
Звіт 

про роботу територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької 

області. 

 

Станом на 01.01.2019  року територіальним центром надано соціальних 

послуг 1768 особам. 

Відділення соціальної допомоги вдома: 

35 соціальних робітників обслуговують вдома щоденно 517 одиноких 

громадян, які постійно потребують сторонньої допомоги. З січня місяця 2018 

року у відділенні розроблена та діє програма з енергозбереження. 

Таким чином пройшов І етап, було охоплено 100 квартир, де власники 

отримали енергозберігаючі лампи у кількості 660 шт. Замінено 19 регістрів, 

встановлено 14 водомірів. Ця робота проведена у співпраці з комунальними 

підприємствами міста за ініціативи Покровського міського голови. 

На даний час йде підготовка до ІІ етапу вищезазначеної програми де 

планується охопити 150 чоловік, власників житла вже приватного сектору. 

У відділенні працює мультидисциплінарна команда для вирішення питань 

громадян, які опинилися у складній життєвій ситуації. Командою відвідано 35 

осіб.  

Відділення денного перебування, щоденно обслуговує 30 і більше осіб, 

а саме це ті хто потребує соціально-побутової і психологічної адаптації, 

організації дозвілля і відпочинку. 

У відділенні створено «Університет ІІІ віку» -  який надає соціально-

педагогічні послуги:  

- відкрито комп’ютерний клас, учні якого займаються на базі шкіл міста 

ЗОШ №3, ЗОШ №14, ЗОШ №12 (всього клас відвідують 24 особи ) 

- раз на тиждень на базі територіального центру працює гурток «Умілі 

руки», де майстрині відділення виготовляють вироби своїми руками ( 

в’яжуть, плетуть, випікають випічку, діляться рецептами) 

- 2 рази на тиждень проходять заняття спортом. Групу «Здоров’я» 

відвідують 14 чоловік, у фітнес центрі «МС +», який  надає можливість 



безкоштовно займатися у тренувальній залі та  користуватися 

спортивним  приладдям. 

- У терцентрі працює щоденно тренажерній зал (бігова доріжка, 

велотренажер та інше де постійно присутня медична сестра, яка слідкує 

за станом здоров’я під час тренувань), протягом тижня зал відвідує  в 

середньому 35-40 осіб.   

- Клуб «Золотий вік» відділення денного перебування запрошує всіх 

бажаючих  два рази на місяць  отримати заряд позитивної енергії, 

бадьорості під час запальних  та веселих танців.  

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової  

допомоги обслуговує 500 громадян, які відповідно акта матеріально-

побутових  умов  потребують натуральної чи  грошової допомоги.  

 У відділенні існує пункт прийому  та видачі речей, овочів та продуктів 

харчування, який постійно поповнюється завдяки кропітливої роботи  

фахівців  відділення з громадськими організаціями та благодійними 

фондами. 

 Працює пункт прокату засобів  реабілітації.  

 Щоденно ведеться прийом документів  для надання  матеріальної 

допомоги за рахунок коштів  з місцевого бюджету.  

З 01.01.2018  по 01.01.2019 року до територіального центру звернулися  та 

отримали матеріальну допомогу з місцевого бюджету 1170 осіб.  

 

 

 

 

Директор терцентру       С.В. Пешкова 


