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СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
28.01.2022 № 22

Звіт
про виконання Програми ,,Турбота“ на 2021-2023 роки

за 2021 рік

Березанська міська цільова програма ,,Турбота“ на 2021-2023 роки (далі –
Програма) розроблена для надання соціальної допомоги і підтримки осіб з
інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, розвитку
волонтерського руху та з метою надання соціальної допомоги, здійснення
соціальної реабілітації осіб з інвалідністю .

Мета Програми - суттєве підвищення ефективності системи соціальної
допомоги в м. Березані та селах, які приєднані до Березанської міської ради
шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян,
подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та
інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового
обслуговування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та
праці, учасників антитерористичної операції, переміщених осіб з зони
проведення антитерористичної операції.

Поліпшення організаційно - правового забезпечення, надання фінансової
допомоги, пільг та підтримки соціально - незахищених громадян, необхідність
збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення м. Березань
та селах,  які приєднались до Березанської міської ради, що дозволяють реально
підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств
населення.

На виконання заходів Програми спеціалістами управління соціального
захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради
(далі - Управління) та спеціалістами інших структурних підрозділів
виконавчого комітету Березанської міської ради проводилась робота щодо
залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до активного
суспільного життя.

У 2021 році 1 особа з інвалідністю пройшла професійне навчання у
державній реабілітаційній установі ,,Всеукраїнський центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю“, який розміщений в с. Лютіж
Вишгородського району.

Протягом 2021 року в особистих бесідах з особами з інвалідністю
надавались консультації та роз’яснення про роботу таких центрів в Україні,
пропонувалось навчання в них.
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Протягом 2021 року 275 особам надано матеріальну допомогу на
проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих,
малозабезпечених та матеріальної допомоги особам з інвалідністю всіх
категорій, дітей-сиріт та інших категорій населення, які опинилися в складних
життєвих обставинах на загальну суму 471,4 тис. грн. в т.ч.:

- на лікування – 246 особам на суму 353,4 тис. грн;
- особам, які опинилися в складних життєвих обставинах - 29 особам на

суму 118,0 тис. грн.
З нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС було придбано продуктові набори на 7,5 тис.грн.
До Дня вшанування учасників бойових дій та території інших держав було

придбано продуктові набори на загальну суму 9,0 тис.грн.
До міжнародного дня осіб з інвалідністю - на загальну суму 6,5 тис.грн.
До відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у

Другій світовій війні 7 ветеранам Великої Вітчизнаної війни було придбано
продуктові набори на загальну суму 3,5 тис.грн.

На виконання заходів Програми у 2021 році лікарями КНП ,,Центр
первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради“ оглянуто
осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

- 590 осіб - ліквідаторів;
- 569 осіб - потерпілих;
- 306 осіб – евакуйованих, з них 173 особи ( діти та онуки).

Проліковано амбулаторно:
- 312 осіб – ліквідаторів;
- 599 осіб – потерпілих;
- 53 дітей.

Проліковано стаціонарно :
- 23 особи – ліквідаторів;
- 30 осіб – потерпілих;
- 8 дітей.

У 2021 ріці лікарями КНП ,,Центр первинної медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“ було виписано ліків хворим, що постраждали
внаслідок ЧАЕС 6477рецептів на загальну суму 1747,4 тис.грн.

З місцевого бюджету для лікування пільгової категорії закуплено ліків на
суму 143,0 тис.грн., 600 рецептів з них забезпечено ліками учасників АТО 12
осіб на суму 103,7 тис.грн.

В КНП ,,Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської
міської ради“ надаються послуги стоматолога особам з інвалідністю, ветеранам
війни та іншим соціально незахищеним верствам населення, по потребі
проводиться зубопротезування. На зубне протезування кошти не виділялись.
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Також, надавались засоби по догляду за тяжкохворими в хірургічному
відділенні.

Відповідно до внесених змін постанови Кабінету Міністрів України від 05
квітня 2012 №321,,Про затвердження Порядку забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших
окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких
засобі“ (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 14
квітня 2021 № 362) до Фондів соціального захисту осіб з інвалідністю
працівниками Управління було підготовлено та направлено 52 особові справи
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

За 12 місяців 2021 року чисельність фактично охоплених обслуговуванням
через відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), далі – територіальний центр, становить 1301 осіб.

При територіальному центрі утворені такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення денного перебування;
- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового

проживання;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової

допомоги.
З 01.01.2021 по 31.12.2021 на обслуговуванні у відділенні соціальної

допомоги вдома перебувала 261 особа, з них 87 осіб з приєднаних сіл до м.
Березань. Підопічних обслуговували 19 соціальних робітників (7 з яких
обслуговували села: Лехнівка, Ярешки, Пилипче, Садове, Недра, Яблуневе.)

Соціальними робітниками було проведено 21100 відвідувань та надано
61683 послуги підопічним.

Соціальні робітники два рази на тиждень відвідували та надавали соціальні
послуги за адресою проживання підопічних (придбання та доставка
продовольчих, промислових, господарських товарів та ліків; приготування їжі;
заготівля палива, оплата за комунальні послуги; прибирання приміщення;
прання білизни та одягу, надання допомоги при купанні, митті голови,
оформлення субсидії, супровід у поліклініку та інші послуги з вирішення
питань за дорученням).

Надано соціальних послуг на платній основі 22 особам похилого віку, з
них з приєднаних сіл - 12 особам.

Мультидисциплінарна команда за 12 місяців 2021 року відвідала 207 осіб
та надала 317 послуг, з них консультативні 195. Мультидисциплінарна команда
надає такі види соціальних послуг вдома: послуги перукаря, швачки, лікаря та
медичної сестри, консультативні послуги.
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Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання
розраховане на 13 ліжко-місць. За 12 місяців 2021 року у відділені перебувало
14 підопічних (з них: ветеранів війни - 2; потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС -
4, особи з інвалідністю - 5; ветерани праці - 8).

За 2021 рік отримано благодійної допомоги для відділень територіального
центру на суму 13,5 тис. грн. (підгузки, дезінфікуючі засоби, засоби особистої
гігієни, продукти харчування).

За 12 місяців 2021 року надійшло пенсійних коштів на рахунок
територіального центру 290,3 тис.грн.

Загальна сума коштів, яка використана за 2021 рік становить 322,5 тис.
грн., залишок пенсійний коштів становить 138,4 тис. грн.

Вартість обслуговування у відділенні стаціонарного догляду одного
підопічного на місяць становить 14,8 тис. грн.

У відділенні денного перебування на обслуговуванні перебувають 17 дітей
з інвалідністю, заняття з дітьми проводяться з дотриманням заходів безпеки.

Відділення денного перебування щоденно відвідують діти з інвалідністю. 3
ними займаються досвідчені фахівці, які проводять заняття по адаптації дітей в
соціумі, а також розвиваючі навчальні ігри відповідно до захворювання дитини,
формують навички самообслуговування.

При відділенні денного перебування надавалися соціально- педагогічні
послуги ,,Університет третього віку“ факультету ,,Здоровий спосіб життя“, а
також факультет ,,Пенсійне право“.

Семінари проводили працівники територіального центру на волонтерській
основі.

У відділенні денного перебування надаються платні та безоплатні послуги,
якими скористались за 12 місяців 2021 року 272 особи та отримали 5963
послуги (консультація щодо запобігання виникненню та розвитку можливих
органічних розладів особи, підтримка її здоров’я, здійснення профілактичних,
лікувально-оздоровчих заходів в тому числі вдома, послуги з перевірки цукру в
крові, зняття електрокардіограми, послуги лікаря в відділенні та послуги лікаря
вдома).

Крім того, при відділенні денного перебування працює група денного
догляду для 17 дітей з інвалідністю.

Надано , протягом 2021 року, 141 платна послуга відділенням 83 особам на
суму 3,2 тис. грн.).

Безкоштовними послугами скористалось 223 особи та надано 5822 послуг.
За 12 місяців 2021 року відділенням організації надання адресної

натуральної та грошової допомоги скористались 754 особи з них безкоштовно
скористались 279 осіб.

1) послугою з прання білизни, 21 особа та отримали 110 послуг;
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2) через Банк одягу благодійної допомоги надано 7-ом
малозабезпеченим - одяг та взуття на суму 1,0 тис. грн.

3) 43 громадянам міста щоденно надавали гаряче харчування на суму
116,2 тис. грн.

4) 59 громадянам міста щомісячно надавалися продуктові набори
(крупи, макаронні вироби, олія, цукор) на суму 38,3 тис. грн., 210 осіб отримали
пасхальні подарунки на суму 10,1 тис. грн.

5) послугами перукарів скористались - 68 осіб,
6) послугами взуттьовика скористались - 10 осіб,
7) послугами швачки скористались - 17 осіб.
Безкоштовні соціальні послуги було надано: 17 учасникам АТО та 29

особам з інвалідністю з дитинства, 17 особам з інвалідністю І групи,
7 - загального захворювання, 5 - ЧАЕС, які отримали послуги перукаря,
взуттьовика та швачки.

Платні соціальні послуги у відділенні організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги отримали 633 особи:

1) послугами перукарів скористались - 626 осіб;
2) послугами взуттьовика скористались - 114 особи;
3) послугами швачки скористались - 84 особи.
Технічними засобами реабілітації користуються 77 осіб, які перебувають

на обліку територіального центру та отримали їх безкоштовно через пункт
прокату.

Транспортні послуги надавалися 17 дітям з інвалідністю, яких щоденно
доставляли у відділення та до місця фактичного проживання, а також щоденно
крім вихідних було доставлене гаряче харчування 43 особам.

На виконання заходів Програми у 2021 році Службою у справах дітей
виконавчого комітету Березанської міської ради:

- забезпечено оздоровленням та відпочинком 7 дітей з інвалідністю;
- 2 дітей з інвалідністю брали участь у щорічному обласному

фестивалі творчості дітей з особливими потребами „Повір у себе“,
- для 43 дітей з інвалідністю були придбані подарунки з нагоди дня

Святого Миколая та новорічних свят.
Також, діти з інвалідністю були залучені до загальноміського свята з

нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Відділом культури виконавчого комітету Березанської міської ради під час

проведення культурно-масових заходів у 2021 році, а саме концертів
приурочених Дню села та святкування Івана Купала було залучено людей
поважного віку, які виступали в колективах та в складі хорів.

На виконання заходів Програми Відділ освіти виконавчого комітету
Березанської міської ради повідомляє, що у 2021 році освітяни систематично
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залучали дітей із особливими освітніми потребами до участі у конкурсах,
виставках творчих робіт (зокрема до Міжнародного дня осіб з інвалідністю),
заняттях гуртків ЦДЮТ ,,Надія“ художньо-естетичного напрямку займається
7 учнів ЗЗСО міста.

28.12.2018 було відкрито комунальну установу ,,Інклюзивно-ресурсний
центр“ Березанської міської ради для впровадження інклюзивного освітнього
середовища для дітей з особливими освітніми потребами та їх соціалізації у
житті українського суспільства. У 2021 році послуги фахівців закладу отримали
85 дітей. За рік фахівцями закладу проведено 49 комплексних психолого-
педагогічних оцінок розвитку дитини, проведено 190 корекційно-розвиткових
занять для дітей з особливими освітніми потребами , інклюзивна освіта
організована в 10 інклюзивних класах ЗЗСО та одній інклюзивній групі ЗДО
Березанської міської ради.

Учні та вихованці закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) та
закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) систематично залучаються до
волонтерського руху, допомоги одиноким непрацездатним громадянам
похилого віку та інвалідам. Неодноразово вихованці закладів дошкільної освіти
та учні ЗЗСО надсилали подарунки, малюнки, обереги, продуктові посилки
воїнам-землякам, які є учасниками АТО/ООС. В освітніх закладах Березанської
міської ради на тематичних виховних годинах, до свят організовувалися
зустрічі із батьками – учасниками АТО/ООС.

Старшокласники клубу ,,Лідер“, вихованці гуртків ЦДЮТ ,,Надія“ вже
вкотре організували і провели міську благодійну акцію ,,Домашній затишок для
людей похилого віку“. Проведено суспільно значиму виховну роботу:
виготовлено ікебани, індивідуальні подарункові подушечки, м’які сидіння на
стільці, рушники для образів, сувенірні декоративні малюнки, які вручено
людям - ветеранам педагогічної праці та жителям міського будинку
пристарілих.

 До новорічно-різдвяних свят учасники хореографічного та вокального
гуртків ЦДЮТ ,,Надія“ провели вітальні зустрічі (онлайн) для людей похилого
віку на закріплених територіях обслуговування Березанської міської
територіальної громади.

Учасники освітнього процесу ЗЗСО Березанської міської ради активно
брали участь у організації та проведенні Міжнародного дня інвалідів:  на
платформі Zoom було організовано майстер-класи: виготовлення малюнків із
використанням петриківського розпису, виробів із солоного тіста,
конструювання з паперу, вишивання стрічками, ліплення із білої глини.

На виконання міської Програми ,,Турбота“ на 2021-2023 роки, щодо
створення умов для забезпечення безперешкодного доступу людей з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної інфраструктури та житлового-цивільного
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призначення в Березанській територіальній громаді Відділ містобудування та
архітектури виконавчого комітету Березанської міської ради звітує, що в
Березанській міській територіальній громаді забезпечено рівні можливості для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з іншими
громадянами.

Станом на 01.01.2022 в місті адаптовано 71 об’єкт загального
користування для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Постійно ведеться контроль за дотриманням під час реконструкції,
капітального ремонту, будівництва об'єктів громадського та цивільного
призначення, благоустрою та дорожньо-транспортної інфраструктури
будівельних норм, державних стандартів і правил з питань доступності для
маломобільних груп населення.

Протягом 2021 року проводились заходи по попередженню власників
магазинів, аптек, державних установ та громадських організацій  про
необхідність облаштування пандусів згідно з чинними ДБН.

На виконання Програми у 2021 році 1 особі виплачено довічну стипендію
Березанської міської ради за звання ,,Почесний керівник комунального закладу
міста Березань“ у розмірі 25,513 тис. грн.

Також, 31 особі виплачено компенсацію фізичним особам, які надають
соціальні послуги з місцевого бюджету у сумі 495,537 тис.грн. (в т.ч. поштові
витрати)

Заступник начальника управління -
начальник відділу (підпис) Ольга СИВАК

Керуючий справами
виконкому міської ради          (підпис) Лариса КОЧУР


