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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки за І півріччя 2021
року
№
п/п
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2.
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Зміст заходу
1. Організаційно – правове забезпечення
Проводяться засідання координаційної ради об’єднать громадян соціального спрямування міста, де обговорюються
проблеми і враховуються всі пропозиції щодо покращення життя осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни
та праці, громадян похилого віку, багатодітних сімей та інших малозахищених верств населення. Протягом І півріччя
2021 року координаційною радою проведено 2 засідання було розглянуто 43 звернення від громадських організацій
соціального спрямування. Надана фінансова підтримка на загальну суму 708,00 тис. грн.
Управлінням праці та соціального захисту населення протягом року проводяться заходи: вшанування учасників бойових
дій на території інших держав; заходи до Великодніх свят; заходи з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів
концтаборів; заходи з ветеранами Другої світової війни, заходи з нагоди вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, заходи
для дітей з багатодітних родин до Дня захисту дітей, до Дня Матері, заходи з ветеранами та особами з інвалідністю,
дітьми з інвалідністю та дітьми з багатодітних сімей, учасниками АТО, волонтерами. У І півріччі 2021 року проведено 14
заходів, у яких взяли участь 3653 особи, на що з міського бюджету було використано 444,6 (2020 рік – 401,8) тис. грн.
Управлінням культури і туризму у І-півріччі 2021 року проводились заходи до Дня Матері: конкурс художніх робіт
«Портрет моєї матусі», «Зустрічі поколінь» та ондайн-концерти у КМЦ «Ветеран», вшанування ліквідаторів аварії на
ЧАЕС (сесійна зала міської ради), заходи для дітей з багатодітних родин до Дня захисту дітей (кінотеатр
ім.Т.Г.Шевченка), відкриття «Бібліотечного літа» (біля центральної бібліотеки), виставка творчих робіт дітей з
особливими можливостями в дитячій худоній школі. Інші благодійні заходи не відбувались в зв’язку із встановленням
карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.
Служба у справах дітей постійно проводить роботу з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
На обліку в службі перебуває 192 дитини, з них: 57 дітей-сиріт; 66 дітей, позбавлених батьківського піклування; 48 - які
перебувають у складних життєвих обставинах, чиї батьки ухиляються від виховання дітей; 4 - які зазнали насильства.
Налагоджено взаємоінформування зі структурними підрозділами міської ради, службами у справах дітей територіальних
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громад, навчальними закладами.
Служба приділяє значну увагу профілактичній роботі з сім'ями, де на вихованні є діти, які опинились у складних
життєвих обставинах (таких 52). З׳ясовуються проблеми сімей, надаються консультації та реальна допомога в їх
вирішенні.
У І півріччі 2021 року проведено 29 профілактичних рейдів, відвідано 190 сімей. Служба постійно проводить
профілактичну роботу з батьками та особами, що їх замінюють, у разі неналежного виконання ними обов׳язків із
виховання і утримання дітей. Ініційовано 32 притягнення до адміністративної відповідальності батьків та осіб, що їх
замінюють, за неналежне виконання батьківських обов'язків. Подано 3 позови про позбавлення батьківських прав.
Протягом звітного періоду суд прийняв рішення про позбавлення батьківських прав 9 батьків стосовно 9 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.
Проведено 25 просвітницько-профілактичних зустрічей із дітьми, батьками, вчителями в онлайн-режимі. Надаються
методичні рекомендації керівникам навчальних закладів, роз'яснюються вимоги чинного законодавства, що стосуються
захисту прав та інтересів дітей, доводяться до відома зміни в законодавстві.
Служба забезпечує діяльність консультативно-дорадчого органу - комісії з питань захисту прав дитини. Двічі на місяць
проводяться засідання комісії, на яких розглядаються питання захисту прав дітей. До того, як внести питання на розгляд
комісії, працівники служби проводять бесіди з обома батьками, обстежують їхні житлово-побутові умови, консультують,
роз’яснюють вимоги законодавства, допомагають прийняти компромісні рішення. Проведено 18 засідань.
Служба сприяє реалізації права дітей на виховання у сім'ї, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду прийнято рішення про всиновлення 16 дітей
громадянами України та 1 - іноземними громадянами. Під опіку та піклування влаштовано 20 дітей. У м. Хмельницькому
функціонує один дитячий будинок сімейного типу (в ньому виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування) і три прийомні сім'ї (у них виховуються 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування). На території Хмельницької територіальної громади проживає 130 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників (це - діти-хмельничани та з інших населених
пунктів).
Проводяться інформаційні кампанії у засобах масової інформації з питань підтримки національного усиновлення та інших
форм сімейного виховання, зокрема, це – виступи на місцевому радіо, публікації на сайті Хмельницької міської ради.
Розповсюджено буклет із зазначенням кроків особи, яка виявила бажання взяти в сім'ю дитину-сироту чи дитину,
позбавлену батьківського піклування, до усиновлення; а також буклет зі змістом статей чинного законодавства, що
стосується усиновлення дитини. На особистих прийомах особам, які бажають усиновити дитину, надаються роз'яснення, а
також рекомендації щодо проходження навчання у Центрі соціальних служб для дітей, сім׳ї та молоді.
Вживаються дієві заходи щодо повернення дітей із державних закладів у біологічні родини та недопущення влаштування
дітей до державних закладів. З усіма батьками, чиї діти тимчасово перебували у державних закладах, проведено
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роз’яснювальні бесіди, обстежено житлово-побутові умови, надано рекомендації.
Забезпечено своєчасне виявлення та превентивне виховання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
просвітницька робота та правова допомога їхнім батькам. Налагоджено взаємоінформування між управліннями, відділами
виконкому, навчальними закладами міста щодо таких дітей. Постійно здійснюються взаємозвірки. Налагоджену тісну
співпрацю з міським Центром соціальних служб для сім׳ї, дітей та молоді, які забезпечують соціальне інспектування
сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та з правоохоронними органами, спільно обстежують умови проживання дітей, з׳ясовують
потреби та надають методичну допомогу, проводять профілактичні бесіди.
Провідний психолог Центру соціальних служб продовжує проводити групи взаємодопомоги для товариства молоді з
інвалідністю «Перспектива» в онлайн режимі у групі Viber та в очній формі. Протягом І півріччя 2021 року проведено 3
онлайн – бесіди на теми: «Рекомендації та правила спілкування в товаристві», «Чим себе зайняти щоб не нудьгувати?» рекомендації молоді щодо організації власного дозвілля, «Чому людям так важливе спілкування».
Проведено 2 тренінги на теми: «Пошук особистистих ресурсів для вивільнення від негативних емоцій», «Згуртованнісь і
контакт в колективі».
Протягом I півріччя 2021 року фахівцями із соціальної роботи, соціальними педагогами та психологами Центру
проводилась робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах згідно бази даних (списків служби у
справах дітей, інформації правоохоронних органів, управління праці та соціального захисту населення, учбових закладів
міста тощо). Станом на 01.07.2021 року на обліку Центру перебувають 1015 сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувало 90 сімей. Станом на 01.07.2021 року під соціальним
супроводом знаходиться 71 сім’я, у яких виховується 93 дитини. Знято із соціального супроводу протягом звітного періоду
19 сімей у яких мінімізовано складні життєві обставини.
Всього надано 6404 послуги (соціально- педагогічних, психологічних, інформаційних, в тому числі онлайн).
Протягом звітного періоду здійснювалося соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
Проведено ряд заходів, спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку
сімейного типу. Під супроводженням фахівця Центру перебувають 3 прийомні сім’ї, 1 дитячий будинок сімейного типу.
Протягом звітного періоду відбулося 52 зустрічі з родинами в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування (12 дітей) та надано 120 соціальних послуг.
З метою покращення психоемоційного стану дітей у сім’ях, де трапляються непорозуміння між батьками або дорослими
членами родини, психологами Центру проводиться психологічне консультування таких сімей з дітьми. За І півріччя 2021
року до психологів Центру з письмовими заявами звернулась 51 сім’я.
При укладанні колективних договорів надаються рекомендації щодо включення суб’єктами господарювання окремим
розділом питання соціального захисту ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, інших пільгових категорій населення.
Протягом І півріччя 2021 року зареєстровано 74 (2020 рік – 122) колективних договора, в т.ч. 10 (2020 рік – 12)
підприємств уклали колективний договір вперше. До 25 діючих колективних договорів підприємств внесено зміни (2020
рік – 49).
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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:
- у закладах загальної середньої освіти: діти з інвалідністю – 731; діти-сироти – 42; діти, позбавлені батьківського
піклування – 64; діти з багатодітних сімей – 3351; діти з малозабезпечених сімей – 238; діти, які мають статус «Дитиначорнобилець» – 156; діти загиблих військовослужбовців – 7; діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 30; діти, померлих
учасників АТО – 3.
- у закладах дошкільної освіти: діти з інвалідністю – 180; діти-сироти – 2; діти, позбавлені батьківського піклування – 5;
діти з багатодітних сімей – 963; діти з малозабезпечених сімей – 222; діти, які мають статус «Дитина-чорнобилець» – 11;
діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 3; діти, померлих учасників АТО – 2.
У 2020/2021 навчальному році спеціальних груп для занять фізичною культурою та спортом у закладах загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами створено не було.
Пріоритетним напрямком роботи закладів освіти міста у 2021 році було сприяння соціальному, емоційному та
когнітивному розвитку кожної дитини, супроводу під час освітнього процесу. Педагогічними колективами закладів
проводилась 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 2020/2021 навчальному році (станом на 31.05.2021 року) за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) навчалося
159 учнів, з них: 1-4 класи – 58 учнів; 5-9 класи – 75 учнів; 10-12 класи – 26 учнів.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами, шляхом залучення їх до навчання в
інклюзивних класах та групах станом на 01.07.2021 року у м. Хмельницькому функціонує 25 закладів загальної середньої
освіти (228 учнів з особливими освітніми потребами) та 16 закладів дошкільної освіти (233 дитини з особливими
освітніми потребами), де запроваджено інклюзивне навчання, а саме:
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького – 1 інклюзивний клас, в якому навчається
1 дитина з особливими освітніми потребами;
навчально-виховний комплекс № 2 м. Хмельницького – 10 інклюзивних класів, в яких навчається 23 дитини з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховний комплекс № 4 м. Хмельницького – 4 інклюзивних класи, в якому навчається 5 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховне об’єднання № 5 м. Хмельницького – 2 інклюзивних класи, в якому навчається 2 дитини з особливими
освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Хмельницького – 5 інклюзивних класів, в яких навчається
6 дітей з особливими освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Хмельницького – 4 інклюзивних класи, в яких навчається
6 дітей з особливими освітніми потребами;
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спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького – 19 класів з інклюзивним навчанням для дітей
з порушенням опорно-рухового апарату, в яких навчається 39 дітей з особливими освітніми потребами;
навчально-виховний комплекс № 9 м. Хмельницького – 5 інклюзивних класів, в якому навчається 7 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені М. К. Чекмана – 1 інклюзивний клас, в якому
навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами;
Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Олександра Співачука – 14 інклюзивних
класів, в яких навчається 29 дітей з особливими освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – 2 інклюзивних класи, в яких навчається 3 дитини з
особливими освітніми потребами;
Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 – 3 інклюзивних класи, в яких навчається 5 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 – 2 інклюзивних класи, в яких навчається 2 дитини з
особливими освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 – 13 інклюзивних класів, в яких навчається 26 дітей з
особливими освітніми потребами;
навчально-виховне об’єднання № 23 м. Хмельницького – 4 інклюзивних класи, в яких навчається 4 дитини з особливими
освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – 14 інклюзивних класів, в яких навчається 21 дитина з
особливими освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 – 4 інклюзивних класи, в яких навчаються 7 дітей з
особливими освітніми потребами;
навчально-виховний комплекс № 7 м. Хмельницького – 8 інклюзивних класи, в яких навчається 18 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховне об’єднання № 28 м. Хмельницького – 11 інклюзивних класів, в яких навчається 14 дітей з особливими
освітніми потребами;
Пироговецький ліцей – 2 інклюзивних класи, в яких навчається 2 дитини з особливими освітніми потребами;
Пархомовецька філія Пироговецького ліцею – 1 інклюзивний клас, в якому навчається 2 дитини з особливими освітніми
потребами;
Давидковецька ЗОШ – 1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами;
Копистинський навчально-виховний комплекс –1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми
потребами;
Шаровечківська ЗОШ – 1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами;
приватна гімназія «Мої обрії» – 2 інклюзивних класи, в яких навчається 2 дитини з особливими освітніми потребами;
Хмельницький заклад дошкільної освіти № 2 «Соколятко» – 2 інклюзивних групи, в яких виховується 4 дитини з
особливими освітніми потребами;

Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 3 «Світлячок» – 1 інклюзивна група, в якій виховується 2 дитини з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький заклад дошкільної освіти № 9 «Кобзарик» – 4 інклюзивні групи, в яких виховується 13 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 11 «Золота рибка» – 4 інклюзивні групи, в яких виховується 9 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 26 «Кульбабка» – 8 інклюзивних груп, в яких виховується 25 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 30 «Журавлик» – 4 інклюзивних групи, в яких 12 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 34 «Тополька» – 4 інклюзивних групи, в яких 11 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 35 «Чебурашка» – 6 інклюзивних груп, в яких виховується 24 дитини з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 36 «Вербиченька» – 8 інклюзивних груп, в яких виховується 26 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 40 «Сонечко» – 4 інклюзивні групи, в яких виховується 15 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 43 «Горобинка» – 7 інклюзивних груп, в яких виховується 26 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 45 «Ялинонька» – 4 інклюзивні групи, в яких виховується 17 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 47 «Дзвіночок» – 4 інклюзивні групи, в яких виховується 14 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 50 «Лелеченька» – 4 інклюзивні групи, в яких виховується 13 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 53 «Веселка» – 2 інклюзивні групи, в яких виховується 6 дітей 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 в яких відкриті спеціальні
групи, а саме:
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 25 «Калинонька» комбінованого типу зі спеціальними групами для дітей
з особливими освітніми потребами (15 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 8 «Малятко» комбінованого типу зі спеціалізованими групами для дітей
з порушенням зору (28 дітей);

Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 38 «Світанок» комбінованого типу зі спеціалізованими групами для
дітей з порушенням зору (65 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад № 30 «Журавлик» комбінованого типу зі спеціалізованими групами для
дітей з порушенням опорно-рухового апарату (20 дітей).
Із зазначеною категорією дітей працює команда психолого-педагогічного супроводу: заступник директора з навчальновиховної роботи, вихователь-методист, вчителі, вихователі, вчитель-дефектолог (олігофренопедагог, тифлопедагог),
вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, асистент вчителя, асистент вихователя, лікар-офтальмолог,
медична сестра-реабілітолог, медична сестра-ортоптистка, водій, вихователь супроводу. Склад Команди супроводу
визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з особливими потребами.
14. Юристами управління праці та соціального захисту населення постійно здійснюється особистий прийом громадян з
питань соціального захисту. Відповідно до чинного законодавства ведеться роз’яснювальна робота та надаються
безкоштовні юридичні послуги ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю, представникам багатодітних і неповних
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
1. Рішенням другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 37 встановлені надбавки до пенсії членам сімей
репресованих та реабілітованих в розмірі 300 гривень. Протягом І півріччя 2021 року виплачено 102 особам на загальну
суму 184,20 тис. грн. (2020 рік – 104 особам на загальну суму 169,20 тис. грн).
Рішенням другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 38 встановлені надбавки до пенсії партизанам,
колишнім політв’язням і репресованим в розмірі 600 гривень. Протягом І півріччя виплачено 7 особам на загальну суму
25,80 тис. грн (2020 рік – 9 особам на загальну суму 65,50 тис. грн).
Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.12.2019 року № 1061 «Про виплату
грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» протягом І
півріччя 2021 року виплачена грошова допомога на кишенькові витрати 84 одержувачам для 111 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на загальну суму 392,3 тис. грн (2020 рік – 75 одержувачам для 110 дітей на
загальну суму 613,90 тис. грн).
2. Фінансова підтримка громадських організацій осіб з інвалідістю та ветеранів у І півріччі 2021 року 450,00 тис. грн (2020
рік – 530,00 тис. грн).
Фінансова підтримка громадських організацій у І півріччі 2021 року 258,00 тис. грн (2020 рік – 250,00 тис. грн).
3. Протягом І півріччя 2021 року надано матеріальну допомогу з загального фонду бюджету міської територіальної громади
16212 особам на загальну суму 15616,80 тис. грн, з них за рішенням виконкому – 1158 особам на загальну суму 2775,50
тис. грн, в т.ч. 191 учаснику антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в
антитерористичній операції на загальну суму 499,00 тис. грн.
Протягом 2020 року надано матеріальну допомогу з загального фонду міського бюджету 27817 особам на загальну суму
27085,80 тис. грн, з них за рішенням виконкому – 1275 особам на загальну суму 3871,00 тис. грн, в т.ч. 3069 учасникам
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антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції на
загальну суму 3614,00 тис. грн, з них рішення виконавчого комітету – 169 особам на загальну суму 442,00 тис. грн.
Протягом І півріччя 2021 року надана 57 особам одноразова допомога на поховання померлої особи, яка не застрахована в Управління праці та
системі загальнообов`язкового державного страхування, не займалася підприємницькою діяльністю, на загальну суму соціального захисту
70,76 тис. грн (2020 рік – 104 особам на загальну суму 126,88 тис. грн). Рішенням п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської
населення
ради від 31.05.2017 року № 20 встановлено розмір виплати 1220 грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації Управління праці та
фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 року № 558, зі змінами, протягом І півріччя 2021 року соціального захисту
виплачена компенсація 460 фізичним особам, які надають соціальні послуги на загальну суму 942,1 тис. грн (І півріччя
населення
2020 року – 486 особам на загальну суму 583,2 тис. грн).
Протягом І півріччя 2021 року нараховано субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету для 21302 Управління праці та
домогосподарств на загальну суму 154086,3 тис. грн (І півріччя 2020 року – призначено субсидії на житлово-комунальні соціального захисту
послуги для 22312 домогосподарств на загальну суму 114141,3 тис. грн). Проведено перерахунків по житлових субсидіях
населення
в зв’язку зі зміною цін і тарифів на житлово-комунальні послуги протягом 2021 року – 87143, у відповідному періоді 2020
року – 382292.
Відшкодування підприємствам МКП «Теплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі», МКП Управління праці та
«Хмельницькводоканал» компенсації для одержувачів субсидій різниці норм споживання комунальних послуг, що соціального захисту
перевищують соціальні нормативи у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води протягом І
населення
півріччя 2021 року не здійснювались.
Протягом І півріччя 2021 року відповідно до чинного законодавства управлінням забезпечена виплата усіх видів Управління праці та
соціальної допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету та міського бюджету для 21872 осіб на загальну суму соціального захисту
190367,7 тис. грн (І півріччя 2020 року – 24774 особі на загальну суму 176729,4 тис. грн).
населення
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 2148 (І півріччя 2020 року - 2092) осіб (з наростаючим підсумком).
На виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської Управління праці та
катастрофи» забезпечно компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС за 1 півріччя 2021 соціального захисту
року на загальну суму 2 825,9 тис. грн.
населення
Протягом І півріччя 2021 року виплачена компенсація на транспортне обслуговування та на бензин, ремонт і технічне Управління праці та
обслуговування автомобілів 293 особам з інвалідістю на загальну суму 69,69 тис. грн (2020 рік – 304 особам з інвалідістю соціального захисту
на загальну суму 135,49 тис. грн).
населення
Виплачена компенсація за автомобільне паливо громадянину, якій має особливі заслуги перед Батьківщиною з
державного бюджету (субвенції) – 1 особі на загальну суму 8,10 тис. грн (2020 рік – 1 особі на загальну суму 15,91 тис.
грн).
Протягом І півріччя 2021 року виплачена компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку 36 особам на
загальну суму 20,73 тис. грн (2020 рік – 88 особам з інвалідістю на загальну суму 39,52 тис. грн).

11. Протягом І півріччя 2021 року відшкодовано компенсації ХКП «Електротранс» за пільгове перевезення окремих категорій
громадян: - з міського бюджету на 518,17 тис. грн при наданих послугах на 518,17 тис. грн, в т.ч. на проїзні документи
багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 43,02 тис. грн; соціальним працівникам
Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» - 21,24 тис. грн, учням ЗОШ – 207,68 тис. грн, студентам ВНЗ, учням
ПТНЗ – 25,23 тис. грн, почесним донорам – 221,01 тис. грн.
Протягом 2020 року відшкодовано компенсації ХКП «Електротранс» за пільгове перевезення окремих категорій
громадян: - з міського бюджету на 1043,65 тис. грн при наданих послугах на 1043,65 тис. грн, в т.ч. на проїзні документи
багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 95,94 тис. грн; соціальним працівникам
Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» - 19,76 тис. грн, учням ЗОШ – 530,48 тис. грн, студентам ВНЗ, учням
ПТНЗ – 77,88 тис. грн, почесним донорам – 319,59 тис. грн.
12. Протягом І півріччя 2021 року надана пільга в розмірі 50% по оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям, в складі яких
є двоє і більше осіб з інвалідістю І групи, осіб з інвалідістю по зору І групи всього 60 особам на загальну суму 150,22 тис.
грн (2020 рік – 211,03 тис. грн); пільги по комунальним платежам «Почесним громадянам міста» (10 осіб) та «Заслуженим
донорам України» (3 особи) на загальну суму 78,09 тис. грн (2020 рік – 130,27 тис. грн) та сім’ям загиблих учасників
війни в Афганістані -13 осіб на загальну суму 33,38 тис. грн (2020 рік – 48,34 тис. грн).
13. Протягом 1 півріччя 2021 року з державного бюджету відшкодовано пільг в грошовій формі (монетизація) в сумі 77 775,5
тис.грн:
- в готівковій грошовій формі - 39 770,8 тис. грн (5 864 осіб);
- в безготівковій грошовій формі - 38 004,7 тис. грн (8 102 осіб);
Протягом 1 півріччя 2020 року відшкодовано пільг на ЖКП за рахунок коштів з державного бюджету на суму 60 827,9
тис. грн, з них:
- в готівковій грошовій формі - 18 782,2 тис. грн (4 673 осіб);
- в безготівковій грошовій формі - 42 045,7 тис. грн (9 540 осіб);
14. Протягом 1 півріччя 2021 року з міського бюджету відшкодовано інших пільг на 425,8 тис.грн (1 пів.2020 року – 572,6
тис. грн), з них: пільги окремим категорія громадян з послуг зв’язку – 417,8 тис. грн (1 пів.2020 року – 558,7 тис. грн),
інші пільги 8,0 тис. грн (1 пів.2020 року – 13,9 тис. грн).
15. Протягом 1 пів.2021 року з обласного бюджету відшкодовано витрат на поховання учасників бойових дій 94,4 тис.грн (1
пів.2020 року – 76,3 тис. грн).
16. Протягом 1 пів.2021 року з міського бюджету відшкодовано за пільгове перевезення окремих категорій громадян 42 626,5
тис.грн (1 пів.2020 року – 27 412,2 тис.грн), з них:
- перевезення електротранспортом ХКП «Електротранс» – 34 997,2 тис.грн (1 пів.2020 року – 25 078,20 тис.грн);
- міським автотранспортом 7 629,3 тис.грн (1 пів.2020 року – 2 334,0 тис.грн).
17. Протягом 1 пів.2021 року відшкодовано компенсації Жмеринській дирекції залізничних перевезень за пільгове
перевезення окремих категорій громадян – 0,0 тис. грн (1 пів.2020 року – 98,7 тис. грн).

Управління праці та
соціального захисту
населення

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення

18. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 10.12.2020 року № 935 виділено кошти з цільового фонду Хмельницької
міської ради для оформлення передплати на газету «Проскурів» на 2021 рік для окремих пільгових категорій жителів
міста Хмельницького: особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, учасникам бойових дій в роки Другої
світової війни, партизанам, членам Хмельницької обласної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів і
репресованих, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, всього 245 особам на
загальну суму 86,44 тис. грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 10.12.2020 року № 934 виділено кошти з цільового фонду Хмельницької
міської ради для оформлення передплати на газету «Проскурів» на 2021 рік громадянам, які обслуговуються в
Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), всього 401
особі на загальну суму 141,47 тис. грн.
19. У 2020/2021 навчальному році 74 учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виділено
кошти на придбання спортивного одягу на суму 44,4 тис. грн (по 600 грн).
20. У 2020 році 19 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття
виплачено матеріальну допомогу на суму34,4 тис. грн (по 1810 грн).
21. Забезпечено відшкодування витрат інших пільг, а саме проїд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та
віднесені до І та ІІ категорії, на що було витрачено протягом 1 пів.2021 року – 1,1 тис. грн.
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22. Забезпечено відшкодування витрат на оплату пільг на житлово-комунальні послуги громадянам, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, всього 132 особам, на що було витрачено протягом І півріччя 2021 року –
336,93 тис. грн (2020 рік – 132 особам на суму 499,67 тис. грн).
23. Відповідно до чинного законодавства управлінням культури і туризму забезпечується надання пільг в оплаті за навчання Управління культури
в школах естетичного виховання, студіях та гуртках дітям соціально-незахищених верств. У I півріччі 2021 року пільгами
і туризму
(на 100% та 50%) по навчанню в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста охоплено – 774 учні,
на що використано – 558,2 тис. грн.
Звільнено від плати за навчання повністю - 677 учнів, з них - 30 учнів з сімей матерів-одиначок (витрачено 23,92 тис.
грн.), 76 дітей з інвалідістю з дитинства (витрачено – 57,1 тис. грн.), 10 дітей із сімей-чорнобильців (витрачено 7,25 тис.
грн.), а також 348 дітей з багатодітних сімей (витрачено 270,4 тис. грн.), 8 дітей - сиріт та під опікою (витрачено 5,5 тис.
грн.), 6 дітей з сімей воїнів - інтернаціоналістів, осіб з інвалідністю внаслідок війни (витрачено 3,9 тис. грн.).
Також, користувались пільгою в платі за навчання на 50%: 12 учнів з сімей осіб з інвалідістю І та ІІ групи загального
захворювання (витрачено 4,6 тис. грн.). У I-му півріччі 2021 року звільнено від плати на 100% дітей з сімей учасників
АТО – 155 учнів (витрачено 120,0 тис. грн.) та 28 учнів (витрачено 20,3 тис. грн.) з сімей, які переміщені з тимчасово
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
3. Розвиток інфраструктури
1. Постійно вживаються заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення,
забезпечення їх ефективного функціонування, на що протягом І півріччя 2021 року було використано 19923,50 тис.грн.

(2020 рік – 28381,10 тис. грн).
Важливою складовою соціального захисту у м. Хмельницькому є міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг). Хмельницький міський територіальний центр – установа сучасного типу, в
якій діє 2 відділення – соціальної допомоги вдома та денного перебування та адресної допомоги. Протягом І півріччя 2021
Міський
року працівниками територіального центру надано соціальних послуг 4489 особам, що склало 91843 заходи (2020 рік територіальний
7107 особам, що склало 188514 заходів).
центр соціального
Отримали адресну допомогу: продуктовими наборами – 2291 осіб; засобами гігієни (підгузки, пеленки) – 162 особи;
обслуговування
гарячими обідами – 61 особа.
(надання соціальних
У звітному періоді створено відділення денного, цілодобового тимчасового перебування та запроваджено нову послугу
послуг)
«цілодобовий догляд». Надання даної послуги здійснюється в новопобудованому приміщені за плату 332 грн за добу
розрахованому на 14 ліжкомісць (одно і двомісні кімнати з санвузлом). Особи, що отримують послугу, забезпечуються
ліжко-місцем, постільною білизною, столовим посудом, засобами гігієни, харчуванням (чотирьох разовим) та за потреби
одягом, взуттям, засобами технічної реабілітації, та отримують ряд заходів за спостереженням стану здоров’я. Протягом
І півріччя 2021 року послугою скористалось 27 осіб.
Фінансування Центру за І півріччя 2021 року склало 12722,20 тис. грн з міського бюджету (2020 р – 20976,20 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 комплексної реабілітації «Родинний затишок» є інноваційною моделлю надання висококваліфікованої допомоги
особам з інтелектуальною недостатністю та працює для досягнення основної мети - допомогти молодим особам з Центр комплексної
інвалідістю в адаптації та соціалізації, а також сформувати навички самообслуговування із соціальним супроводом, реабілітації для осіб
підготувати до самостійного життя і праці, забезпечити умови для психологічної та соціально-побутової реабілітації. Для
з інвалідністю
цього Центр реабілітації та його фахівці працюють над удосконаленням та покращенням послуг із комплексної
внаслідок
реабілітації.
інтелектуальних
Центр працює за Державними стандартами: інформування, консультування, соціальна адаптація та денний догляд. порушень «Родинний
Інформування: надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів
затишок»
соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання
медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг; консультування (допомога
в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної
життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку); соціальна
адаптація (навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво
інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки;
посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; допомога в організації денної зайнятості та
дозвілля); денний догляд (забезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням; допомога у
самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом
здоров'я, надання реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; психологічна

підтримка; соціально-трудова адаптація; організація денної зайнятості).
Центр комплексної
Центр працює за п’ятиденним режимом з 8:30 до 17:00 Організоване щоденне харчування (обід).
реабілітації для осіб
За І півріччя 2021 року в Центрі реабілітації “Родинний затишок” надано 13 400 послуг (денний догляд, соціальна
з інвалідністю
адаптація, консультування, інформування). Проведено 10 святково-розважальних заходів та 2 майтер-класи з фахівцями
внаслідок
Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. У зв’язку з карантином проведено свято Матері онлайн.
інтелектуальних
Також за І півріччя 2021 року придбано кондиціонери – 2 шт. на суму 43440,00 грн.
порушень «Родинний
Проведено монтаж та встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єкті – майстерня в сумі -6000,00
затишок»
грн.
Проведена оплата за ком’пютерну програму «М.Е.Doc» в сумі 1080,00 грн.
Для забезпечення належного санітарного та гігієнічного стану центру та підопічних закуплені медикаменти та
дезинфікуючі засоби на суму 2000,00 грн та миючі засоби на суму 1993,50 грн. Придбано канцтовари для забезпечення
роботи бухгалтерії, фахівців та занять з підопічними впродовж 2021 року. на суму 8886,00 грн.
Впродовж І півріччя 2021 року забезпечували одноразовим харчування підопічних і було надано 1840 обідів на суму
69920,00 грн.
Фінансування Центру за І півріччя 2021 року склало 1567,20 тис. грн з міського бюджету (2020 р – 2521,70 тис. грн).
Отримана благодійна допомога в натуральній формі (солодощі, продукти харчування, іграшки, книги) на суму – 24,98 тис.
грн.
Діяльність Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» спрямована на
Центр соціальної
соціальну реабілітацію дітей з інвалідністю, підготовку їх до самостійного життя і праці, створення найсприятливіших
реабілітації
умов для їх розвитку. Центр відвідують діти із хворобою Дауна, ДЦП, Фенілкетонурія, ранній дитячий аутизм, з
дітей-інвалідів
генетично зумовленою розумовою відсталістю та іншими захворюваннями. Центр працює за п’ятиденним режимом,
«Школа життя»
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 урахуваням потреб не лише дитини з інвалідністю, а й потреб родини,
яка виховує цю дитину.
У роботі з дітьми з інвалідністю спеціалісти використовують елементи різноманітних навчаючих та розвиваючих
методик: казкотерапія; аромотерапія, корекція дрібної моторики, ознайомлення з навколишнім середовищем.
Приміщення Центру облаштовані сучасним лікувально-оздоровчим, ігровим обладнанням та засобами реабілітації,
обладнанням для сенсорної кімнати, басейном.
Протягом І півріччя 2021 року пройшли курс реабілітації 101 дитина з інвалідністю (2020 рік – 86 осіб). Фахівцями
Центру надано 11833 послуги (2020 рік - 4157), з них: 1. Денний догляд – 7266 послуг: 2345 – педагогічна реабілітація,
263 – психологічна реабілітація, 820 – логопедична реабілітація, 673 – масаж, 595 – ЛФК, 92 - гідрокінезотерапія (басейн),

1095 – медичне спостереження, 877 – арт-терапія, 506 – музикотерапія. 2. Соціальна адаптація – 4358 послуг: 4225 –
соціально-побутова реабілітація, 133 - соціально-психолого-педагогічного та медичного супроводу на дому. 3.
Консультування - 209 послуг.
Проведено обстеження 79 (2020 рік - 42) сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю з метою залучення їх до
реабілітаційного процесу в Центр та складено акти.
За І півріччя 2021 року для проходження реабілітації зараховано 19 дітей (2020 рік - 7).
В Центрі створені умови для перебування матерів та дітей віком до 3-х років, які мають ризик отримати інвалідність.
Фінансування Центру склало 1995,8 (2020 рік – 1409,4) тис. грн. з міського бюджету.
Надходження благодійної допомоги – 15,6 тис.грн. (2020 рік – 12,3 тис.грн.). За вказаний період залучено 7 волонтерів
(2020 рік - 23).
У Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації ще в 2017 році було створено відділення з
підтриманого проживання - Соціальний готель, де, спочатку, працювало лише праве крило, яке було обладнане 5-ма
житловими кімнатами на 16 ліжкомісць, кухнею та санвузлом. З лютого 2020 року почало працювати ліве крило, в якому
облаштовано 6 кімнат на 16 ліжкомісць, також кухня та санвузол. На разі в Соціальному готелі всього облаштовано 11
кімнат, які розраховано на 32 особи, 2 кухні та 2 санвузли. Готель забезпечено меблями в кімнатах та на кухнях,
побутовою технікою (холодильники, пральні машина, 4 електроплити, бойлер), іншим інвентарем. Видатки на соціальний
готель за 2020 рік: меблі лівого крила - 174,5 тис. грн; придбання побутової техніки - 8,4 тис. грн; придбання
холодильника для лівого крила (зі спецфонду) - 13,5 тис. грн; придбання електроплити витяжки та пральної машини - 24,5
тис. грн. Всього за І півріччя 2021 року відділенням з підтриманого проживання (соціальний готель) надано 29 особам
6147 послуг (9036 послуг для 43 осіб за 2020 рік).
Також, у вересні 2020 року реалізовано проєкт по встановленню дитячого майданчика на території Центру вартістю
94,620 тис. грн., а за І півріччя 2021 року було реалізовано два проєкти: «Соціальна пральня» та «Альтанка» вартістю
71,85 тис. грн та 137,00 тис. грн. відповідно.
Для відділення обліку бездомних осіб (відділення реінтеграції) у грудні 2020 придбано 2 ноутбуки на суму 27,0 тис. грн.
Відділенням реінтеграції всього за І півріччя надано 47 послуг 27 особам (за 2020 рік надано 226 послуг 207 особам).
Продовжує функціонувати відділення нічного перебування, яке має житлові приміщення для тимчасового розміщення у
нічний час (на 30 чоловіків та 8 жінок, а також 4 додаткових (кризових) ліжкомісця в окремій кімнаті).
З міського бюджету за І півріччя 2021 року на утримання Центру надійшло 1272,20 тис. грн. (2020 рік – 2472,2 тис.грн).
До спеціального фонду Центру надійшло 62,7 тис. грн. (2020 рік – 506,6 тис.грн)
В Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації забезпечується надання соціальних послуг особам,
які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі переселенцям. Всього до Центру за І півріччя 2021 року
звернулося 237 осіб. Відділенням нічного перебування надано 9351 послугу 197 особам, послуг з організації гарячого
харчування – 1708. У будні та вихідні дні клієнти Центру забезпечувались харчуванням від: ФО Козаченко А.О., ФО
Швалюк Н.О., ФОП Квасневський, КГХ «Новатор», Спасо- Преображенський храм, ФО Пасічник І.С.
Відділенням з підтриманого проживання (соціальний готель) надано 3768 послуг для 29 осіб.
Відділенням реінтеграції надано 48 послуг бездомним особам.
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Для клієнтів Центру надаються юридичні, психологічні, медичні послуги та натуральна допомога (соціально-побутові
послуги).
На базі Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей з інвалідістю та інших груп населення з Рекреаційний центру
обмеженими можливостями «Берег надії» створено умови для психологічної реабілітації осіб з інвалідністю, учасників
сімейного типу по
АТО та членів їх сімей.
відновленню здоров'я
Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 25 січня 2019 року приміщення Рекреаційного центру «Берег
дітей-інвалідів та
надії» збільшено на 930 квадратних метрів і має площу 1550 метрів квадратних, воно доповнено 55 ліжко-місцями. В
інших груп
новому приміщенні Центру проведено капітальний ремонт, встановлено сучасну систему опалення та приведено до
населення з
належного вигляду кімнати та коридори, закуплено нові меблі, постільне, матраци, ковдри та подушки, на даний час
обмеженими
Центр може приймати у будь-яку пору року щонайменше 79 відпочиваючих.
можливостями
Також в 2019 році побудовано пандус довжиною 128 метрів, відповідно до сучасних будівельних норм та стандартів, який
«Берег надії»
забезпечує безперешкодний доступ до стадіону та ігрових майданчиків Центру для осіб всіх категорій.
Під час відпочинку забезпечується постійний психологічний супровід. У Центрі функціонують тренажерний та
комп’ютерний зали, закуплено 15 спортивних велосипедів, придбано гру ЛАЗАР ТАГ, розроблено 2 маршрути
велосипедних екскурсій, введено послугу з приготування кисневих коктейлів, надаються послуги профілактичного
масажу, в приміщенні Центру є вільний доступ до Інтернету через WI-FI, кожна кімната для відпочиваючих обладнана
плазмовим телевізором з підключенням до супутникової антени. На даний час фахівці Центру працюють над
впровадженням нових послуг.
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 2-3-4х осіб (загальна кількість місць 79); їдальні (організоване 4-х разове харчування); ігрової кімнати, а також кімнат: трудотерапії, реабілітації, тренажерний
зал, комп’ютерний зал, зал для тренінгів.
Заклад забезпечений автомобілем для перевезення осіб, що пересуваються на інвалідних візках.
Протягом І півріччя 2021 року року Рекреаційним центром сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та
інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” заплановано капітальний ремонт корпусу № 2 (загальна
вартість 1173,0 тис. грн.), капітальний ремонт даху корпусів № 1 та № 2 – загальна вартість 1427,8 тис. грн.
Проведено за кошти міського бюджету капітальний ремонт (утеплення) приміщення центру на суму 340,0 тис. грн та
заміну даху приміщення на суму 44,3 тис. грн. Протягом І півріччя оздоровилося 122 мешканці м. Хмельницького, серед
них особи з інвалідністю всіх нозологій.
Фінансування Центру за І півріччя 2021 року з міського бюджету склало 2366,10 тис. грн (2020 рік – 3344,80 тис. грн).
2. Протягом І півріччя 2021 року з міського бюджету для обслуговування окремих громадян, звільнених від плати за
Міський
соціальні послуги використано 13,78 тис. грн, обслужено 20 громадян (2020 рік - 54,99 тис.грн, обслужено 27 громадян).
територіальний
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У 2021 році на покращення матеріально-технічної бази спеціальних шкіл було виділено 185,0 тис. грн:
Департамент освіти
Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 32 придбано: комп’ютерну техніку, проєктор, редуктор.
та науки
Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 33 придбано інтерактивну панель.
4. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з
обмеженими можливостями до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Управлінням архітектури та містобудування надаються містобудівні умови та обмеження для проектування об'єктів
Управління
будівництва, де зазначається, що проектом необхідно передбачати пандуси та забезпечувати повний комплекс умов для
архітектури та
можливості обслуговування маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-17:2006 та Постанови Кабінету Міністрів
містобудування
України від 29.07.2009 № 784.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами) – містобудівні умови та
обмеження є вихідними даними для розроблення проектної документації на об'єкт будівництва.
Управління праці та
В управлінні праці та соціального захисту населення та в громадських приймальнях створено умови для безперешкодного соціального захисту
доступу. Всього 4 будівлі, які повністю доступні, встановлено інформаційні таблички з надрукованим рельєфними
населення
знаками (шрифтом Брайля).
У вересні 2018 року відкрито Центр соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: вул. Перемоги, 10б, де
також створено всі умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. На реалізацію данного проекту використано
майже 8 млн грн, у тому числі з міського бюджету 4 млн грн. Завдячуючи підтримці Міністерства соціальної політики
вирішено питання щодо облаштування його меблями та технікою, що дало змогу створити 36 сучасних робочих місць та
європейський сервіс для відвідувачів. Центр надає 84 послуги та обслуговує понад 25 тисяч мешканців міста.
Сформовано базу даних об´єктів торгівельного обслуговування населення з обмеженими фізичними можливостями з
зазначенням магазинів, де особи з інвалідністю, які пересуваються на візках, мають можливість придбати продовольчі Управління торгівлі
товари. Перелік магазинів складений з врахуванням списку осіб з інвалідністю (візочників), які потребують 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 2021 році бюджетом міської територіальної громади передбачено кошти в сумі 300,0 тис. грн на встановлення пандусів
Управління
в житлових будинках, де проживають особи з інвалідністю на візках. За рахунок цих коштів впродовж І півріччя
комунальної
встановлено 6 пандусів в житлових будинках за адресами: вул. Тернопільська, 26/3, вул. Горбанчука, 4/1, вул. Спротивна,
інфраструктури
40, вул. Зарічанська, 20/2, 6/3, вул. Свободи, 99/1 на суму 88,90 тис. грн.
В 2020 році міським бюджетом було передбачено кошти в сумі 300,0 тис. грн на встановлення пандусів в житлових
будинках, де проживають особи з інвалідністю на візках. Встановлено 10 пандусів в житлових будинках за адресами: прс.
Миру, 86; вул. Тернопільська, 32; вул. Перемоги, 10 А; вул. Зарічанська, 22/1; вул. Козацька, 65/1, 62; вул. Шевченка, 6;
вул. Залізняка, 12; вул. Трембовецька, 14, вул. Чкалова, 17.
На маршрутах загального користування міста Хмельницького працюють 53 автобуси та 35 тролейбусів, пристосованих
Управління
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (низькопідлогові), 66 автобусів та 35 тролейбусів транспорту та зв’язку

обладнані кнопками сповіщення водія. На 79 тролейбусах встановлені гучномовці для зовнішнього оголошення зупинок.
З метою створення безперешкодного пересування маломобільних верств населення при проведенні робіт із капітального
ремонту вул. Старокостянтинівське шосе –улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між вул. Зарічанською і вул.
Прибузькою влаштовано 5 пандусів із встановленням тактильної плитки для осіб із вадами зору.
Загалом позначена 21 стоянка для осіб з інвалідністю (1 в 2020 році).
При будівництві тротуару на вул. Чкалова в 2021 році влаштованого 11 пандусів для маломобільних груп населення.
В 2020 році влаштовано пандусів та понижень на пішохідних переходах під час виконання робіт: з капітального ремонту
доріг – 51 шт.; з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста - 104 шт.
5. Для покращення ситуації з вуличним освітлення у місті в 2021 році заплановано виконати капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення на вулицях: Гагріна, Бандери, Прибузька, Трудова, Я. Мудрого, 1-ша Садибна, Джумаківки,
Чеботарьова та на прибудинковій території за адресою Львівське шосе,14. Також постійно виконуються роботи з
поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення Хмельницької міської об’єднаної територіальної
громади.
В 2020 році виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вулицях: Деповська, 2-га Садибна,
Морозенка, Свободи, Шевченка, Ювілейна, Західно-Окружна, Кам’янецька. Також облаштовано освітлення пішохідних
доріжок в парку ім. М. Чекмана та на прибудинковій території на вул. Проскурівській,16. Замінено 302 старих
світильника на нові типу LED.
6. Зупинки міського електротранспорту обладнані павільйонами та інформаційними табло з розкладом руху тролейбусів.
4.

7.

8.
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транспорту та зв’язку
З метою покращення умов та безпеки пересування осіб з вадами зору на 84 світлофорних об’єктах міста встановлено 93
Управління
пристрої мовного супроводу сигналів світлофору та 59 звукових сигналів.
комунальної
В першому півріччі поточного року виготовлено робочий проєкт на улаштування додаткового світлофорного об’єкту га
інфраструктури
перехресті вулиць П. Мирного та Залізняка (кінцева зупинка маршрутних транспортних засобів), де передбачається
влаштувати пандуси і тактильні плитки на 4 пішохідних переходах, а також 4 мовні пристрої
В 2020 році улаштовано новий світлофорний об’єкт на перехресті вул. Чорновола з вул. Красовського. Тут побудовано 4
пандуси з тактильною плиткою на підходах до пішохідних переходів, а також встановлено 2 пристрої мовного супроводу
сигналів світлофорів.
Додатково встановлено 5 пристроїв мовного супроводу сигналів світлофорів на пішохідних переходах: вул. Панаса
Мирного – прс. Миру, вул. Кам’янецька – вул. Володимирська, вул. Героїв Майдану – вул. Володимирська, вул.
Кам’янецька – вул. Тернопільська, вул. Подільська – вул. Володимирська.
На вимогу управління транспорту та зв’язку та під його контролем на сьогоднішній день всі транспортні засоби, які
Управління
працюють на маршрутах міста обладнані системою GPS – навігації та системою ТАБС для оголошування зупинок транспорту та зв’язку
громадського транспорту. На 79 тролейбусах встановлені гучномовці для зовнішнього оголошування зупинок. Роботи по
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 інваліднісю.

Проводиться роз’яснювальна робота та притягнення до відповідальності водіїв, які порушують правила перевезення
пасажирів.
9. 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 зв’язку
«Правила під’їзду до зупинок громадського транспорту» та проводиться роз’яснювальна робота щодо виконання водіями
«Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом».
10. 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.
11. 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 осіб з інвалідістю по зору першої групи та порядок соціального захисту
відшкодування витрат за їх надання. Одержувачі послуги - особи та діти з інвалідністю, які пересуваються на візках.
населення
Послуги надаються спецавтотранспортом, обладнаним гідравлічним підйомником. Протягом 2020 року для надання даної
послуги використано 826,80 тис. грн, на супровід осіб з інвалідністю по зору – 261,46 тис грн. На 2021 рік бюджетом
міської територіальної громади передбачено 887,16 тис. грн., на супровід осіб з інвалідністю по зору – 315,43 тис. грн.
Станом на 01.07.2021 рік використано відповідно 710,75 тис. грн та 125,26 тис. грн.
12. В управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради створені умови для забезпечення осіб з Управління праці та
інвалідністю, дітей з інвалідністю, виходячи з їх потреб та відповідно медичних висновків технічними засобами соціального захисту
пересування та реабілітації. Протягом І півріччя 2021 року звернулося 798 (2020 рік – 1380) осіб щодо забезпечення
населення
технічними та іншими засобами реабілітації, видано 2627 (2020 рік – 5226) направлень особам з інвалідністю та людям
похилого віку на виготовлення технічних засобів реабілітації. Проплочено – 160 (2020 рік – 428) договорів на загальну
суму 6506,21 (2020 рік -14942,22) тис. грн. Проведено виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані
технічні засоби реабілітації – 23 (2020 рік – 57) особам на загальну суму 73,19 (2020 рік - 182,04) тис. грн. Дані щодо
потреби інвалідних візків та інших засобів реабілітації по модифікаціях внесені до Централізованого банку даних з
проблем інвалідності. Введено дані до ЦБІ на пільговий проїзд 19 (2020 рік – 51) особам з інвалідністю.
5. Медичне забезпечення та оздоровлення
1.
Протягом І півріччя 2021 року отримали путівки для санаторно-курортного лікування 22 особи з інвалідністю Управління праці та
(отримані через Департамент соціального захисту населення).
соціального захисту
Протягом 2020 року отримали путівки для санаторно-курортного лікування 199 осіб, в тому числі: отримані через
населення
Департамент соціального захисту населення – 47; придбані за кошти міського бюджету для ветеранів війни – 16 на
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загальну суму 190,31 тис. грн, придбані за кошти державного бюджету для осіб з інвалідністю – 77; придбані за кошти
державного бюджету для спинальників – 8; придбані за кошти державного бюджету для учасників АТО – 49; придбані за
кошти державного бюджету для супроводжуючих – 2.
Щорічно в березні-квітні місяці проводиться комплексний медичний огляд ветеранів війни з залученням вузьких
спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів.
В 2021 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 01.06.2021 року в міських центрах первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 знаходиться під
диспансерним наглядом: учасників бойових дій – 1248 осіб, інвалідів війни – 446 особи, учасників війни - 716 особи,
прирівняних за пільгами – 95 осіб. Всього – 2505 осіб.
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 протягом І півріччя 2021
року проведено з міського бюджету відпуск ліків по безкоштовних рецептах лікарів на загальну суму 272,03 (2020 рік 579,80) тис. грн.
Основним завданням щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році є збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, зокрема дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки.
Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 02.06.2021 року № 89 «Про
організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді закладів позашкільної, дошкільної та загальної
середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади у 2021 році» у закладах дошкільної освіти для зміцнення
імунітету впроваджувалися різноманітні методики загартування дитячого організму, а саме: прогулянки на свіжому
повітрі за будь-якої погоди; повітряні ванни; сонячні ванни; ходьба босоніж; водні процедури (обливання ніг, вмивання
прохолодною водою).
У літній період на базі закладів освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради працює 25 таборів
оздоровлення та відпочинку, зокрема:
1). Табори з денним перебуванням і мовні табори функціонували на базі закладів загальної середньої освіти з 14.06.2021
року по 03.07.2021 року та охопили відпочинком 1839 дітей, з них 329 дітей пільгових категорій.
У таборах організовано дворазове харчування (35 грн в день).
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Табори з денним перебуванням (15) функціонували на базі ЗОШ № 4, НВК № 4, НВО № 5, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, ЗОШ
№ 14, ЗОШ № 18, СЗОШ № 19, ЗОШ № 22, СЗОШ № 27, НВО № 28, СЗОШ № 30, НВК № 31, Давидковецька ЗОШ,
Масівецької гімназії.
Мовні табори (7) функціонували на базі СЗОШ № 1, НВК № 2, ТБЛ, НВК № 10, СЗОШ № 12, ЗОШ № 13, ЗОШ № 20.
2). Табір з денним перебуванням «Прибузька республіка» при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва
працював з 14.06.2021 року по 03.07.2021 року та охопив відпочинком 87 дітей, з них 29 дітей пільгових категорій.
3). Наметове містечко «Мандрівник», розташоване у с. Головчинці Хмельницького району, розпочало роботу з 24.06.2021
року по 07.07.2021 року. Вартість путівки – 1908 грн. Відпочинком охоплено 45 дітей.
4). Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 08.06.2021 року № 5 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка»
Хмельницької міської ради планується охопити оздоровленням 585 дітей. З них за рахунок коштів місцевого бюджету 350
дітей пільгових категорій.
Вартість путівки в заклад – 7680,0 грн.
На підготовку та проведення оздоровчої кампанії з міського бюджету виділено кошти:
на придбання 350 путівок для дітей соціально незахищеної категорії – 2688,0 тис. грн;
на покращення матеріально-технічної закладу виділено – 3433,53 тис. гривень.
Проводиться забезпечення диспансерного огляду дітей з малозабезпечених сімей та першочергове забезпечення їх
санаторно-курортним лікуванням.
Медичні працівники проводять профілактичні огляди дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.
Всі діти з багатодітних сімей знаходяться під наглядом медичних працівників первинної ланки та КП«ХМДЛ» ХМР.
Педіатричною службою міста налагоджений контакт з Департаментом освіти та науки, управлінням молоді та спорту,
службою у справах дітей щодо сумісного вирішення питань медичного і соціального забезпечення цих дітей.
Під спостереженням перебуває 5294 дитини віком від 0 до 18 років, що проживають в 1662 багатодітних сім’ях. Діти
вказаної категорії відповідно до частини І пункту 1.2. наказу МОЗ України від 14.02.2001 р № 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. В умоавх карантину за 6 місяців 2021 року охоплено профілактичними
оглядами-1937 дітей.
При необхідності стаціонарного обстеження та лікування, діти з зазначеної категорії підлягають першочерговій
госпіталізації у КП «ХМДЛ» ХМР.
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.
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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».
7. Стоматологічна допомога ветеранам війни надається Хмельницькою міською об’єднаною стоматологічною поліклінікою.
Для пільгового обслуговування населення виділено 5 кабінетів, в яких працюють 6 терапевтів, 3 хірурга, 1 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 інвалідістю І та ІІ групи стоматологічна допомога надається вдома.
Протягом І півріччя 2021 року безкоштовне зубопротезування проведено на суму 419,4 тис. грн. (2020 рік – 725,0 тис.грн),
запротезовано всього 232 (2020 рік - 379) особи.
При поліклініці №1 працює сурдологічний кабінет, який надає допомогу мешканцям міста з патологією слуху. За
рецептами лікаря – сурдолога, територіальними поліклініками протягом І півріччя 2021 року закуплено 23 аналогових
слухових апарата на суму 47,4 тис.грн. (2020 рік – 42 слухових апарати на суму 101,42).
6. Працевлаштування та трудова реабілітація інвалідів, інших малозабезпечених верств населення
1. У першому півріччі 2021року на обліку в Хмельницькому міському центрі зайнятості перебувало 291 безробітна особа з
інвалідністю, з них 25 осіб були працевлаштовані на підприємства міста.
Впродовж 2020 року на обліку перебувало 339 безробітних осіб з інвалідністю, 31 особа була працевлаштована.
2. Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю значна увага приділялася профорієнтаційній
роботі. Проводилися профорієнтаційні семінари та вебінари, індивідуальні профінформаційні та профконсультуційні
прийоми, тестування на розширення можливостей щодо пошуку роботи. Протягом І півріччя 2021року надано 261
профінформаційна та 173 профконсультаційних прийомів (це і індивідуальні прийоми, і участь у заходах спрямованих на
працевлаштування).
Здійснюється інформування населення щодо можливостей отримання послуг он-лайн на Веб-сайті Державної служби
зайнятості України, такі як: «Платформа з профорієнтації та розвитку кар»єри», «Персональний кабінет безробітного»,
діагностика та тестування з метою формування свідомого вибору професій, популяризації професій, що мають попит на
ринку праці міста. Впродовж 2021 року 3 особи з інвалідністю (2020 рік – 12) проходили професійне навчання.
У першому півріччі 2021 року на громадських роботах та роботах тимчасового характеру працювала 1 особа ( 2020 рік 10 безробітних , 2019 рік -17), 1 особа започаткувала власну справу (2020р).
3 З метою оперативного та якісного вирішення проблем укомплектування кадрами штату підприємств, установ та
організацій та працевлаштування незайнятого населення впродовж січня-грудня 2020 року проведено 3 ярмарки вакансій,
18 міні-ярмарків вакансій та 17 тематичних семінарів з роботодавцями, 9 «днів інформування». Під час карантину в
першому півріччі 2021 року для безробітних он-лайн проведено 51 (2020р. – 89) інформаційний та 110 (2020р. – 73)
профконсультаційних вебінарів різної тематики, учасниками яких стали і особи з інвалідністю.
За І півріччя 2021 року проведено 7 міні ярмарок вакансій, 27 семінарів та 6 тренінгів, у яких взяли участь особи з
інвалідністю.
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7. Соціально-побутове та культурне обслуговування
96 дітей від 0 до 2-х років з малозабезпечених сімей, згідно пред'явлених довідок, забезпечено безкоштовним Управління охорони
харчуванням з домашньої молочної кухні протягом І півріччя 2021 року на суму 48,8 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.
Протягом звітного періоду благодійних концертів за участю творчих колективів та виконавців закладів культури міста не Управління культури
відбувалось в зв’язку із проведенням карантинних заходів, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.
і туризму
В угодах з гастролюючими цирками та луна – парками, які укладає управління культури і туризму, обов’язково Управління культури
передбачається безкоштовне відвідування вистав дітьми з малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій.
і туризму
Протягом звітного періоду в зв’язку із встановленням карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2 гастролей
цирків та луна – парків не відбувалось.
Протягом звітного періоду культурно-мистецьких заходів у закладах культури міста не відбувалось в зв’язку із Управління культури
проведенням карантинних заходів, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.
і туризму
У 2020 році забезпечено овочами і картоплею на зимовий період 9 осіб на суму 16,00 тис. грн.
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За І півріччя 2021 року надано 1694 гарячих обіда для малозабезпечених громадян та осіб, що перебувають в складних
Міський
життєвих обставинах на загальну суму 84,7 тис.грн. вартість обіду складає 50,00 грн (2020 рік – 4106 гарячих обідів на
територіальний
суму 184,77 тис. 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, за І півріччя 2021 року надано
територіальний
послуг на загальну суму 2,4 тис. грн (за 2020 рік – 10,9 тис. грн).
центр соціального
обслуговування
В лазні по вул.Франка/вул.Купріна, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надавались послуги Управління праці та
лазні за 50 % вартості квитка. Протягом І півріччя 2021 року на дані послуги (2124) витрачено 127,44 тис. грн (2020 рік – соціального захисту
витрачено 225,90 тис. грн, надано 3931 послуга).
населення
Протягом 1 півріччя 2021 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 3 осіб
населення
виконані роботи, використано 44,57 тис. грн (2020 рік - для 10 осіб виконані роботи, використано 123,3 тис. грн).
Протягом 1 півріччя 2021 році для 1 особи з інвалідністю внаслідок війни проведено безоплатний капітальний ремонт
житла, на що використано 10,0 тис. грн.
Протягом І півріччя 2021 року особи з інвалідністю відвідували басейн СКЦ «Плоскирів», брали участь у спортивних
Управління молоді
змаганнях та у шахових турнірах на безоплатній основі.
та спорту

Протягом 2020 року були проведені:
- відкритий міський турнір з баскетболу серед ветеранів пам’яті Героїв Небесної Сотні;
- 21 відкритий міський Меморіал А Сургунда з шахів;
- відкритий міський шаховий турнір пам’яті Героїв Небесної Сотні.
11. За І півріччя 2021 року надано 2123 продуктових набора 2123 малозахищеним жителям міста та особам, які перебувають в
складних життєвих ситуаціях на суму 623,9 тис. грн (2020 рік – 6500 продуктових наборів 6498 особам на суму 1608,0
тис. грн).
12. Надано індивідуальні засоби особистої гігієни (підгузники, пеленки) за І півріччя 2021 року 160 особам з числа
малозахищених жителів міста та осіб, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, на суму 179,9 тис. грн (2020 рік 238 особам на суму 336,1 тис. грн).
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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 та підпорядкованими установами управлінню постійно подається
інформація для розташування на сайт міської ради, сайти управління та підпорядкованих установ, а також в розділ
«Соціум» газети «Проскурів» та сторінки управління та установ у фейсбук. Протягом І півріччя 2021 року управлінням та
підпорядкованими установами в ЗМІ було розміщено 182 (2020 рік – 320) матеріали.
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, робочі
наради 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 І півріччя
2021 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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