працівників культури у старостатах (завклуби, бібліотекарі), 
координують та організовують роботу відділи освіти та культури, загальний 
або секретар чи діловод сільської (селищної) ради, що свідчить про низьку 
якість наданих соціальних послуг або їх відсутність взагалі. 

За звітними даними протягом першого півріччя 2021 року мережею тери-
торіальних центрів та центрів надання соціальних послуг області обслуговано 
близько 40 тис. осіб з числа осіб похилого віку, непрацездатних громадян, осіб 
з інвалідністю, які потребували соціального обслуговування.  

Навантаження на одного соціального робітника в середньому становить 
12-13 осіб. 

Найбільш затребуваною соціальною послугою є послуга “догляд удома”, 
яку отримують близько 40% обслугованих осіб (15,6 тис. осіб). У середньому 
потребуючим верствам населення надається 11 із 17 базових соціальних послуг, 
які реалізовуються 56 видами заходів. 
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При 8 місцевих радах утворено 9 центрів комплексної реабілітації для 
дітей (осіб) з інвалідністю. 

Кадрове забезпечення реабілітаційних установ становить 164,25 штатних 
одиниць, фактично зайнято 174 особи.  

Загальна чисельність осіб (дітей), яким надано послуги з реабілітації у 
2020 році становить 693 особи (дитини).  

Чисельність отримувачів реабілітаційних послуг у 2021 році, які про-
довжують отримувати послуги з реабілітації (як перехідний контингент), 
становить 537 осіб (дітей) з інвалідністю, у тому числі дітей групи ризику. 

Підтримку на надання окремих соціальних послуг у громаді можна 
отримати від держави. У липні 2021 року урядом внесено зміни до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію 
пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року № 204, що передбачає спрощені 
умови участі місцевих рад у проєкті. Кожна громада, яка візьме участь у 
проєкті, має можливість отримати від держави до 2,0 млн. гривень на рік на 
розвиток соціальних послуг. Тепер на державну допомогу може претендувати 
кожна місцева рада, у якій працює хоча б один фахівець із соціальної роботи.  

Також змінився перелік соціальних послуг, на оплату яких спрямо-
вуються бюджетні кошти, це:  

денний догляд для осіб з інвалідністю (крім дітей) та осіб похилого віку; 

денний догляд для дітей з інвалідністю; 

підтримане проживання; 

супровід під час інклюзивного навчання; 

соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці; 

тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що 
здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;  

стаціонарний догляд. 

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальних послуг, що на-
даються надавачами соціальних послуг державного, комунального та недержав-
ного сектору, які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних 
послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 
2020 року № 185. 

З метою виявлення осіб, які потребують надання окремих видів со-
ціальних послуг, організовано та повідомлено місцеві громади про проведення 
вищими навчальними закладами соціологічного опитування серед осіб/сімей, 
які потрапили у складні життєві обставини. 

Проводиться активна робота щодо реалізації на регіональному рівні дер-
жавної політики із запобігання та протидії домашньому насильству і на-
сильству за ознакою статі, зокрема, шляхом здійснення постійного контролю за 
своєчасним та належним вжиттям відповідних заходів. Організовано роботу зі 
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створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання 
соціальних послуг зазначеній категорії населення.  

Створено інформаційну базу спеціалізованих служб підтримки для по-
страждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. На 
01 вересня 2021 року працює 42 таких служби зокрема: 

два денних кризових центри соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 

24 мобільних бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим 
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі; 

шість спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного кон-
сультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або на-
сильства за ознакою статі; 

шість кризових кімнат цілодобового перебування (до 10 днів);  

два телефони гарячої лінії; 

кабінет корекційно-реабілітаційних послуг;  

Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги, який 
виконує функції притулку для постраждалих від домашнього насильства. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 
2021 року № 696-р “Про затвердження розподілу обсягу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та\або насильства 
за ознакою статі, у 2021 році” області виділено 11 628 375,0 грн, зокрема 
бюджетам : 

Ізяславської міської та Ганнопільської сільської рад для створення 
спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування 
осіб, які постраждали від домашнього насильства та\або насильства за ознакою 
статі – 892,0 тис. грн; 

Солобковецької сільської ради для створення денного центру соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 
та\або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою) – 355,0 тис. грн; 

Волочиської, Красилівської та Хмельницької міських рад для створення 
притулку для постраждалих осіб від домашнього насильства та мобільної бри-
гади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які постраждали 
від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі – 10 372 тис. 
гривень. 

Ще однією, не менш важливою, функцією місцевих рад є запобігання та 
протидія домашньому насильству, яка виконується відповідними особами 
органів місцевого самоврядування, закладами освіти та охорони здоров’я, 
старостами шляхом проведення засідань координаційних рад з питань сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домаш-
ньому насильству та протидії торгівлі людьми, надання соціальних послуг 
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спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства, реалізації програм для кривдників та жертв домашнього на-
сильства, роз’яснювальної роботи серед мешканців громади, роботи з сім’ями, 
які опинилися у складних життєвих обставинах. 

На жаль, не в усіх громадах ця робота проводиться на належному рівні. 

Координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми  наразі створено в усіх органах місцевого самоврядування області, 
проте 24 з них не проводили засідань, відсутні спеціалізовані служби підтримки 
осіб, що постраждали від домашнього насильства у 32 громадах. 

Створено 42 таких служби лише у 29 місцевих радах, хоча державою 
надається фінансова підтримка для їх створення через різні проєкти. 

Меджибізька селищна, Славутська та Старокостянтинівська міські ради 
взяли участь у проєкті Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) в Україні “Міста й громади, вільні від домашнього насильства” на 
2021-2024 роки. Старокостянтинівська міська рада виграла конкурс та стала 
партнером UNFPA у рамках проєкту. 

Участь у проєкті на отримання субвенцій з державного бюджету місце-
вим бюджетам у 2021 році взяли Волочиська, Городоцька, Дунаєвецька, 
Красилівська, Ізяславська, Хмельницька міські, Меджибізька селищна, Ганно-
пільська, Крупецька, Солобковецька, Улашанівська сільські ради. Отримали 
субвенції 6 громад. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


