
1. Підпорядкованість Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) м. Рівного (скорочене найменування - Терцентр соцпослуг
м. Рівного), (далі по тексту Територіальний центр), є комунальною установою,
рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Рівненська
міська рада. Заклад є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним
Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради. Методичний,
інформаційний супровід та коордінацію діяльності Териоріального центру
здійснює Департамент соціальної політики у межах своєї компетенції.

2. Юридична адреса 33001, Україна, м. Рівне, вул. Дубенська 27/29
3. Адреса електронної

пошти
E-mail: tercentrrv@ukr.net

4. Код ЄДРПОУ 22568497
5. Посилання на сайт В стадії розробки
6. Контактні телефони тел./факс (0362) 26-36-58; (0362) 62-07-79; +38(067)3288447

     Степанюк Лариса Іванівна, директор Територіального центру,
(0362) 26-36-58;  +38(067)3288447

Петрук Віталій Іванович, заступник директора Територіального центру,
(0362) 26-36-58; +38(067)3288447;+38(09607725213

Режим роботи Територіального центру:
понеділок – четвер з 8.00 до 16.30
п’ятниця з  8.00 до 15.15
обідня перерва з 12.00 до 12.15
Особистий прийом громадян:
Степанюк Л.І., директор Територіального центру
понеділок з 13.00 до 16.00; середа з 08.00 до 11.00
Петрук В.І. заступник директора Територіального центру
вівторок з 13.00 до 16.00; четвер з 08.00 до 11:00

9. Коротка інформація
про діяльність
установи

Територіальний центр утворений для надання соціальних послуг особам, місце
проживання яких зареєстровано на території Рівненської міської територіальної
громади та які перебувають у складних життєвих обставинахя і потребують
сторонньої допомоги, за місцем їх проживання та в умовах денного
перебування, з метою подолання або мінімізації цих обставин. На отримання
соціальних послуг у Територіальному центрі мають право такі особи:

– похилого віку;
– з інвалідністю, які досягли 18-річного віку (далі – особи з інвалідністю);
– з частковою або повною втратою рухової активності;
– з хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного
віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на
чотири місяці);
– які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а
також у зв’язку зі шкодою, заподіяною пожежею, стихійним лихом,
катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом,
тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні дітей, дітей з інвалідністю,
осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю.
       У Територіальному центрі утворені такі структурні підрозділи:
1. Апарат Територіального центру.
2. Відділення соціальної допомоги вдома №1,№2 та №3.
3. Відділення організації надання адресної натуральної допомоги.
4. Відділення денного перебування.

8. Розклад роботи та
графік прийому
громадян

ДОВІДНИК                                                                                                   Територіального
центру соціального обслуговування                                                (надання соціальних

послуг) м. Рівного

Керівництво (ПІБ,
посада, телефон)

7.

mailto:tercentrrv@ukr.net


Територіальний центр надає такі соціальні послуги (безоплатно, платно/з
установленням диференційованої плати):
– догляд вдома;
– консультування;
– інформування;
– представництво інтересів;
– екстрене (кризове) втручання;
– соціальна адаптація;
– соціальна профілактика;
– натуральна допомога;
– транспортні.
Відділення соціальної допомоги вдома №1,№2,№3, відповідно до державних
стандартів надають послуги: 1) догляд вдома; 2) інформування;                      3)
консультування; 4) представництво інтересів; 5) екстренне (кризове) втручання
за місцем проживання / перебування, особам, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку із частковою втратою рухової активності (мають
ІІІ, ІV і V групи рухової активності) і потребують сторонньої допомоги,
надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а
саме особам:
– похилого віку;
– з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, крім осіб з інвалідністю унаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які
отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та
спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності";
– з хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного
віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на
чотири місяці).
Відділення соціальної допомоги вдома не здійснює надання соціальних послуг
особам, які потребують цілодобового стороннього догляду.
Відділення організації надання адресної натуральної допомоги надає
соціальну послугу натуральної допомоги на безоплатній, платній/з
установленням диференційованої плати особам, які відповідно до результатів
оцінювання індивідуальних потреб потребують натуральної допомоги, а саме:
– похилого віку;
– з інвалідністю які досягли 18-річного віку;
– з хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного
віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на
чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,
дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;
– які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а
також у зв’язку зі шкодою, заподіяною пожежею, стихійним лихом,
катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом,
тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні дітей, дітей з інвалідністю,
осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю.

У відділенні надаються такі послуги, що становлять зміст соціальної послуги з
натуральної допомоги:
1. Ремонт одягу (дрібний);
2. Пошиття одягу;
3. Перукарські послуги;
4. Ремонт взуття;
5.  Дрібні ремонтні роботи сантехніки, меблів тощо;
6. Косіння трави біля будинку/паркану.



Відділення натуральної допомоги з урахуванням можливостей, наявної
фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує осіб з
інвалідністю І групи та тих осіб, середньомісячний сукупний дохід яких
становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб:
1) одягом, взуттям, предметами першої необхідності;
2) предметами і засобами особистої гігієни;
3) продовольчими, промисловими товарами та іншим;
4) санітарно-гігієнічними засобами для прибирання;
5) організацією харчування;
6) транспортними послугами в межах Рівненської міської територіальної
громади.
Відділення денного перебування надає безоплатні послуги особам незалежно
від середньомісячного сукупного доходу,  які не мають медичних
протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової
і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення
обмежень у життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих
захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, сприяння
розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку,
відновлення знань, вмінь і навичок щодо орієнтування в домашніх умовах,
ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки в
суспільстві:                                                        – похилого віку;
– з інвалідністю, які досягли 18-річного віку;
– з частковою або повною втратою рухової активності.

Відділення надає такі послуги:
1. соціальна адаптація;
2. соціальна профілактика;
3. консультування;
4. інформування.
Для підтримки фізичного здоров’я та покращення самопочуття проводяться
оздоровчі заходи:
 -  фізіотерапевтичні процедури (проводяться сеанси аромотерапії, галотерапії
тощо);
 -  фітотерапія (готуються фіточаї);
 -  вимірювання артеріального тиску та рівня кісню в крові;
- заняття з лікувальної та оздоровчої фізкультури як в приміщенні так ї на

свіжому повітрі;
- заняття з використанням велотренажерів, бігової доріжки, орбітреку,

шведської стінки, дошки Євмінова;
 -   проводяться заняття психоемоційного розвантаження.

Фахівець з фізичної реабілітації визначає у межах своєї компетенції руховий
та фізичний стан підопічного та надає такі послуги:
 -     оздоровчо-профілактичний масаж тіла, масаж шійно-комірцевої зони;
 - механічний масаж (автоматизоване масажне крісло);
- навчання основних прийомів та техніки самомасажу, фізичних вправ для

покращення та профілактики здоров'я.
З метою забезпечення цікавого дозвілля, всебічного духовного та

культурного розвитку особистості для отримувачів соціальних послуг
організовуються відвідування закладів культури міста, участь в екскурсіях,
заходах, що проводяться на базі установи.

Для реалізації принципу навчання людей старшого віку впродовж усього
життя та підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей
створений Університет Третього Віку у якому діють такі факультети:
"Культурно-мистецький"; "Здоров’я та лікувальна фізкультура".

Працюють клуби "Активне довголіття" та "Здоров'я" де проходять
неформальні спілкування, зустрічі з цікавими та видатними людьми,
проводяться заняття любителів інтелекутуальних ігор, організовуються
перегляди художніх та документальних фільмів.




