
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАЙБІЛЬШ 

ВРАЗЛИВИХ ТА МАЛОЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЧЕРКАСИ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Конституційні гарантії здійснення права 
на соціальне забезпечення

 Право громадян на соціальний захист включає право на
забезпечення їх у разі повної, часткової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом, пенсії, інші види
соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом існування,
мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом (Конституція України, ст. 46)

 Право на соціальний захист — це передбачені законодавством,
гарантовані державою певні можливості людини отримати від
держави, а також інших суб'єктів, які діють за уповноваженням або
дозволом держави, на умовах і в порядку, передбаченому
законодавством, матеріальне забезпечення, матеріальну підтримку та
соціальні послуги у разі настання соціальних ризиків





З них кожний третій –
отримувач  соціальних 
виплат, пільг та компенсацій 

Загальна чисельність населення міста 

складає 280,1 тисяч осіб
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Ресурси системи соціального 

захисту населення м. Черкаси 

Департамент 

соціальної політики

Територіальний 

центр надання 

соціальних послуг

Міський центр 

соціальних служб 

для сім'ї, дітей та 

молоді
реалізація державної
політики щодо
забезпечення

державних соціальних
стандартів, державних
соціальних гарантій для
населення

надання адресної
соціальної допомоги
особам, які перебувають
у складних життєвих
обставинах

організація надання
соціальних послуг
громадянам, які
перебувають у складних
життєвих обставинах

надання додаткових до
встановлених
законодавством гарантій
соціального захисту за
рахунок коштів міського
бюджету

соціально-побутові, 
соціально-
педагогічні, 
соціально- медичні, 

соціально-економічні, 
юридичні та 
інформаційні послуги

деяким категоріям 
громадян

проведення соціально-

профілактичної роботи,
спрямованої на запобігання
потраплянню в складні життєві
обставини сімей, дітей та молоді;
виявлення та соціального
супроводу таких сімей,
організацію надання їм соціальних
послуг

послуги з кризового втручання,
влаштування до сімейних форм
виховання, психологічні, юридичні,

соціальний супровід,
консультування та
представництво інтересів,
соціальної адаптації, інтеграції та
реінтеграції, профілактики
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Державні 
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сім’ям 
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з бюджетів 
усіх рівнів

Надання 
соціальних 

послуг

Складові соціального захисту



Джерела видатків на соціальний 

захист у 2017 році, млн. грн.

Загальні касові видатки становлять 911,1 млн. грн.

Видатки з міського бюджету включають видатки на утримання

соціальних бюджетних установ міста

дервавний бюджет

міський бюджет

обласний бюджет



Державні соціальні 
допомоги та 
компенсації

у зв’язку з вагітністю та 
пологами, при народженні 
дитини та одиноким 
матерям

на дітей: під опікою, 
піклуванням, позбавлених 
батьківського піклування, які 
перебувають у прийомних 
сім’ях

дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати 
аліментів 

усиновлювачам 

малозабезпеченим сім’ям 

малозабезпеченим особам 
по догляду за інвалідом І, ІІ 
групи з психічним розладом 

інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам

по догляду за інвалідом І 
групи та особою, старшою 
80 років 

фізичним особам, які 
надають соціальні послуги

Субсидії на житлово-
комунальні послуги

Сім'ям, за наявності

різниці між розміром

плати за житлово-

комунальні послуги

та/або скраплений газ,

тверде та рідке пічне

побутове паливо,

внеску/платежу

об’єднанню

співвласників на

оплату витрат на

управління

багатоквартирним

будинком (у межах

соціальної норми

житла та соціальних

нормативів житлово-

комунального

обслуговування) і

розміром

обов’язкового відсотка

платежу, визначеного

Кабінетом Міністрів

України

Пільги на житлово-
комунальні послуги 

реабілітовані особи, які отримали

інвалідність внаслідок репресій або є

пенсіонерами

звільнені зі служби за віком, хворобою

або за вислугою років працівники:

державної пожежної охорони; міліції;

податкової міліції, кримінально-

виконавчої системи; військовослужбовці

Служби безпеки

громадяни, які постраждали в результаті

Чорнобильської катастрофи

ветерани військової служби, органів

внутрішніх справ і державної пожежної

охорони, вдови (вдівці) померлих

(загиблих) ветеранів військової служби,

ветеранів органів внутрішніх справ і

державної пожежної охорони

особи, які стали інвалідами під час

проходження військової служби

учасники війни

багатодітні сім’ї

учасники бойових дій, прирівняні до них

інваліди війни і особи, які мають особливі

заслуги перед Батьківщиною



Майже 200 тис. відвідувачів у 2017 році 

Зростання кількості домогосподарств, які

отримують житлові субсидії, збільшилося в зв’язку зі

спрощенням порядку їх надання. Для порівняння: у

2014 році субсидію отримувало 5 тисяч
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59,7 тис. осіб
на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі які мають право на пільги

Деякі категорії осіб, які мають право 

на пільги

отримувачів усіх видів соціальних допомог
85,4 осіб



Міська соціальна програма Комплексна програма

“Турбота”                                               підтримки учасників АТО,

членів їх сімей, членів

сімей загиблих   

Міські програми соціального захисту 

найбільш незахищених верств населення



Основні види пільг та виплат, що 

здійснюються за рахунок міського бюджету

Пільги 

Пільги на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг

членам сімей 
загиблих учасників 
АТО

сім’ям загиблих в 
Афганістані

інвалідам по зору І та 
ІІ групи

Інші пільги:

пільги на придбання 
ліків «чорнобильцям» 
під час 
стаціонарного 
лікування

Грошова допомога

одноразова на 
оздоровлення 
пораненим учасникам 
АТО

щорічна на 
оздоровлення членам 
сімей загиблих

одноразова членам 
сімей загиблих в 
розмірі 50,0 тис. грн.

громадянам міста з 
фонду депутатів та 
міського голови

щомісячні стипендії 
визволителям міста

щорічна визволителям 
міста до дня 
визволення Черкас

одноразова з нагоди 
100-річчя

щомісячні стипендії 
100-річним мешканцям 
міста 

на поховання деяких 
категорій осіб

Інші додаткові 

соціальні гарантії

компенсації фізичним 
особам, які надають 
соціальні послуги 
інвалідам

послуга «Інва-таксі» для 
інвалідів-візочників



• Послуги: соціально-побутові, соціально-
педагогічні, соціально- медичні, соціально-
економічні, юридичні та інформаційні 
послуги

• Загальна чисельність працюючих в 
територіальному центрі надання 
соціальних послуг : 175,5 осіб

• Цільові групи: 

 Громадяни похилого віку

Дорослі з інвалідністю

Діти з інвалідністю

 Хворі (з числа осіб працездатного віку на 
період встановлення їм групи інвалідності, 
але не більш як чотири місяці)

 Громадяни, середньомісячний сукупний 
дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий 
мінімум для сім’ї, які перебувають у складній 
життєвій ситуації у зв'язку з:

 безробіттям і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають 
роботу, 

 стихійним лихом, катастрофою (і мають на 
своєму утриманні повнолітніх дітей, дітей-
інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів) 

Територіальний центр надання соціальних послуг



Зміст послуг, що надаються структурними підрозділами територіального 

центру (визначений відповідно до наказу Мінсоцполітики України від 03.09.2012 № 
537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 
подолати»)

Догляд вдома
Допомога:

в самообслуговуванні 

(дотримання особистої гігієни, 

рухового режиму, годування), 

веденні домашнього 

господарства (закупівля і 

доставка продуктів 

харчування, ліків, приготування 

їжі, прибирання житла, оплата 

комунальних платежів, прання 

білизни, дрібний ремонт одягу); 

в організації взаємодії з іншими 

фахівцями та службами 

(виклик лікаря, працівників 

комунальних служб, 

транспортних служб тощо); 

навчання навичкам 

самообслуговування; 

надання інформації з питань 

соціального захисту 

населення, допомога в 

оформленні документів

Денний догляд

денне перебування в 
установі; 

харчування; 

допомога у 
самообслуговуванні 
(дотримання особистої 
гігієни, рухового 
режиму, прийом ліків, 
годування); 

спостереження за 
станом здоров'я; 

формування та 
підтримка навичок 
самообслуговування; 

психологічна 
підтримка; 

організація денної 
зайнятості, дозвілля

Соціальна реабілітація

навчання, формування,
розвиток та підтримка
соціально-побутових навичок
(самообслуговування,
комунікації, позитивної
поведінки, приготування їжі,
користування грошима тощо);
психологічна підтримка;

організація дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної та
художньої діяльності,
працетерапії; арт-терапія



Зміст послуг

Соціально-

психологічна 

реабілітація

проведення
психологічного
консультування та
психолого-педагогічної
корекції з урахуванням
індивідуальних потреб;

здійснення трудової
адаптації інвалідів з
урахуванням їх
інтересів та
можливостей;

розвиток, формування
та підтримка
соціальних навичок

Соціальна 

адаптація
надання допомоги в аналізі
життєвої ситуації, визначенні
основних проблем, шляхів їх
вирішення;

навчанні, формуванні та
розвитку соціальних навичок,
умінь, соціальної компетенції;

корекції психологічного стану
та поведінки, надання
психологічної підтримки;

наданні допомоги в
оформленні документів;

допомога у
зміцненні/відновленні
родинних та суспільно
корисних зв’язків;

організації клубів активного
довголіття, університетів
третього віку;

наданні інформації з питань 
соціального захисту 
населення. 



У 2017 році надано соціальних послуг 5 518 особам 



Надання соціальних послуг 
територіальними центрами соціальної 
допомоги

Отримувачі соціальних послуг – одинокі громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, в тому

числі – діти з інвалідністю



Дякуємо за увагу


