
ЗВІТ 

про виконання у 2019 році обласної Програми залучення організацій громадянського суспільства 

до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2019—2020 роках  

№ 

з/п 

Напрями 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми (назва 

послуги) 

Розпорядник 

коштів 

Відповіда-

льний 

замовник 

програмного 

заходу 

(соціальної 

послуги) 

Виконавці 

(одержувач 

коштів) – 

надавач 

соціальної 

послуги 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн 

 

 

 

Викорис- 

тано, 

 тис. грн 

 
 
 

Виконання, 

досягнуті показники 

1.  Підтримка ВІЛ-

позитивних 

громадян 

(дорослих та дітей) 
- жителів області 

 

Консультування - допомога в аналізі 

життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу 

із складної життєвої ситуації; 

психологічне консультування; 

сприяння в отриманні правової 
допомоги 

Управління 

охорони здоров’я 

обласної 

державної 
адміністрації 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 
адміністрації 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 68,06 

2020 — 68,06 

  

 

2019 — 

68,06 

 

Конкурс із залучення бюджетних 

коштів для надання соціальних послуг 

проводився у відповідності до 

державного стандарту затвердженого 

наказом Міністерства соціальної 

політики України від 31.03.2016 року 

№ 318, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22.04.2016 року за № 

621/28751 (зі змінами).  

За результатом конкурсу було визначено 

переможця - Благодійну організацію 

Чернігівського відділення благодійної 

організації «Всеукраїнська мережа 

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», з якою 

25.11.2019 було укладено Договір на 

закупівлю соціальної послуги, а саме: 

надання ВІЛ-позитивним громадянам 

Чернігівської області послуг з 

консультування, що включають:  

– допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, шляхів 

їх вирішення, складання плану виходу 

із складної життєвої ситуації;  

– психологічне консультування;  

– сприяння в отриманні правової 

допомоги.  

Обсяг бюджетних коштів, які були 

залучені для надання соціальних 

послуг – 68,06 тис. гривень. В 

результаті виконання Договору було 

надано 500 послуг 300 ВІЛ-

позитивним громадянам області. 

Договір виконано в повному обсязі. 

2.  Реабілітація людей 

з інвалідністю, які 

пересуваються на 

візках - жителів 
області 

 

Соціальна реабілітація – 

відновлення, формування, розвиток 

та підтримка соціально-побутових 

навичок (самообслуговування, 

комунікації, позитивної поведінки, 

приготування їжі, тощо); допомога у 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації  

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

ОГС Обласний 
бюджет 

2019 — 50,0 

2020 — 50,0 

 

2019 — 0,0 У вересні та повторно в жовтні  

оголошувались закупівлі послуг за 

напрямком Програми «Реабілітація 

людей з інвалідністю, які 

пересуваються на візках – жителів 

області» на суму 33,0 тис. гривень. За 
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забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам 

користування ними; психологічна 

підтримка; організація дозвілля, 

спортивно-оздоровчої реабілітації, 

технічної та художньої діяльності, 

працетерапії; арт-терапія; надання 

інформації з питань соціального 

захисту населення; надання ліжко-

місця з комунально-побутовими 

послугами; харчуванням; створення 

умов для здійснення санітарно-

гігієнічних заходів, дотримання 

особистої гігієни; психологічного 
консультування 

адміністрації результатами проведених закупівель 

жодної пропозиції не надійшло. 

 

3.  Соціальний 

супровід  дітей з 

інвалідністю – 
жителів області 

Соціальний супровід - обстеження, 

оцінка потреб, визначення шляхів 

вирішення основних проблем; 

складання індивідуального плану 

соціального супроводу; залучення 

отримувача послуги до виконання 

індивідуального плану соціального 

супроводу; оцінка результатів 

виконання індивідуального плану 

соціального супроводу; регулярні 

зустрічі чи відвідування отримувача 

послуги з метою моніторингу 

виконання поставлених завдань; 

сприяння у отриманні інших послуг, 

організації взаємодії з іншими 

суб’єктами соціального супроводу; 

допомога в усвідомленні значення 

дій та/або розвиток вміння керувати 

ними; навчання та розвиток навичок; 

психологічне консультування; 
психологічна підтримка 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

Обласний 

центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді  

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 40,0 

2020 —40,0 

 

2019 — 

39,92 

У 2019 році обласним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді здійснено закупівлю 

соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів, зокрема: 

- соціальний супровід дітей з 

інвалідністю – жителів області  

(закупівля послуг відбулась через 

систему електронних закупівель  
РROZORRO, послуги надає БО 

«Чернігівська МЕРЕЖА»). Заявлена 

сума на електронні торги 26 244,00 

гривень. Договір підписаний 

11.07.2019 на суму 21 869, 25 грн, 

02.12 2019 укладена додаткова угода 

щодо збільшення обсягу фінансування 

на 18056,15 гривень. На даний час 

профінансовано 39925,40 гривень. 

4.  Надання притулку 

бездомним особам 

- жителів області 

 

Надання притулку - надання ліжко-

місця з комунально-побутовими 

послугами; забезпечення твердим, 

м’яким інвентарем, одягом, взуттям, 

харчуванням; створення умов для 

здійснення санітарно-гігієнічних 

заходів, дотримання особистої 

гігієни; сприяння у створенні умов 

для здобуття дітьми освіти з 

урахуванням рівня їх підготовки; 

організація збереження особистих 

речей; надання інформації з питань 

соціального захисту населення; 

допомога в отриманні безоплатної 

правової допомоги; представництво 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 

адміністрації 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 61,87 

2020 — 61,87 

 

2019 — 

40,68 

Закупівля послуги проведено через 

систему електронних закупівель  

РROZORRO. Закупівля оголошувалась 

двічі. Закупівля через систему не 

відбулась у зв’язку з відсутністю 

учасників електронних торгів.  

Підписано 25.11.2019 прямий договір з 

громадською організацією 

«Чернігівський центр соціальної 

адаптації бездомних та 

безпритульних»  У 2019 році послуга 

надавалась 17 бездомним особам на 

загальну суму 40677,0 гривень. 
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інтересів; розвиток, формування та 

підтримка соціальних навичок; 

допомога в аналізі життєвої ситуації, 

визначенні основних проблем, 

шляхів їх вирішення; залучення 

отримувача до вирішення власної 

складної життєвої обставини; 

організація отримання медичних 

послуг, медичного обстеження; 

психологічне консультування; 

допомога в організації взаємодії з 
іншими фахівцями, службами 

5.  Соціальна 

інтеграція та 

реінтеграція 

учасників АТО, 

членів їх родин та 

родин загиблих 

патріотів (дорослі, 

діти) – жителів 
області 

 

Соціальна інтеграція та реінтеграція 

- розвиток, формування та підтримка 

соціальних навичок; допомога в 

аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу 

із складної життєвої ситуації; 

залучення отримувача до вирішення 

власної складної життєвої ситуації; 

надання інформації з питань 

соціального захисту населення; 

представництво інтересів; допомога 

в отриманні безоплатної правової 

допомоги; допомога в оформленні 

документів; допомога в отриманні 

реєстрації місця 

проживання/перебування; сприяння 

в отриманні житла, 

працевлаштуванні тощо; корекція 

психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті; надання 

психологічної підтримки; допомога у 

зміцненні/відновленні родинних та 

суспільно корисних зв’язків; 

сприяння організації та діяльності 

груп самодопомоги; послуги 
перекладу, вивчення державної мови 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

Обласний 

центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 40,0 

2020 — 40,0 

 

2019 — 

26,24 

Соціальна інтеграція та реінтеграція 

учасників АТО, членів їх родин та 

родин загиблих патріотів (дорослі, 

діти) – жителів області (закупівля 

послуги через систему електронних 

закупівель РROZORRO оголошувалась 

2 рази, не відбулась за умови 

відсутності учасників електронних 

торгів. Підписаний прямий договір з 

благодійною організацією «Конкордія» 

13.09.2019 на суму 26243,10 гривень. 

6.  Соціальна 

адаптація 

неповнолітніх, що 

звільнилися з місць 
позбавлення волі 

 

 

Соціальна інтеграція та реінтеграція 

- розвиток, формування та підтримка 

соціальних навичок; допомога в 

аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу 

із складної життєвої ситуації; 

залучення отримувача до вирішення 

власної складної життєвої ситуації; 

надання інформації з питань 

соціального захисту населення; 

представництво інтересів; допомога 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

Обласний 

центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 50,0 

2020 — 50,0 

 

2019 — 0,0 Закупівля послуги соціальної  

адаптації неповнолітніх, що 

звільнилися з місць позбавлення волі, в 

області через систему електронних 

закупівель РROZORRO оголошувалась 

2 рази, не відбулась за умови 

відсутності учасників електронних 

торгів. Громадські організації, з якими 

велись переговори щодо закупівлі 

даної послуги, надавати послугу 

відмовились. Договір не підписаний з 

жодною ГО, оскільки потреба у 
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в отриманні безоплатної правової 

допомоги; допомога в оформленні 

документів; допомога в отриманні 

реєстрації місця 

проживання/перебування; сприяння 

в отриманні житла, 

працевлаштуванні тощо; корекція 

психологічного стану та поведінки в 

повсякденному житті; надання 

психологічної підтримки; допомога у 

зміцненні/відновленні родинних та 

суспільно корисних зв’язків; 

сприяння організації та діяльності 

груп самодопомоги; послуги 
перекладу, вивчення державної мови 

наданні послуги соціальної  адаптація 

неповнолітніх, що звільнилися з місць 

позбавлення волі, в області 

зменшилась. Заявлена сума на 

електронні торги 32805, 00 грн. За 

рахунок коштів, передбачених для 

надання даної послуги, здійснено 

збільшення обсягу фінансування 

інших послуг (соціальний супровід 

дітей з інвалідністю – жителів області 

та консультування неповнолітніх 

засуджених, що не відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі, в 

області) на загальну суму 22085,15 

грн., про що укладені додаткові угоди 

з БО «Чернігівська МЕРЕЖА». 

7.  Консультування 

щодо неповнолітніх 

засуджених, що не 

відбувають 

покарання в місцях 

позбавлення волі в 

області 

 

Консультування - допомога в аналізі 

життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх 

вирішення, складання плану виходу 

із складної життєвої ситуації; 

психологічне консультування; 

сприяння в отриманні правової 
допомоги 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

Обласний 

центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 11,74 

2020 — 11,74 

 

2019 – 

11,73 

Консультування неповнолітніх 
засуджених, що не відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі, в 

області (закупівля послуги відбулась 

через систему електронних закупівель  

РROZORRO, послуги надає БО 

«Чернігівська МЕРЕЖА»). Заявлена 

сума на електронні торги 7707,00 

гривень. Договір підписаний 

19.07.2019 на суму 7702,50 грн,  

02.12.2019 укладена додаткова угода 

щодо збільшення обсягу фінансування 

на 4029,00 гривень. Профінансовано 

11731,50 гривень. 

8.  Надання 

паліативного/ 

хоспісного догляду 

немобільних 

людей – жителів 
області 

 

Паліативний/хоспісний догляд - 

допомога у самообслуговуванні 

(дотримання особистої гігієни, 

рухового режиму, прийом ліків, 

годування); спостереження за станом 

здоров'я; сприяння наданню 

медичних послуг; допомога у 

забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам 

користування ними; навчання членів 

сім’ї догляду; допомога у веденні 

домашнього господарства (закупівля 

і доставка продуктів харчування, 

ліків та інших товарів, приготування 

їжі, косметичне прибирання); 

представництво інтересів; 

психологічна підтримка особи та 

членів сім’ї; надання інформації з 

питань соціального захисту 

населення; допомога в отриманні 

безоплатної правової допомоги; 

організація та підтримка груп 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 50,0 

2020 —50,0 

 

2019 — 
49,9 

Через електронну систему закупівель 

РROZORRO проведено закупівлю та за 

результатами закупівлі укладено 

договір з Товариством Червоного 

Хреста України на суму 33,3 тис. грн. 

та у грудні додаткову угоду на суму 

16,6 тис. грн. 

З серпня по грудень 2019 року 

заходами, що складають зміст послуги 

паліативного/хоспісного догляду було 

охоплено 22 особи. 

 

 



9. 

Ca.MO){OilOMOrH 

3a:rryLJ:eHHSI IIpos~.ueHHX 6 peKJiaMHHX KOMTiaHiH, 
opratti3auiH BurQ'rosneHHX 6in6op.uis, ciTi-naHTiB 
rpOMa,llXHCI,KOro Ta JIHCTiBOK 
cycnin1,CTsa .uo 
Ha,llaHHX 
couiani,ttux nocnyr 
3a paxyHOK 
6IO)J;)KeTHHX KOillTiB 

,z:i:upeKTOp .D:errapTaMeHTY 
cou,1anbHoro 3axucry HaceJieHmr 
o6JiaCH01 .r1ep)I<aBHOl a.[IMiHicTpau,ii: 

.L{enapTa.MeHT .L{enapTaMeHT 
itt4>opMauHiHoi' iH!popMauiHttoi' 
){iSIJII,HOCTi Ta .rdxJII,HOCTi Ta 
KOMyHiKauiif 3 KOM)'HiKauiti 3 
I'pOMa,I\CbKiCTIO rpOMa,llCbKiCTIO 
o6nacttoi' o6nacHoi' 
.uep)KaBHOi' .uep)KaBHOi° 
a,uMiHiC'rpauii' 8,llMiHiCTpauii' 

,llenapTa.MeHT D6naCHuli 2019-30,0 2019-0,0 .L{enapTaMeHTY iH(pOpMauiHHoi' 

ittqJopMauiHHO DIO.ll)KeT 2020-30,0 .)l,iXJII,HOCTi Ta KOMyHiKauiH 3 

i' .UiXJII,HOCTi Tl rpOMa,llCbKiCTEO o6nacttoi' .uep)KaBHOi' 

KOMyHiKauiit 3 a,uMiHiCTp·auii' y JIUCTOna,i:d 2019 poKy 

rpOMa,l{CI,KiCT , , 6yno BHJliJieHO KOlllTH y cyMi 

10 o6JiaCHOi° 30,0 TUC. rpH ,li,JIX npose.ueHID! 

,li,ep)KaBHOT peKJia.MHHX KOMnattiH: BHfOTOBJieHIDI 

a,l{MiHiCTpauii', 6in6op,li,iB, ci_TinaHTis Ta JIHCTiBOK. 

ore OcKiJII,KU .L{enapTa.MeHT 6ys 06Me)KeHHH 
y TepMiHax rrpose.i:i;eHHX JaKynisni 
nocnyr 1Iepe3 cuCTeMy ny6niLJ:HllX 
JaKynise111, PROZORRO, TOMY BH)linetti 
acurttyBa.HHX 6yno He BHKOpHCTfillO Ta 
nosepttyro .llO 3arari1,ttoro ¢oHJlY 
o6nacttoro 6I01l)KeTV. 

OnerPYCIH 




