
                          Звіт про роботу установи за 2021 рік
Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)  м.
Рівного,  що утворений в  1994  році,  свою діяльність здійснює відповідно до
законодавства України у сфері надання соціальних послуг громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
і не можуть їх самостійно подолати.

В установі протягом звітного року працювали 144 штатні працівники, з них 105
соціальних робітників.

Функціонують такі структурні підрозділи:   апарат Територіального центру,
відділення соціальної допомоги вдома №  1,  №2,  №3,  відділення організації надання
адресної натуральної допомоги, відділення  денного перебування.
Працівниками установи протягом року надано  173132  соціальні послуги для  3533
громадян міста.
         Фінансування здійснюється із загального та спеціального фондів місцевого
бюджету.



        Відділеннями соціальної допомоги вдома №1,№2,№3 для 1363  громадян
надано  116618 соціальних послуг «Догляд вдома».
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Діаграма 1. "Стан надання громадянам соціальної
послуги Догляд вдома відділеннями соціальної

допомоги вдома"
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Діаграма 2. "Розподіл кількості обслужених громадян
у відповідності до груп рухової активності "

ІІІ група - 453 гр.

IV група - 779 гр.

V група - 99 гр.

             При відділеннях установи створені три мобільні групи по виявленню
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Відділенням організації надання адресної натуральної допомоги   протягом
року 1460 громадянам надано 24404 соціальні послуги натуральної допомоги.



Для  1010  громадян організовано видачу  15000  безкоштовних гарячих обідів в
герметичному разовому посуді  на загальну суму 1 100 000 грн.



  Відділенням денного перебування надано  32110 послуги соціальної адаптації  710
громадянам.





В установі  з 2004 року діє аматорський художній  колектив "Надвечір’я».

        Функціонує бібліотека, яка налічує 1366 примірників художньої літератури. Діє
«Університет третього віку» з  факультетами  «Мистецький», «Здоров’я  та лікувальна
фізкультура», а також клуби за інтересами.



           Протягом року проведено 21 мистецько-культурний захід для 1086 громадян з
накриттям святкових столів на загальну суму 41745 грн.









       Проведено капітальний ремонт їдальні.   На це з місцевого бюджету виділено
2 382  тис.грн.











  В установі проведений капітальний ремонт котельні із заміною димових труб на
загальну суму 134635 грн.

        В повному об’ємі виконані заходи по підготовці до роботи  установи в осінньо-
зимовий період  та  розпочато опалювальний сезон твердопаливними котлами.



       На виконання Комплексної міської соціальної програми  «Турбота» для осіб,  що
отримують соціальні послуги в установі надано натуральну допомогу продуктовими
пакетами:
-  напередодні відзначення Міжнародного дня людей похилого віку,  Дня ветерана на
загальну суму 322380 грн. для 1080 громадян
- напередодні відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю на загальну суму
31350 грн. для 100 осіб з інвалідністю;
- напередодні відзначення Різдвяних та Новорічних свят на загальну суму  76704 грн.
для 1175 осіб.
        До Дня Світлого Христового Воскресіння,  Міжнародного Дня праці та Дня
Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні установою була оголошена
благодійна  акція «З позитивом до людей». Працівниками установи була організована
доставка благодійної натуральної допомоги для  1188  осіб на загальну суму  90014
грн.:
      -  у вигляді продуктів,  отриманих від Товариства з обмеженою відповідальністю
виробниче-торговельне підприємство «Агропереробка», учасникам бойових дій ВВВ,
особам з інвалідністю внаслідок війни,   вдовам із сімей загиблих учасників ВВВ,
учасникам ВВВ,  жертвам нацистських переслідувань,  які отримують соціальні
послуги в установі ( 195 продуктових пакетів на загальну 22251 грн.);

      -  у вигляді пасок,  придбаних за кошти громадян м.  Рівного С.  Васильчука,  О.
Коваленко,  за кошти організацій -  ТзОВ «Люкс-К»,  ТРЦ «Екватор»,  ТОВ
«Західбудцентр», ТДВ «Поліссяхліб», ПП «Торговий центр», пекарні на Пирогова 12,
пекарні  «Веселий колобок»,  ГО  «Допомога армії»,  КБ  «Приватбанк»  для  1186



громадянам, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги
вдома, на загальну суму 28560 грн.;
       -  у вигляді продуктів харчування,  наданих організацією  місія «Христос є
відповідь» спільно з благодійним фондом «Майбутнє України», для 1188 громадян,
що отримують соціальні послуги в установі на загальну суму 39204 грн.
         В квітні була організована доставка 2000 гігієнічних наборів та 1000
продуктових наборів, наданих Рівненською обласною організацією  Товариства
Червоного Хреста України в рамках проекту «Підтримка ТЧХУ У рамках підготовки
та реагування на COVID-19» за підтримки Данського Червоного Хреста для 1000
самотньо проживаючих людей, що отримують соціальні послуги в установі.
       В листопаді була організована доставка  благодійних наборів (овочі, крупи),
зібраних учнями Рівненської ЗОШ №23 для 123 громадян, що опинились у складних
життєвих обставинах та отримують соціальні послуги в установі.

На утримання установи з місцевого бюджету по спеціальному  фонду на
2021рік по КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю» затверджено по кошторису із врахуванням довідки змін  -
167490 грн. (залишок коштів станом на 01.01.2021р. складає 23542 грн., а також
надходження коштів склали в сумі 146735 грн. від надання платних соціальних послуг
та від здачі металобрухту).
    Протягом  поточного року було використано коштів в сумі 161877 грн. в т.ч.  на
товари, матеріали (спецодяг та взуття, папір та канцтовари, рукавиці гумові,
антисептичні засоби) 101963 грн., а на оплату послуг (касовий апарат (3600,00грн.),
проходження медичних профілактичних оглядів працівників, які надають платні
послуги) – 54671  грн., експертиза технічного стану обладнання і побутової техніки та
їх утилізація – 1643 грн. Залишок коштів на кінець року склав - 8400 грн.


