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Зміст заходу
Виконавці
1. Організаційно-правове забезпечення
Проводяться засідання координаційної ради об’єднань громадян соціального спрямування міста, де обговорюються Управління праці та
проблеми і враховуються всі пропозиції щодо покращення життя осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів соціального захисту
війни та праці, громадян похилого віку, багатодітних сімей та інших малозахищених верств населення. Протягом І
населення
півріччя 2019 року координаційною радою проведено 3 засідання, було розглянуто 54 звернення від громадських
організацій соціального спрямування.
Управлінням праці та соціального захисту населення протягом року проводяться заходи: вшанування учасників бойових Управління праці та
дій на території інших держав; зустріч з членами Проскурівського підпілля; заходи до Великодніх свят; заходи з нагоди соціального захисту
Міжнародного дня визволення в’язнів концтаборів; заходи до Дня ветерана; до Дня партизанської слави; до Дня пам’яті
населення
жертв голодомору і політичних репресій; заходи з ветеранами Другої світової війни та АТО, заходи до Міжнародного
дня інвалідів, заходи з нагоди вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, заходи для дітей з багатодітних родин до Дня
захисту дітей, до Дня Матері, до дня Святого Миколая та новорічних свят, новорічні ранки для дітей з інвалідністю. У І
півріччі 2019 року проведено 15 заходів, у яких взяли участь майже 2500 осіб, на що з міського бюджету було виділено
430,00 тис. грн.
У звітному періоді відбулося 47 благодійних концертів за участю творчих колективів та виконавців закладів культури
Управління
міста, а також виїзні шефські концерти в Геріатричному пансіонаті, обласному шпиталі для ветеранів Великої культури і туризму
Вітчизняної війни, військовому шпиталі, концертні програми для членів міської ради ветеранів України, міської ради
жінок, концертні програми народного ансамблю пісні та музики «Ретро», муніципальних естрадно-духового оркестру та
академічного муніципального камерного хору для військових – учасників АТО тощо.
На проведення культурно - мистецьких шефських заходів використано протягом І півріччя 13,50 (2018 рік – 26,30) тис.
грн. бюджетних коштів.
Служба у справах дітей постійно проводить роботу з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. На
Служба у справах
обліку в службі 179 дітей, із них: 43 дитини - сироти; 74 дитини, позбавлені батьківського піклування; 58 - які опинились
дітей
у складних життєвих обставинах, чиї батьки ухиляються від виховання дітей; 4 - стосовно яких скоєно насильство в сім'ї.
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Протягом І півріччя 2019 року організовано 30 (2018 рік - 63) профілактичних рейдів ("Діти вулиці", "Вокзал",
"Підліток"), відвідано 175 (2018 рік – 390) сімей. Ініційовано 37 (2018 рік – 125) притягнень до адміністративної
відповідальності батьків та осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання батьківських обов'язків: ст. 184 – 35, ст. 17-3
- 12.
Отримано 7 (2018 рік - 36) повідомлень з організацій і від громадян про вчинення насильства в сім'ї. Вжито заходів
негайного реагування.
Передано в Хмельницький міськрайонний суд 4 позови органу опіки та піклування щодо позбавлення батьківських прав
та 1 позов про відібрання дітей у матері без позбавлення її батьківських прав. Суд прийняв рішення про відібрання 5
дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, 7 батьків позбавлено батьківських прав стосовно 11 дітей.
За спільним з міськрайонним управлінням юстиції, правоохоронними органами графіком заплановано і проводяться
просвітницько-профілактичні заходи в навчальних закладах міста з питань попередження насильства в сім'ї; з
роз'яснення вимог чинного законодавства про відповідальність неповнолітніх осіб за скоєння злочинів і правопорушень,
відповідальність батьків за виховання дітей; попередження вживання алкогольних, тютюнових і наркотичних речовин.
Щотижня працівники служби виїжджають у комп’ютерні клуби на території міста. У цих закладах та під час
профілактичних бесід з учнями у навчальних закладах міста роз’яснюються вимоги наказу Міністерства охорони
здоров’я від 15.12.2009 року № 947 "Про затвердження Державних санітарних норм і правил влаштування, утримання,
обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям".
Протягом звітного періоду прийнято рішення про всиновлення 16 (2018 рік – 28) дітей громадянами України, 2 (2018 рік
– 5) іноземними громадянами. Під опіку та піклування влаштовано 10 дітей. У м. Хмельницькому функціонує один
дитячий будинок сімейного типу (в ньому виховуються 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) і
дві прийомні сім'ї (у них виховуються 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
Протягом І півріччя 2019 року виконавчий комітет прийняв 10 рішень про призначення опіки (піклування) над дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; 16 – про надання дітям статусу; 6 – про втрату статусу
дітьми у зв’язку з усиновленням; 11 - із надання дозволів на здійснення правочинів щодо відчуження нерухомого майна,
співвласниками або користувачами якого є малолітні (неповнолітні) діти, 12 - про відмову в реалізації арештованого
майна, право користування чи власності на яке мають діти, 7 – про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів, 22 – про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі
України; 1 – про способи участі батька у вихованні малолітнього сина, місце та час їх спілкування.
На території м.Хмельницького проживає 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників (це - діти-хмельничани та з інших населених пунктів).
Міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді співпрацює з міським ТОВ людей з інвалідністю
«Перспектива». Проводились тренінгові заняття, бесіди, круглі столи, один раз на місяць — групи взаємодопомоги для
людей з інвалідністю «Перспектива». Протягом І півріччя 2019 року проведено 10 заходів для 406 осіб. До дня Св.
Валентина – «Під знаком Купідона!»; до Міжнародного дня прав жінок і миру – «Вся велич і гордість світу від жінки!»;
в рамках дня толерантності – «Толерантне ставлення до інвалідів». Проводяться тренінгові заняття щодо особливостей
гарного настрою, профілактики шкідливих звичок, профілактики емоційного вигорання батьків, які мають дітей з
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інвалідністю. В інклюзивно-ресурсному центрі проведено зустріч та обмін досвідом з дітьми з особливими потребами.
Протягом І півріччя 2019 року фахівцями із соціальної роботи, соціальними педагогами та психологами Центру
проводиться робота з сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини згідно бази даних (списків служби у справах
дітей, інформації правоохоронних органів, списків управління праці та соціального захисту населення, учбових закладів
міста тощо). Станом на 01.07.2019 року на обліку знаходиться 628 сімей, які потрапили у складні життєві обставини.
Станом на 01.07.2019 року під соціальним супроводом знаходиться 60 сімей, у яких виховується 88 дітей. Знято із
Міський Центр
соціального супроводу протягом І півріччя 38 сімей, у яких мінімізовано складні життєві обставини. Всього надано 7397
соціальних служб
послуг (соціально-педагогічних, психологічних, інформаційних).
для сім’ї, дітей та
Фахівцями із соціальної роботи проведено 87 тренінгових та лекційних занять, бесід, презентацій Центру, заходів для
молоді
3172 учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, військовослужбовців.
Протягом усього періоду для дітей сімей, які потрапили у складні життєві обставини, дітей дитячого будинку, прийомних
дітей дитячих будинків сімейного типу проводяться профілактичні та розважальні заходи. Організовуються безкоштовні
походи на перегляд дитячих фільмів у кінотеатрі “Планета” та ТРЦ “ОАЗИС”, святкових заходів до Новорічних та
Різдвяних свят, різдвяні колядки, до дня Матері, до дня захисту дітей
У дні зимових та літніх канікул для дітей сімей, які потрапили у складні життєві обставини, дітей дитячого будинку,
прийомних дітей дитячих будинків сімейного типу організовані походи до «Мультиплексу» та дитячого кінотеатру
«Планета» В І півріччі 2019 року організовано 5 переглядів мультфільмів.
Юристами Центру розроблено та проведено 23 лекції (тренінги, бесіди) на юридичну та правову тематику для шкільної
та студентської молоді в навчальних закладах, бібліотечних установах, охоплено 948 чоловік
Протягом І півріччя 2019 року надано 332 індивідуальних консультацій юрисконсультами Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді сім’ям, які потребують юридичної та правової підтримки.
Міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться заходи, у яких безпосередню участь беруть
Міський Центр
студенти вищих навчальних закладів та студенти-практиканти, які проходять практику у Центрі. До прикладу: студенти
соціальних служб
гуманітарно-педагогічної академії спільно з працівниками Центру прийняли участь у Вертепній ході до Різдвяних свят
для сім’ї, дітей та
біля к-тру ім. Шевченка, до дня Соборності України - у флешмобі «Україно будь єдиною» та заході «Ланцюг єдності»,
молоді
учні молодших класів та практиканти провели майстер-клас по виготовленню новорічних та різдвяних листівок для
дітей, батьки яких загинули в зоні проведення ООС. Разом зі студентами гуманітарно-педагогічної академії проведено
творчий захід до Міжнародного дня рідної мови –«Слово наше рідне – слово українське!» з вихованцями школиінтернату. До дня здоров’я практиканти брали участь у фестивалі «Молодь обирає здоров’я!» тощо. Проводиться
презентація роботи Центру для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, ПТУ та загальноосвітніх навчальних
закладів.
При укладанні колективних договорів надаються рекомендації щодо включення суб’єктами господарювання окремим Управління праці та
розділом питання соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, інших пільгових категорій соціального захисту
населення. Протягом 2018 року зареєстровано 67 (2018 рік – 240) колективних договорів, в т.ч. 15 (2018 рік – 20)
населення
підприємств уклали колективний договір вперше. До 35 діючих колективних договорів підприємств внесено зміни (2018
рік – 76).
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Спеціалістами Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, керівниками закладів освіти міста щорічно
оновлюється банк даних дітей з порушенням фізичного та (або) розумового розвитку:
1) в закладах загальної середньої освіти: діти з інвалідністю – 640; діти-сироти – 33; діти, позбавлені батьківського
піклування – 78; діти з багатодітних сімей – 2550; діти з малозабезпечених сімей – 307; діти, які мають статус «Дитиначорнобилець» – 154; діти загиблих військовослужбовців – 8; діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 27.
2) в закладах дошкільної освіти: діти з інвалідністю – 126; діти-сироти – 2; діти, позбавлені батьківського піклування – 7;
діти з багатодітних сімей – 805; діти з малозабезпечених сімей – 235; діти, які мають статус «Дитина-чорнобилець» – 14;
діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 3.
У 2018/2019 навчальному році спеціальних груп для занять фізичною культурою та спортом у навчальних закладах міста
для дітей з особливими освітніми потребами створено не було.
Пріоритетним напрямком роботи закладів освіти міста у 2019 році є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному
розвитку кожної дитини, супроводу під час освітнього процесу. Педагогічними колективами закладів проводиться
психолого-педагогічна діагностика з метою вивчення сильних і слабких сторін розвитку особистості, виявлення і
вирішення проблем, що виникають у процесі інтеграції її в освітній простір.
Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти міста є однією з форм організації освітнього процесу, що
впроваджена для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням
індивідуальних особливостей та стану здоров’я, організації їх навчання.
У 2018/2019 навчальному році (станом на 01.06.2019 року) за індивідуальною формою навчалися 153 учні, з них: 1-4
класи – 65 учнів; 5-9 класи – 72 учня; 10-11 класи – 16 учнів.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами, шляхом залучення їх до навчання в
інклюзивних класах та групах станом на 01.07.2019 року у м.Хмельницькому функціонує дванадцять закладів загальної
середньої освіти та вісім закладів дошкільної освіти, де запроваджено інклюзивну освіту, а саме:
навчально-виховний комплекс №2 м.Хмельницького – 5 інклюзивних класів, в яких навчається 8 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховний комплекс №4 м.Хмельницького – 1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з
особливими освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м.Хмельницького – 1 інклюзивний клас, в якому навчається
1 дитина з особливими освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м.Хмельницького – 18 класів з інклюзивним навчанням для
дітей з порушенням опорно-рухового апарату, в яких навчається 35 дитини з особливими освітніми потребами;
Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 імені Олександра Співачука – 21 інклюзивний
клас, в яких навчається 52 дитини з особливими освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 – 7 інклюзивних класів, в яких навчається 18 дітей з
особливими освітніми потребами;
навчально-виховне об’єднання №23 м.Хмельницького – 3 інклюзивних класи, в яких навчається 3 дитини з
особливими освітніми потребами;
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Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – 4 інклюзивних класи, в яких навчається 8 дітей з
особливими освітніми потребами;
навчально-виховний комплекс №7 м.Хмельницького – 3 інклюзивних класи, в яких навчається 6 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховне об’єднання №28 м.Хмельницького – 5 інклюзивних класів, в яких навчається 7 дітей з
особливими освітніми потребами;
приватна гімназія «Мої обрії» – 2 інклюзивних класи, в яких навчається 2 дитини з особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №26 «Кульбабка» – 5 інклюзивних груп, в яких виховується 11 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №34 «Тополька» – 4 інклюзивних групи, в яких 12 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №35 «Чебурашка» – 5 інклюзивних груп, в яких виховується 14 дітей
з особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №36 «Вербиченька» – 5 інклюзивних груп, в яких виховується 14
дітей з особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №40 «Сонечко» – 2 інклюзивні групи, в яких виховується 6 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №43 «Горобинка» – 5 інклюзивних груп, в яких виховується 17 дітей
з особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №45 «Ялинонька» – 2 інклюзивні групи, в яких виховується 4 дитини
з особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №56 «Боровичок» – 5 інклюзивних груп, в яких виховується 16 дітей
з особливими освітніми потребами.
Водночас зазначаємо, що в місті Хмельницькому функціонують заклади дошкільної освіти:
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №25 «Калинонька» комбінованого типу зі спеціальними групами для
дітей з особливими освітніми потребами (14 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №45 «Ялинонька» комбінованого типу зі спеціальними групами для
дітей з особливими освітніми потребами (5 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №8 «Малятко» комбінованого типу зі спеціалізованими групами для
дітей з порушенням зору (77 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №38 «Світанок» комбінованого типу зі спеціалізованими групами для
дітей з порушенням зору (87 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №30 «Журавлик» комбінованого типу зі спеціалізованими групами
для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (119 дітей).
Із зазначеною категорією дітей працює команда спеціалістів: вчитель-дефектолог (олігофренопедагог, тифлопедагог),
вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, асистенти вчителів, асистенти вихователів, лікар5
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офтальмолог, медична сестра-реабілітолог, медична сестра-ортоптистка, няня, водій, вихователь супроводу.
Юристами управління праці та соціального захисту населення постійно здійснюється особистий прийом громадян з Управління праці та
питань соціального захисту. Відповідно до чинного законодавства ведеться роз’яснювальна робота та надаються соціального захисту
безкоштовні юридичні послуги ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю, представникам багатодітних і неповних
населення
сімей, дітей-сиріт та опікунам. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надаються письмові відповіді
на заяви чи скарги.
2. Адресна матеріальна допомога пільговій категорії населення та фінансова підтримка громадських організацій
Рішенням двадцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 13.02.2019 року № 100 встановлені надбавки до пенсії Управління праці та
репресованим та реабілітованим в розмірі 200 гривень. Протягом І півріччя 2019 року виплачено 119 особам на загальну соціального захисту
суму 144,40 тис.грн. (2018 рік – 118 особам на загальну суму 130,00 тис.грн.).
населення
Рішенням позачергової двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2018 року № 5 встановлені надбавки
до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам та колишнім політв’язням і репресованим в розмірі 500 гривень.
Протягом І півріччя виплачено 14 особам на загальну суму 49,00 тис.грн. (2018 рік – 18 особам на загальну суму 122,00
тис.грн.).
Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 11.01.2018 року № 11 «Про виплату
грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» протягом
І півріччя 2019 року виплачена грошова допомога на кишенькові витрати для 80 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на загальну суму 308,7 тис.грн. (2018 рік – 118 дітям на загальну суму 522,90 тис.грн.).
Фінансова підтримка громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів у 2019 році 550,00 тис. грн. (2018 рік – Управління праці та
500,00 тис. грн.).
соціального захисту
Фінансова підтримка громадських організацій у 2019 році 200,00 тис. грн. (2018 рік – 250,00 тис. грн.).
населення
Протягом І півріччя 2019 року надано матеріальну допомогу 14116 особам на загальну суму 14427,49 тис.грн., в тому Управління праці та
числі:
соціального захисту
- з загального фонду міського бюджету 14110 особам на загальну суму 14423,00 тис. грн., з них рішення виконкому –
населення
966 особам на загальну суму 3158,50 тис.грн., в т.ч. 531 учаснику антитерористичної операції, членам їх сімей та членам
сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції на загальну суму 775,50 тис.грн., з них рішення виконавчого
комітету – 152 особам на загальну суму 462,50 тис.грн.
Протягом 2018 року надано матеріальну допомогу 22707 особам на загальну суму 19742,70 тис.грн., в тому числі:
- з загального фонду міського бюджету 22650 особам на загальну суму 19701,00 тис. грн., з них рішення виконкому –
952 особам на загальну суму 3018,50 тис.грн., в т.ч. 569 учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції на загальну суму 778,00 тис.грн., з них рішення
виконавчого комітету – 103 особам на загальну суму 312,00 тис.грн.
Протягом І півріччя 2019 року надана 52 особам одноразова допомога на поховання померлої особи, яка не застрахована Управління праці та
в системі загальнообов`язкового державного страхування, не займалася підприємницькою діяльністю, на загальну суму соціального захисту
64,66 тис.грн. (2018 рік – 100 особам на загальну суму 122,00 тис.грн.). Рішенням п’ятнадцятої сесії Хмельницької
населення
міської ради від 31.05.2017 року № 20 встановлено розмір виплати 1220 грн.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 року №558, зі змінами, протягом І півріччя 2019 року
виплачена компенсація 552 фізичним особам, які надають соціальні послуги на загальну суму 603,4 тис.грн. (2018 рік –
610 особам на загальну суму 1199,50 тис.грн.).
Протягом І півріччя 2019 року до управління надійшло 5392 звернення (вперше та повторно) за призначенням субсидії
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Нараховано субсидій за рахунок субвенцій з
державного бюджету 16418 сім’ям на загальну суму 126525,40 тис.грн. (2018 рік – звернулося 32778 сімей (вперше та
повторно), призначено субсидії на житлово-комунальні послуги 47030 сім’ям на загальну суму 264431,80 тис.грн.).
Відшкодування підприємствам МКП «Теплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі», МКП
«Хмельницькводоканал» компенсації для одержувачів субсидій різниці норм споживання комунальних послуг, що
перевищують соціальні нормативи у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води протягом
2019 року не здійснювались.
Протягом І півріччя 2019 року відповідно до чинного законодавства управлінням забезпечена виплата усіх видів
соціальної допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому,
обласного бюджету та міського бюджету для 21144 осіб на загальну суму 160413,90 тис.грн. (2018 рік – 23577 особам на
загальну суму 316500,60 тис.грн.).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року №509 “Про облік осіб, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції” зверталися громадяни, які
прибули із зони АТО, всього обліковано 2890 (2018 рік -2859) осіб (з наростаючим підсумком).
На виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» забезпечено компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС протягом І
півріччя 2019 року на загальну суму 2336,10 тис. грн. (2018 рік – 5501,50 тис. грн.).
Протягом І півріччя 2019 року виплачена компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку 63 особам на
загальну суму 29,22 тис. грн., з них: інвалідам війни – 52 особам на загальну суму 25,55 тис.грн., особам з інвалідністю
загального захворювання - 11 особам на загальну суму 3,67 тис.грн. (2018 рік –168 особам на загальну суму 61,42 тис.
грн., з них: інвалідам війни – 60 особам на загальну суму 26,82 тис.грн., особам з інвалідністю загального захворювання
- 102 особам на загальну суму 32,98 тис.грн., супровід - 6 особам на загальну суму 1,62 тис.грн.).
Виплачена компенсація на транспортне обслуговування та на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 282
особам з інвалідністю на загальну суму 60,58 тис.грн. (2018 рік – 336 особам з інвалідністю на загальну суму 122,90
тис.грн.).
Виплачена компенсація за автомобільне паливо громадянину, якій має особливі заслуги перед Батьківщиною з
державного бюджету (субвенції) – 1 особі на загальну суму 8,70 тис.грн.( 2018 рік – 1 особі на загальну суму 16,70
тис.грн.).
Протягом І півріччя 2019 року відшкодовано компенсації ХКП «Електротранс» за пільгове перевезення окремих
категорій громадян: - з міського бюджету на 840,15 тис.грн. при наданих послугах на 840,15 тис.грн., в т.ч. на проїзні
документи багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 58,63 тис.грн.; соціальним
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працівникам Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» - 8,45 тис.грн., учням ЗОШ – 476,64 тис.грн., студентам
ВНЗ, учням ПТНЗ – 108,24 тис.грн., почесним донорам – 188,19 тис.грн.
Протягом 2018 року відшкодовано компенсації ХКП «Електротранс» за пільгове перевезення окремих категорій
громадян: - з міського бюджету на 1110,70 тис.грн. при наданих послугах на 1110,70 тис.грн., в т.ч. на проїзні документи
багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 104,00 тис.грн.; соціальним працівникам
Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» - 14,95 тис.грн., учням ЗОШ – 424,00 тис.грн., студентам ВНЗ, учням
ПТНЗ – 186,05 тис.грн., почесним донорам – 381,70 тис.грн.
Відшкодовано обов’язкову частку платежу 6 сім’ям, які складаються лише із інвалідів І-ІІ групи і які обслуговуються
міським територіальним центром соціального обслуговування, яким нараховано протягом І півріччя 2019 року – 0,91
тис.грн. (2018 рік – 2,00 тис.грн.).
Надана пільга в розмірі 50% по оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям, в складі яких є двоє і більше осіб з
інвалідністю І групи, осіб з інвалідністю по зору І групи всього 40 особам на загальну суму 102,00 тис.грн. (2018 рік –
130,95 тис.грн.); пільги по комунальним платежам «Почесним громадянам міста» (10 осіб) та «Заслуженим донорам
України» (4 особи) на загальну суму 84,90 тис.грн. (2018 рік – 173,75 тис.грн.) та сім’ям загиблих учасників війни в
Афганістані -14 особам на загальну суму 29,13 тис.грн.; (2018 рік - 86,19 тис.грн.); пільги з оплати за житловокомунальні послуги учасникам АТО – 1100 особам на загальну суму 398,07 тис.грн. (2018 рік – 805,51 тис.грн.).
Забезпечено відшкодування коштів більше 280 організаціям-надавачам послуг з надання пільг. Протягом І півріччя 2019
року відшкодовано пільг на 60 073,1 тис.грн. (2018 рік –88735,00 тис.грн.), з них:
- пільги на житлово-комунальні послуги ветеранам війни, ветеранам військової служби, багатодітним сім’ям –
60 071,00 тис.грн (2018 рік –86 735,00 тис.грн.),
- пільги окремим категоріям громадян на тверде паливо та скраплений газ –2,10 тис.грн (2018 рік – 2,00 тис.грн.);
- Забезпечено відшкодування коштів організаціям надавачам послуг для громадян, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС протягом І півріччя 2019 року всього на 2663,70 тис.грн. (2018 рік –3804,40 тис.грн.), з них:
- пільги на житлово – комунальні послуги 2 614,00 тис.грн. (2018 рік –3679,00 тис.грн.);
- пільги з послуг зв’язку – 43,70 тис.грн. (2018 рік – 88,40 тис.грн.);
- інші пільги (проїзд) – 6,00 тис.грн. (2018 рік – 37,00 тис.грн.).
Протягом І півріччя 2019 року з міського бюджету відшкодовано інших пільг на 816,9 тис.грн. (2018 рік – 1647,5
тис.грн.), з них: пільги окремим категорія громадян з послуг зв’язку – 699,90 тис. грн. (2018 рік – 1360,0 тис.грн.), інші
пільги 117,00 тис.грн. (2018 рік – 287,50 тис.грн.).
Протягом І півріччя 2019 року з обласного бюджету відшкодовано витрат на поховання учасників бойових дій 56,00
тис.грн. (2018 рік – 80,70 тис.грн.).
Протягом І півріччя 2019 року з міського бюджету відшкодовано за пільгове перевезення окремих категорій громадян
41594,20 тис.грн. (2018 рік – 71197,80 тис.грн.), з них:
- перевезення електротранспортом ХКП «Електротранс 38500,00 тис.грн. (2018 рік – 65187,80 тис.грн.);
- міським автотранспортом (приватні перевізники) 3094,20 тис.грн. (2018 рік – 6010,00 тис.грн.);
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Протягом І півріччя 2019 року відшкодовано компенсації Жмеринській дирекції залізничних перевезень за пільгове
перевезення окремих категорій громадян – 232,50 тис.грн. (2018 рік – 400,00 тис. грн.).
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Відповідно до рішення виконавчого комітету від 14.02.2019 року № 124 надано допомогу у вигляді передплати на газету Управління праці та
«Проскурів» на 2019 рік для окремих пільгових категорій жителів міста Хмельницького: інвалідам Другої світової війни, соціального захисту
учасникам бойових дій в роки Другої світової війни, членам Проскурівського підпілля, партизанам, членам
населення
Хмельницької обласної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих, громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, всього 313 осіб на загальну суму 65,04 тис.грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 14.02.2019 року № 125 надано допомогу у вигляді передплати на газету
«Проскурів» на 2019 рік для громадян, які обслуговуються в Хмельницькому міському територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), всього 513 особам на загальну суму 106,60 тис.грн.
У 2019 році 99 учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, планується виділити кошти на Департамент освіти
придбання спортивного одягу на суму 69,30 тис. грн (по 700 грн).
та науки
У 2019 році 15 випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачено матеріальну Департамент освіти
допомогу на суму 10,50 тис. грн (по 700 грн) та 19 особам, які досягли повноліття виплачено матеріальну допомогу на
та науки
суму 16,30 тис. грн (по 1810 грн).
Забезпечено відшкодування витрат інших пільг, а саме проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС Управління праці та
та віднесені до І та ІІ категорії, на що було витрачено протягом І півріччя 2019 року – 6,00 тис.грн. (2018 рік – 37,00 соціального захисту
тис.грн.).
населення
Забезпечено відшкодування витрат на оплату пільг на житлово-комунальні послуги громадянам, які постраждали Управління праці та
внаслідок аварії на ЧАЕС, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких
соціального захисту
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, всього 127 особам, на що було витрачено протягом І півріччя 2019 року –
населення
258,62 тис.грн. (2018 рік – 124 особам на суму 425,38 тис.грн.).
Відповідно до чинного законодавства управлінням культури і туризму забезпечується надання пільг в оплаті за навчання
Управління
в школах естетичного виховання, студіях та гуртках дітям соціально-незахищених верств.
культури і туризму
У I півріччі 2019 року пільгами (на 100% та 50%) по навчанню в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах міста охоплено – 726 учнів, на що використано – 331,83 тис. грн. (2018 рік - 915 учнів, використано –587,0
тис.грн.).
Звільнено від плати за навчання повністю - 636 учнів, з них - 52 учня з сімей матерів-одиначок (витрачено 26,23
тис.грн.), 67 дітей з інвалідністю з дитинства (витрачено – 31,10 тис. грн.), 12 дітей із сімей-чорнобильців (витрачено
5,41 тис. грн.), а також 332 дитини з багатодітних сімей (витрачено 161,87 тис. грн.), 10 дітей - сиріт та під опікою
(витрачено 4,65 тис. грн.), 8 дітей з сімей воїнів - інтернаціоналістів, осіб з інвалідністю (витрачено 3,25 тис. грн.).
Також, користувались пільгою в платі за навчання на 50%: 12 учнів з сімей осіб з інвалідністю І та ІІ групи загального
захворювання (витрачено 3,30 тис. грн.), 34 учня працівників шкіл естетичного виховання (витрачено 9,10 тис. грн.) та
45 учнів, які навчаються на двох та трьох відділеннях (витрачено 10,40 тис. грн.), всього - 90 учнів даних категорій,
всього на суму 22,30 тис. грн.
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1.

Рішенням сорок восьмої сесії міської ради №86 від 04.03.2015р.«Про внесення змін в рішення сорок другої сесії міської
ради від 17.09.2014р. № 9» встановлено соціальні гарантії учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, та сімей, які переміщені з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції, а саме: затверджено Порядок звільнення від сплати за
навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей із сімей загиблих під час участі у
антитерористичній операції, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, та дітей із сімей, які
переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Відповідно до
прийнятого рішення у I півріччі 2019 року звільнено від плати на 100% дітей з сімей учасників АТО – 125 учнів
(витрачено 62,60 тис. грн.) та 22 учня (витрачено 11,10 тис. грн.) з сімей, які переміщені з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції.
3. Розвиток інфраструктури
Постійно вживаються заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення,
забезпечення їх ефективного функціонування, на що протягом І півріччя 2019 року було використано 13929,10 тис.грн.
(2018 рік – 21946,20 тис.грн.).
Важливою складовою соціального захисту у м.Хмельницькому є міський територіальний центр соціального
Міський
обслуговування (надання соціальних послуг). Хмельницький міський територіальний центр – установа сучасного типу, в
територіальний
якій діє 2 відділення – соціальної допомоги вдома та денного перебування та адресної допомоги. Протягом 1 півріччя центр соціального
2019 року працівниками територіального центру надано соціальних послуг 4319 особам, що склало 88969 заходів (2018
обслуговування
рік - 158 260 соціальних послуг 6037 особам).
(надання соціальних
Фінансування Центру за І півріччя 2019 року склало 8729,20 тис. грн. з міського бюджету ( 2018 рік – 14021,50 тис. грн.).
послуг)
До спецфонду установи за 1 півріччя 2019 року залучено 122,10 тис. грн. (2018 рік – 155,50 тис.грн.).
У 1 півріччі 2019 року терцентром були використані кошти у сумі 122,10 тис.грн. на придбання апарату коробова в
комплекті, 1 комплект вартістю 78,50 тис.грн., масажерів для ніг - 2шт. на загальну суму 16,60 тис.грн., сміттєвих баків –
2шт. на суму 20,00 тис.грн., крісло перукарське – 1шт. вартістю 7,00 тис.грн.
У 2018 році терцентром були використані кошти у сумі 155,50 тис. грн. на придбання: персональних комп’ютерів – 6
шт. на суму 82,00 тис.грн., комп’ютерів в комплекті – 3 шт .на суму 43,50 тис.грн., ноутбуків – 2шт. на суму 17,90
тис.грн., телевізор РК-40 на суму 12,00 тис.грн.
З 2007 року діє Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний
затишок» - це один із перших на Україні реабілітаційний заклад, який відвідують молоді люди після 18 років із
розумовою відсталістю.
Центр реабілітації «Родинний затишок» відвідують молоді інваліди із хворобою Дауна, ДЦП, Фенілкетонурія, ураження
ЦНС, а також з генетично зумовленою глибокою розумовою відсталістю та отримують високоякісні реабілітаційні
послуги з трудової зайнятості.
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» є
інноваційною моделлю надання висококваліфікованої допомоги особам з інтелектуальною недостатністю та працює для
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досягнення основної мети - допомогти молодим особам з інвалідністю в адаптації та соціалізації, а також сформувати
навички самообслуговування із соціальним супроводом, підготувати до самостійного життя і праці, забезпечити умови
для психологічної та соціально-побутової реабілітації. Для цього Центр реабілітації та його фахівці працюють над
удосконаленням та покращенням послуг із комплексної реабілітації.
Впродовж І півріччя 2019 року Центр надавав послуги з комплексної реабілітації 71 (2018 рік – 78) особі із
інтелектуальними порушеннями. За цей період Центром надано 24207 (2018 рік – 47797) реабілітаційні послуги.
У Центрі протягом І півріччя проведено ряд інформаційно-просвітницьких та розважальних заходів для підопічних, а
саме: День Закоханих, Свято Весни, День матері, Свято Івана Купала, а також у червні була організована екскурсія у
м.Острог та у серпні поїздка до с.Гриців, де вихованці Центру мали змогу відпочити на природі та покупатися у
смарагдовому озері. Неодноразово у Центрі проводилися виставки робіт підопічних. Центр має тісну співпрацю з
Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, з благодійним фондом «Хесед-Бешт», з Хмельницькою обласною
бібліотекою для юнацтва, тому часто проводяться спільні заходи та майстер-класи.
У Центрі ведеться постійна робота з батьками: створено Клуб батьківського спілкування, щомісяця проводяться
батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання щодо покращення послуг соціальної реабілітації.
Фінансування Центру протягом І півріччя 2019 року склало – 1092,2 тис. грн. (2018 р. – 2107,30 тис. грн.) з міського
бюджету. До спецфонду установи залучено 21,3 тис. грн. (2018 рік – 34,4 тис .грн.) благодійної допомоги.
Діяльність Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» спрямована на
соціальну реабілітацію дітей з інвалідністю, підготовку їх до самостійного життя і праці, створення найсприятливіших
умов для їх розвитку. Центр відвідують діти із хворобою Дауна, ДЦП, Фенілкетонурія, ранній дитячий аутизм, з
генетично зумовленою розумовою відсталістю та іншими захворюваннями. Центр працює за п’ятиденним режимом,
забезпечується денний догляд, соціально-побутова реабілітація, консультації та психологічна підтримка родин. Діти
проходять курс реабілітації та соціальної адаптації у групах денного перебування з 8-30 до 17-00. Організоване щоденне
харчування (сніданок, обід).
Фахівцями Центру надаються соціальні, психолого-педагогічні послуги, кваліфікована допомога щодо корекції проблем
розвитку, консультації психолога, медичний супровід, проводяться заняття з корекції мовлення, розвиток творчих
здібностей за інтересами, задоволення потреби у спілкуванні, масові форми фізично-оздоровчої роботи з дітьми з
особливими потребами тощо. Послуги надаються з урахуванням потреб не лише дитини з інвалідністю, а і потреб
родини, яка виховує цю дитину.
У роботі з розумово відсталими дітьми спеціалісти використовують елементи різноманітних навчаючих та розвиваючих
методик: казкотерапія; аромо-терапія, розвиток елементарних математичних уявлень; Грамота; Корекція дрібної
моторики, ознайомлення з навколишнім середовищем.
Приміщення Центру облаштовані сучасним лікувально-оздоровчим, ігровим обладнанням та засобами реабілітації,
обладнанням для сенсорної кімнати.
Протягом І півріччя 2019 року пройшли курс реабілітації 90 дітей з інвалідністю (2018 рік - 83 особи). Фахівцями
Центру надано 11890 послуг (2018 рік - 20689), з них: 3196 – педагогічних, 617 – психологічних, 547 – логопедичних,
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525 – масаж, 837 – ЛФК, 18 - іпотерапія, 88 - гідрокінезотерапія (басейн), 1789 – медичне спостереження, 814 – арттерапія, 540 – музикотерапія, 2429 – соціально-побутова реабілітація, 156 - соціально-психолого-педагогічного та
медичного супроводу на дому, 334 – консультативних.
Проведено обстеження 62 (2018 рік - 105) сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю з метою залучення їх до
реабілітаційного процесу в Центр та складено акти.
За І півріччя 2019 року для проходження реабілітації зараховано 18 (2018 рік -19) дітей.
В Центрі створені умови для перебування матерів та дітей віком до 3-х років, які мають ризик отримати інвалідність.
За І півріччя 2019 року проведено 6 святкових заходів: «Святе Водохреще», «Стрітення Господнє», «Я вітаю свою
маму», весняна пасхальна програма «Пасхальні дзвони», до Дня матері «Ой, як добре з нею, з мамою моєю», святковий
захід до Дня захисту дітей.
За 2018 рік проведено 15 святкових заходів: «Святе Водохреще», «Стрітення Господнє», «Я вітаю свою маму», весняна
пасхальна програма «Веснянки Поділля», виставка творчих робіт «Весна – паска красна», «День здоров`я», до Дня
перемоги «Миру – мир! Ні війні!» малюнок на асфальті, до Дня матері «Весняні візерунки для мами», святковий захід до
Дня захисту дітей, день відкритих дверей, «Свято осені», захід до Дня працівників соціальної сфери, захід до
Міжнародного дня людей з інвалідністю, «Ой, хто, хто Миколая любить», новорічний ранок «Зустрічаймо Новий рік».
Фінансування Центру склало 1304,90 (2018 рік – 2403,90) тис. грн. з міського бюджету, капітальні видатки склали 100
(2018 рік – 399,3) тис. грн.
Надходження благодійної допомоги - 20,90 тис.грн. (2018 рік – 24,30 тис.грн.).
За вказаний період залучено 42 волонтери (2018 рік - 106).
У липні 2017 році Будинок тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями Центр реабілітації
бездомних (безпритульних) «Промінь надії» було реорганізовано у Хмельницький міський центр соціальної підтримки
та адаптації. Було затверджено новий статут та структуру Центру.
Дана реорганізація дозволила розширити кола категорій отримувачів та видів соціальних послуг шляхом створення
відділення нічного перебування, відділення підтриманого проживання (соціальний готель), збільшення штатної
чисельності працівників та запровадження нових видів послуг.
У Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації продовжують функціонувати відділення нічного
перебування, які мають житлові приміщення для тимчасового розміщення у нічний час (30 чоловіків та 10 жінок) та
відділення з підтриманого проживання (соціальний готель), яке розраховано на 16 осіб.
З міського бюджету за І півріччя 2019 року на утримання Центру надійшло 936,30 тис. грн. (2018 рік – 1608,9 тис.грн.).
До спеціального фонду Центру надійшло 150,60 тис грн. (2018 рік – 108,60 тис.грн.)
Загалом за підсумками І півріччя 2019 року 351 особі було надано 21008 послуг, з них: інформаційно-консультативна
послуга – 9312; юридичні послуги – 147; соціально-психологічна послуга – 900; медичних послуг – 608; соціальнопобутових – 1088; послуга з гарячого харчування – 2411; з надання притулку – 4059; видача гуманітарної допомоги –
334; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування – 48; поновлено документів – 42; з підтриманого
проживання у соціальному готелі – 1879.
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Протягом 2018 року 456 особам було надано 28403 послуг, з них:- інформаційно-консультативна послуга –9602;
представництво інтересів, юридичні послуги – 121; соціально-психологічна послуга – 1808; послуга з гарячого
харчування – 4185; з надання притулку – 8119; видача гуманітарної допомоги – 244; допомога в отриманні реєстрації
місця проживання/перебування – 107; з підтриманого проживання у соціальному готелі – 4217; послуга з взяття на облік
– 263 осіб.
Працівниками Центру систематично здійснюється соціальне патрулювання в місцях найбільшого скупчення бездомних
осіб (ринки, вокзали). За І півріччя 2019 року за допомогою послуги з соціального патрулювання виявлено 32 (2018 рік –
44) бездомні особи.
У Центрі функціонує Банк одягу та взуття з метою надання гуманітарної допомоги бездомним особам та особам, які
опинились у скрутному матеріальному становищі.
Для забезпечення комплексного підходу до надання соціальних послуг бездомним особам та з метою вирішення їх
проблем Центр постійно співпрацює з підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, а саме: БФ
«Благо поруч» Християнська благодійна місія «Рука допомоги Духовного Відродження Хмельниччини», Християнська
благодійна місія «Допомога», Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас», Благодійний фонд «Християнська
місія», іншими громадськими, релігійними, волонтерськими організаціями, приватними підприємцями тощо.
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В Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими
можливостями «Берег надії», який знаходиться у Летичівському районі с.Головчинці протягом І півріччя 2019 року
оздоровилось 265 (2018 рік – 535) осіб, а саме:
з 22.03. по 03.04.2019 року, в період весняних канікул, 32 особи -учасники АТО з сім’ями;
з 01.05. по 08.05.2019 року – 24 особи - члени благодійної організації «Молоді інваліди Хмельницького»;
з 10.05 по 17.05.2019 року - 28 учасників війни у Афганістані з сім’ями;
з 17 по 19 травня РЦ «Берег надії» приймав участь у Всеукраїнському марафоні учасників АТО/ООС, під час якого в
Центрі харчувались та проживали 22 особи;
з 20 по 30 травня на базі Центру відбувся табірний збір активної реабілітації для мешканців міста Хмельницького, які
мають вади опорно-рухового апарату та пересуваються на візках ГО «Світ без бар’єрів» - 26 осіб.
Також, відбулось два літніх заїзди 64 дітей учасників АТО, що проживають в м. Хмельницькому в загальній та 3-х
матерів, як супровід.
Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради передано на баланс управління праці Хмельницької міської
ради другу половину житлово-спального комплексу «Чайка» для розширення РЦ «Берег надії» (загальна передана площа
другої половини приміщення 930 квадратних метрів). Завершено капітальний ремонт, заміна системи опалення в даному
приміщенні, змонтовано нову електричну котельню, проведено косметичний ремонт кімнат та коридорів даного
приміщення.
Крім того, завершено будівництво доріжки пандусу до території стадіону та ігрових майданчиків Центру, розпочато
монтаж поручнів на даному об’єкті, будівництво буде завершено в липні-серпні 2019 року.
Фінансування Центру за І півріччя 2019 рік з міського бюджету склало 1866,50 тис.грн. (2018 рік – 1804,60 тис.грн.). До
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спецфонду установи залучено інші надходження 1084,80 тис.грн. (2018 рік – 93,8 тис.грн.), благодійної допомоги - 22,80
тис.грн. (2018 рік - 22,60 тис.грн.), плата за послуги – 3,50 тис.грн. (2018 рік - 12,20 тис.грн.).
Протягом звітного періоду було придбано морозильну скриню (16,00 тис. грн.), професійну електричну сковорідку
(28,00 тис. грн.), перераховано кошти на капітальний ремонт системи опалення (754,90 тис.грн.) та частково на
будівництво пандусу (285,90 тис. грн.).
Варто відмітити, що діти та дорослі проходять оздоровлення не тільки літом, а й протягом року. Заїзди проводяться
щомісяця.
В Центрі надавались: реабілітаційні, соціальні, психологічні, медичні послуги з урахуванням індивідуальних потреб.
Методами роботи Центру є рекреація – відновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи з
використанням рухових вправ, спортивних забав, ігор, творчих занять та позитивна дія на організм людини природних
рекреаційних факторів – сонця, свіжого повітря, води, рослинності.
Приміщення Центру складається: із комфортабельних кімнат, які розраховані на 2-х осіб (загальна кількість місць - 24);
їдальні (організоване 4-х разове харчування); ігрової кімнати, а також кімнат: трудотерапії, реабілітації для тренінгів.
Заклад забезпечений автомобілем для перевезення осіб, що пересуваються на інвалідних візках.
Протягом 1 півріччя 2019 року з міського бюджету для обслуговування окремих громадян, звільнених від плати за
соціальні послуги використано 22,00 тис.грн. (2018р. – 48,00 тис.грн. ). Обслужено 24 громадянина (2018 рік – 23 особи).
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У 2019 році на покращення матеріально-технічної бази спеціальних шкіл №32 та №33 було виділено 360,00 тис. грн.
Департамент освіти
та науки
4. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури
1.
Управлінням архітектури та містобудування надаються містобудівні умови та обмеження для проектування об'єктів
Управління
будівництва. В пункті 5 зазначеного документа вказується про те, що проектом передбачити пандуси та забезпечити
архітектури та
повний комплекс умов для можливості обслуговування маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-17:2006 та
містобудування
Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784.
Крім того, управлінням проводиться інформування власників тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності щодо забезпечення комплексу умов для маломобільних груп населення (обладнання тимчасових споруд
пандусами, кнопками виклику тощо) із зазначенням згаданої інформації в паспортах прив'язки тимчасових споруд.
В управлінні праці та соціального захисту населення та в громадських приймальнях створено умови для Управління праці та
безперешкодного доступу. Всього 6 будівель, які повністю доступні, встановлено інформаційні таблички з соціального захисту
надрукованим рельєфними знаками (шрифтом Брайля). 25 вересня 2018 року відкрито новий центр надання соціальних
населення
послуг за адресою вул. Перемоги, 10б, де також створено усі умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю.
Сформовано базу даних об´єктів торгівельного обслуговування населення з обмеженими фізичними можливостями з Управління торгівлі
зазначенням магазинів, де особи з інвалідністю, які пересуваються на візках, мають можливість придбати продовольчі
товари. Перелік магазинів складений з врахуванням списку осіб з інвалідністю (візочників), які потребують
2.
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облаштування безперешкодного доступу (встановлення пандусів) до будинків, в яких вони проживають (торгівельне
підприємство розміщене поблизу місця проживання особи з інвалідністю).
Також, в базу даних входять мережеві магазини підприємств, в яких при відкритті передбачено безперешкодний доступ
для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
В 2019 році міським бюджетом передбачені кошти в сумі 50,00 тис.грн. на встановлення пандусів в житлових будинках.
Протягом І півріччя 2019 року виконані роботи з встановлення 1 пандусу на загальну суму 48,84 тис.грн. за адресою:
вул.Чкалова,20/1.
Протягом 2018 року виконані роботи з встановлення 19 пандусів на загальну суму 84.60 тис.грн. Під час капітального
ремонту прибудинкових територій біля житлових будинків №52/3 на вул.Львівське шосе, та №70/1 на прс.Миру
виконано благоустрій доріжок з облаштуванням пандусів.
На центральних міських маршрутах міста працює 44 автобуси та 25 тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими можливостями. Крім того, 57 автобусів та 24 тролейбуси обладнані кнопками сигналу до водія.
Під час виконання поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі забезпечено умови для зручного і
безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями та влаштовано переходи для маломобільних
верств - влаштовано пониження бортового каменю на пішохідних переходах в I півріччі 2019 року в кількості 146 шт.
орієнтовною вартістю 150,0 тис. грн. (2018 рік – 101 шт. на загальну суму 30,00 тис. грн.).
Питання щодо забезпечення освітлення вулиць, дворів, під’їздів у вечірній час перебуває на постійному контролі в
управлінні ЖКГ. В 2018 році загальна кількість світлоточок в місті збільшилась до 14315 шт. За рахунок капітального
ремонту мереж зовнішнього освітлення відремонтовано 5 вулиць та 7 прибудинкових територій загальною кількістю
світлоточок – 266 шт. На прибудинкових територіях в 2019 році запроваджено встановлення сучасних металевих стійок
з LED модулями, що забезпечує оптимальне розсіювання світла по території. До кінця 2019 року планується
відремонтувати ще 150 світлоточок.
Зупинки міського електротранспорту обладнані павільйонами та інформаційними табло з розкладом руху тролейбусів.
З метою покращення умов та безпеки пересування осіб з вадами зору на 67 світлофорних об’єктах міста встановлено та
функціонує 76 пристрої мовного супроводу сигналів світлофору та 55 звукових сигналів. Додатково встановлено
пристрої мовного супроводу сигналів світлофорів на пішохідних переходах: вул.Курчатова – зупинка «Олімпійська (1
шт.), прс.Миру - вул.Свободи (1 шт.), прс.Миру – вул.П.Мирного (2 шт.), вул.П.Мирного – вул.Кармелюка (6 шт.),
вул.Подільська – вул.Володимирська (1 шт.).
Протягом І півріччя 2019 року влаштовано світлофорний об’єкт з пішохідно-визивним пристроєм, двома пристроями
мовного супроводу сигналів світлофорів, острівцем безпеки, пандусами та тактильними плитками на
вул.Старокостянтинівське шосе в районі виїзду із житлового масиву «Дендропарковий».
На вимогу управління транспорту та зв’язку та під його контролем на сьогоднішній день всі транспортні засоби, які
працюють на маршрутах міста обладнані системою GPS – навігації та системою ТАБС для оголошування зупинок
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громадського транспорту. На 69 тролейбусах встановлені гучномовці для зовнішнього оголошування зупинок. Роботи по
зв’язку
обладнанню системою озвучення на тролейбусах продовжується.
У комунальному транспорті міста (тролейбусах) постійно оголошуються зупинки. Систематично вживаються заходи
щодо шанобливого ставлення, особливо водіями маршрутних автобусів, до пасажирів похилого віку та осіб з
інвалідністю. Проводиться роз’яснювальна робота та притягнення до відповідальності водіїв, які порушують правила
перевезення пасажирів.
На щомісячних інструктажах з безпеки руху з водіями громадського транспорту Хмельницького комунального
Управління
підприємства «Електротранс» та бригадирами маршрутів проводиться під особистий розпис інструктаж на тему:
транспорту та
«Правила під’їзду до зупинок громадського транспорту» та проводиться роз’яснювальна робота щодо виконання
зв’язку
водіями «Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом».
Управлінням торгівлі проводиться роз´яснювальна робота серед торгівельних закладів щодо встановлення орієнтовних Управління торгівлі
перил.
Так, виконуючи Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями» та з метою забезпечення доступності інших маломобільних груп населення до
об´єктів торгівлі, побуту, ресторанного господарства, управлінням торгівлі надруковано та розповсюджено пам’ятки
про обслуговування осіб з інвалідністю по зору та прохання обкантувати вхідні сходинки до підприємств та встановити
орієнтовні перила, а також цінники оформлювати великими літерами та цифрами.
При отриманні декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства до
кожної декларації додається пам’ятка про особливу увагу до людей з аномаліями зору.
В м.Хмельницькому здійснюється перевезення людей на візках відповідно до Положення про порядок надання послуг з Управління праці та
перевезення людей на візках (соціальне таксі), супроводження інвалідів по зору першої групи та порядок відшкодування соціального захисту
витрат за їх надання. Одержувачі послуги - особи та діти з інвалідністю, які пересуваються на візках. Послуги надаються
населення
спецавтотранспортом, обладнаним гідравлічним підйомником. Протягом І півріччя 2019 року для надання даної
послуги використано 473,14 тис.грн. (2018 рік – 753,32 тис.грн.).
Протягом І півріччя 2019 року звернулося 1071 особа щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Управління праці та
Видано 2732 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації. Проведено виплату договорів для забезпечення соціального захисту
ТЗР - 131 на загальну суму 4167,92 тис.грн. Заключено договорів – 51 на загальну суму 1569,90 тис.грн. Проведено
населення
виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації – 53 особам на загальну суму
150,69 тис.грн. Дані щодо потреби інвалідних візків та інших засобів реабілітації по модифікаціях внесені до
Централізованого банку даних з проблем інвалідності.
Протягом 2018 року згідно медичних висновків видано 4636 направлень особам з інвалідністю на виготовлення
технічних засобів реабілітації, з них на інвалідні візки – 219. Проплачені - 343 договори на загальну суму 11836,90
тис.грн. Сплачено ДУ (додаткових угод): 28 договорів на загальну суму 973,51 тис.грн. Проведено виплату грошової
компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації – 12 особам на загальну суму 36,26 тис.грн.
Дані щодо потреби інвалідних візків та інших засобів реабілітації по модифікаціях внесені до Централізованого банку
даних з проблем інвалідності.
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5. Медичне забезпечення та оздоровлення
Протягом І півріччя 2019 року отримали путівки для санаторно-курортного лікування 79 осіб, в тому числі: отримані
через Департамент соціального захисту населення – 45; придбані за кошти міського бюджету для ветеранів війни – 11 на
загальну суму 97,47 тис.грн., придбані за кошти державного бюджету для особи з інвалідністю – 17; придбані за кошти
державного бюджету для спинальників – 2; придбані за кошти державного бюджету для учасників АТО – 3; придбані за
кошти державного бюджету для супроводжуючих – 1 (2018 рік – 431 особа, в тому числі: отримані через Департамент
соціального захисту населення – 276; придбані за кошти міського бюджету для ветеранів війни – 22 на загальну суму
172,80 тис.грн., придбані за кошти державного бюджету для особи з інвалідністю – 82; придбані за кошти державного
бюджету для спинальників – 19; придбані за кошти державного бюджету для учасників АТО – 31; придбані за кошти
державного бюджету для супроводжуючих – 1).
Щорічно в березні-квітні місяці проводиться комплексний медичний огляд ветеранів війни з залученням вузьких
спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів.
В 2019 році ветерани обстежені амбулаторно, проведено флюорографічне обстеження, ЕКГ, УЗД (за показами). Огляди
проведені згідно затвердженого головним лікарем графіка для кожної дільниці. У поліклініках міста під час
диспансеризації організовувались лікарські бригади по проведенню комплексних медичних оглядів на дому. До складу
бригад входили: сімейний лікар чи дільничний терапевт, хірург, невропатолог. Нетранспортабельним хворим всі
можливі обстеження проведені вдома.
Станом на 01.07.2019 року в міських центрах первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 знаходиться під
диспансерним наглядом: учасників бойових дій – 1934 особи, інвалідів війни – 507 осіб, учасників війни - 1146 осіб,
прирівняних за пільгами – 125 осіб. Всього – 3712 осіб.
Після проведення комплексних оглядів складені списки тих осіб, хто потребує оздоровлення.
Для оздоровлення людей старших вікових категорій в місті активно використовуються, так звані, стаціонарозамінюючі
форми типу денних стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома. Саме такому типу лікування в силу певних
особливостей та власного бажання значний відсоток ветеранів надає перевагу.
Ефективно працюють ліжка денних стаціонарів у кожній поліклініці та в амбулаторіях сімейного лікаря:
КП «Хмельницький міський ЛДЦ» - 174 ліжка, КП «Хмельницький міський ЦПМСД №1» - 17 ліжок та КП
«Хмельницький міський ЦПМСД №2» - 19 ліжок
Зменшення з віком у ветеранів війни фізичних можливостей, здатності до самообслуговування, збільшення числа
одиноких хворих, сприяє підвищенню активності роботи сімейних лікарів та дільничних терапевтів вдома.
На виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» для амбулаторного лікування громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС за 2018 року проведено з
міського бюджету відпуск ліків по безкоштовних рецептах лікарів на загальну суму 143,50 тис. грн. (2018 рік -99,99)
тис.грн.
Основним завданням щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році є збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, зокрема дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки.
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У літній період на базі закладів освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради працює 34 табори
оздоровлення та відпочинку, зокрема:
1). Табори з денним перебуванням і мовні табори функціонували на базі закладів загальної середньої освіти з 03.06.2019
року по 21.06.2019 року та охопили відпочинком 2902 дитини, з них 422 дітей пільгових категорій.
Табори з денним перебуванням (17) будуть функціонувати на базі НВО №1, НВК №4, НВО №5, НВК №6, СЗОШ №6,
СЗОШ №7, ЗОШ №14, ліцей №15, ЗОШ №18, СЗОШ №19, ЗОШ №24, НВК №7, СЗОШ №27, НВО №28, СЗОШ №29,
СЗОШ №30, НВК №31.
Мовні табори (16) будуть функціонувати на базі СЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №4, ТБЛ, СЗОШ №6, СЗОШ №7, НВК №9,
гімназія №2, СЗОШ №12, ЗОШ №13, СЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, приватна гімназія «Мої обрії».
У таборах передбачено надання дворазового харчування (43,5 грн в день).
2). Табір з денним перебуванням «Прибузька республіка» при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва
працював з 03.06.2019 року по 21.06.2019 року та охопив відпочинком 128 дітей, з них 38 дітей пільгових категорій.
3). Наметове містечко «Мандрівник» у с.Головчинці Летичівського району розпочав роботу з 24.06.2019 року по
07.07.2019 року – 45 дітей. Вартість путівки – 1603 грн.
4). Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради.
1 зміна з 01.06.2019 року по 21.06.2019 року (173 дитини, з них 115 дітей пільгових категорій);
2 зміна з 24.06.2019 року по 14.07.2019 року (251 дитина, з них 1 дитина пільгової категорії);
3 зміна з 17.07.2019 року по 06.08.2019 року (266 дитини, з них 116 дітей пільгових категорій);
4 зміна з 09.08.2019 року по 29.08.2019 року (181 дитини, з них 118 дітей пільгових категорій).
Цьогоріч у закладі було оздоровлено 871 дитина, з них за кошти місцевого бюджет виділених Департаменту 350 дітей
пільгових категорій, а саме:
діти-сироти – 5;
діти, позбавлені батьківського піклування – 14;
діти з інвалідністю – 15;
діти загиблих учасників АТО – 2;
діти з багатодітних сімей – 119;
діти з малозабезпечених сімей – 18;
діти учасників АТО – 113;
діти внутрішньо переміщених осіб – 12;
діти, батьки яких є особами з інвалідністю ІІ групи – 2;
діти талановиті та обдаровані – 50.
Вартість путівки – 5500,0 грн.
Проводиться забезпечення диспансерного огляду дітей з малозабезпечених сімей та першочергове забезпечення їх Управління охорони
санаторно-курортним лікуванням.
здоров’я
Кількість дітей, пролікованих у санаторіях протягом І півріччя 2019 року – 195 осіб; в т.ч в місцевих – 114; в державних
– 81. Медичні працівники проводять профілактичні патронажі та профілактичні огляди дітей з багатодітних та
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малозабезпечених сімей.
Всі діти з багатодітних сімей знаходяться під наглядом медичних працівників первинної ланки та ХМДЛ. Педіатричною
службою міста налагоджений контакт з управліннями освіти, молоді та спорту, службою у справах дітей щодо сумісного
вирішення питань медичного і соціального забезпечення цих дітей.
Під спостереженням перебуває 5126 (2018 рік - 4532) дитини віком від 0 до 18 років, що проживають в 1608 (2018 рік 1423) багатодітних сім’ях. Діти вказаної категорії відповідно до частини І пункту 1.2. наказу МОЗ України від
14.02.2001р №58 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичного забезпечення багатодітних і неповних сімей в
Україні» охоплені дворазовими щорічними поглибленими медичними оглядами спеціалістами з метою раннього
виявлення патологічних відхилень у стані здоров’я для своєчасного лікування і оздоровлення.
При необхідності стаціонарного обстеження та лікування, діти з зазначеної категорії підлягають першочерговій
госпіталізації у ХМДЛ.
Дітям з багатодітних сімей, потребуючим санаторного лікування, першочергово надаються путівки в державні санаторії
Міністерства охорони здоров’я України і в санаторії обласного підпорядкування.
Згідно з листом МОЗ України від 25.01.2010 р. №04.04.01-43-10/18, право дітей з багатодітних сімей на безкоштовне та
пільгове отримання ліків за рецептами лікарів забезпечується шляхом реалізації підпунктів 3,5 та 6 пункту 1; підпункту
3 пункту 2 Додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного
та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань». Реалізація цієї постанови є лише частковою через обмеженість фінансування.
Витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок загальних
асигнувань, що передбачаються бюджетом на охорону здоров'я міста, а також Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення
лікарськими засобами населення відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Стоматологічна допомога ветеранам війни надається Хмельницькою міською об’єднаною стоматологічною Управління охорони
поліклінікою. Для пільгового обслуговування населення виділено 5 кабінетів, в яких працюють 6 терапевтів, 3 хірурга, 1
здоров’я
парадонтолог, 5 протезистів та 2 лікаря невідкладної допомоги. Поліклініка працює в дві зміни з 8.00 до 21.30, в святкові
та вихідні дні з 8.00 до 18.00. Нетранспортабельним особам з інвалідністю І та ІІ групи стоматологічна допомога
надається вдома.
Протягом І півріччя 2019 року безкоштовне зубопротезування проведено на суму 365,00 тис. грн. (2018 рік – 750,00
тис.грн.), запротезовано всього 192 (2018 рік – 432) особи.
При поліклініці №1 працює сурдологічний кабінет, який надає допомогу мешканцям міста з патологією слуху. За
рецептами лікаря – сурдолога, територіальними поліклініками протягом І півріччя 2019 року закуплено 22 аналогових
слухових апарата на суму 55,98 тис.грн. (2018 рік – 54 слухових апаратів на суму 125,39 тис.грн.).
6. Працевлаштування та трудова реабілітація інвалідів, інших малозабезпечених верств населення
Протягом І півріччя 2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 208 безробітних осіб з інвалідністю, з них 16
Центр зайнятості
осіб були працевлаштовані на підприємства міста. Впродовж 2018 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 239
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безробітних осіб з інвалідністю, з них 26 осіб були працевлаштовані на підприємства міста.
Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю значна увага приділялася
Центр зайнятості
профорієнтаційній роботі. Проводилися інформаційні семінари, професіографічні бесіди, анкетування, діагностика та
тестування з метою формування свідомого вибору професій, популяризації професій, що мають попит на ринку праці
міста. 8 (2018 рік – 7) осіб проходили професійне навчання за професіями: машиніст екструдера, бухгалтер, основи
підприємницької діяльності.
На громадських роботах та роботах тимчасового характеру працювали 6 (2018 рік - 20) безробітних, 3 особи
започаткували власну справу.
Серед активних програм сприяння зайнятості населення, що здійснює служба зайнятості за рахунок коштів Фонду
Центр зайнятості
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, надання інформаційних,
профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої роботи. Протягом І півріччя 2019 року
проведено 4 ярмарки та 37 міні ярмарок вакансій, 1 день відкритих дверей, 369 семінарів та 8 тренінгів, у яких взяли
участь особи з інвалідністю.
Впродовж 2018 року проведено 8 ярмарків та 55 міні ярмарок вакансій, 4 «Дні відкритих дверей», 791 семінар та 25
тренінгів, у яких взяли участь особи з інвалідністю.
7. Соціально-побутове та культурне обслуговування
288 дітей від 0 до 2-х років з малозабезпечених сімей, згідно пред'явлених довідок, забезпечено безкоштовним Управління охорони
харчуванням з домашньої молочної кухні в першому півріччі поточного року на суму 148,24 тис. грн.
здоров’я
Всі діти цієї вікової категорії, батьки яких надавали довідки про отримання субсидій, як малозабезпечені сім’ї,
отримували згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 66 від 1996 року безкоштовне харчування з молочної
кухні та у вигляді сухих молочних сумішів, каш та інших продуктів дитячого харчування.
Традиційними є проведення благодійних концертів за участю творчих колективів та виконавців закладів культури міста.
Управління
В звітному періоді відбулося 22 таких заходи, як виїзні шефські концерти в Геріатричному пансіонаті, шпиталі для культури і туризму
ветеранів Другої світової війни, військовому шпиталі, концертні програми для членів міської ради ветеранів України,
міської ради жінок, концертні програми народного ансамблю пісні та музики «Ретро», муніципальних естраднодухового оркестру та академічного муніципального камерного хору для військових – учасників АТО тощо.
На проведення культурно - мистецьких шефських заходів використано протягом І півріччя 2019 року 2,5 тис. грн.
бюджетних коштів.
В угодах з гастролюючими цирками та луна – парками, які укладає управління культури і туризму, обов’язково
Управління
передбачається безкоштовне відвідування вистав дітьми з малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій. Так, культури і туризму
протягом звітного періоду безкоштовно обслуговувались близько 300 дітей пільгових категорій (цирк «Шекера» та цирк
«Олімп»).
Закладами культури постійно надається допомога клубам УТОГ та УТОС, громадським організаціям ветеранів та осіб з
Управління
інвалідністю щодо змістовної організації дозвілля, надання концертної зали та майданчика біля кінотеатру імені культури і туризму
Шевченка для проведення заходів. Протягом І півріччя 2019 року управління культури і туризму сприяло громадським
організаціям у проведенні їх заходів: міській спілці ветеранів Афганістану - до річниці виведення військ з Афганістану,
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міському товариству ліквідаторів Чорнобильської катастрофи – до річниці Чорнобильської трагедії, міській раді
організації ветеранів України – до 9 травня, обласній раді борців антифашистського опору - колишніх в’язнів
фашистських концтаборів – до міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів, обласній організації
Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних
репресій. У 2019 році було проведено мистецьку волонтерську акцію «Біла тростина» у клубі учбово-виробничого
підприємства УТОС.
З метою надання методичної допомоги в організації змістовного дозвілля ветеранів закладами культури проводились:
«Зустрічі поколінь» ансамблем «Ретро» з учнями та викладачами закладів профтехосвіти міста та області; зустрічі з
воїнами – інтернаціоналістами і учасниками бойових дій локальних війн; шахові турніри між ветеранами міста; засідання
клубів «Бойова подруга» та «Пенсіонер», проведено благодійний фестиваль ветеранських аматорських хорових
колективів міста Хмельницького, спільні концерти солістів ансамблю «Ретро» та учасників художньої самодіяльності
УТОСу, надавалась методична допомога з організації проведення культурно-мистецьких заходів первинним
ветеранським організаціям міста.
Заплановано забезпечення овочами і картоплею на зимовий період партизан та колишніх політв’язнів і репресованих: в Управління праці та
2019 році 14 осіб на суму 19,00 тис. грн.
соціального захисту
населення
За 1 півріччя 2019 року надано 3322 гарячих обідів для малозабезпечених громадян та осіб, що перебувають в складних
Міський
життєвих обставинах на загальну суму 86,8 тис.грн. (2018 рік – 13740 гарячих обідів на суму 328,5 тис. грн.), вартість
територіальний
обіду складала 40,00 грн.
центр соціального
обслуговування
Надання соціально-економічної послуги перукаря та швачки учасникам бойових дій, ветеранам Другої світової війни
Міський
проводиться на безкоштовній основі. Іншим особам, які обслуговуються на платній основі, надано послуг на загальну
територіальний
суму 11,70 тис.грн. (2018 рік - 17,00 тис.грн.)
центр соціального
обслуговування
В лазні по вул.Франка/вул.Купріна, учасникам бойових дій та інвалідам війни надаються послуги лазні за 50 % вартості Управління праці та
квитка. Протягом І півріччя 2019 року на дані послуги (3284) витрачено 163,10 тис.грн. (2018 рік – 190,10 тис.грн., соціального захисту
надано 5431 послугу).
населення
Протягом І півріччя 2019 року забезпечувалось проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до Управління праці та
використання газового обладнання, в тому числі на їх електричні моделі; автоматики безпеки або її установку у газових соціального захисту
грубках; газових грубок на конвектори чи котли опалювання найбільш малозахищеним верствам населення, для 18 осіб
населення
виконані роботи, використано 149,4 тис. грн.
У 2019 році для 3 інвалідів війни виготовляється кошторисна документація.
Протягом 2018 року забезпечувалось проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до
використання газового обладнання, в тому числі на їх електричні моделі; автоматики безпеки або її установку у газових
грубках; газових грубок на конвектори чи котли опалювання найбільш малозахищеним верствам населення, для 12 осіб
виконані роботи, використано 199,74 тис. грн.
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У 2018 році для 4 осіб проведено безоплатний капітальний ремонт житла, на що використано 80,70 тис.грн.
Протягом року проводились Перші літні ігри Хмельницького міського осередку ГО «Хмельницька обласна організація
ветеранів спорту» (шахи, шашки, волейбол, кульова стрільба, плавання, легка атлетика). Проводився відкритий міський
турнір з волейболу серед ветеранів і старше (40+) пам’яті М.Чекмана, чемпіонат міста з футзалу серед ветеранів (35+,
45+).
До Дня незалежності України відбулись: 24-26.08.2017 року на відкритому майданчику парку ім.І.Франка - І
міжнародний турнір з волейболу серед жіночих та чоловічих команд-ветеранів; відкриті міські змагання з велоспорту на
шосе «Тур братів Стародубів» серед ветеранів.
За 1 півріччя 2019 року надано 2979 продуктових наборів малозахищеним жителям міста та особам, які перебувають в
складних життєвих ситуаціях на суму 684,90 тис.грн. (2018 рік – 5749 продуктових наборів на суму 1202,40 тис.грн.).
Надано індивідуальні засоби особистої гігієни (підгузники, пеленки) за 1 півріччя 2019 року 121 особі з числа
малозахищених жителів міста та осіб, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, на суму 185,20 тис. грн. (2018 рік
- 141 особі на суму 309,30 тис.грн.).
8. Інформаційне забезпечення
Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо ходу виконання Комплексної програми «Піклування» управлінням праці та
соціального захисту населення здійснюється через організацію та проведення виступів працівників управління на радіо,
телебаченні, а також розміщення інформаційних, роз’яснювальних матеріалів та оголошень на веб-сайті Хмельницької
міської ради і інших ЗМІ.
Управлінням праці та соціального захисту населення постійно подається інформація для розташування на сайт міської
ради та управління, а також в розділ «Соціум» газети «Проскурів». Потягом І півріччя 2019 року управлінням в ЗМІ
(телебачення, радіо, преса, веб-сайти) було розміщено 203 (65) матеріали разом з підпорядкованими управлінню
установами. У 2018 році управлінням в ЗМІ (телебачення, радіо, преса, веб-сайти) було розміщено 181 матеріал та 51 –
підпорядкованими управлінню установами.
Управління праці та соціального захисту населення співпрацює з 67 громадськими організаціями соціального
спрямування, які охоплюють більше 46 тис.осіб. За активної участі членів громадських організацій, щороку
проводяться загальноміські заходи, які присвячені знаменним датам, святам і дням пам’яті, а також конференції, круглі
столи, на яких обговорюються ефективні шляхи співпраці влади і громадських об’єднань та нагальні проблемні питання.
До участі та висвітлення даних заходів запрошуються представники обласних та міських ЗМІ. Так, протягом 2019 року
відповідна інформація була розміщена:
- на радіо, телебаченні - МКП «МТРК «Місто», ХОДТРК «Поділля-Центр», ДПДТА «33 канал», ПЦ «Ексклюзив», ТV7+;
- в друкованих засобах масової інформації: газетах «Проскурів», «Подільські вісті», «Моя газета +», «Є», «Всім».

Начальник управління праці та соціального захисту населення
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