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2. 

3B1T 

,[(o).laTOK 
).10 JUiCTa ,[(errapTaMeHT)' cou:iaJihHOro 3aXllCTY 
HacerreHHll o6rraCHOI ).lep)!<aBHOI a).IMiHicrpau:ii" 
Bi).I 03.02.2021 .N°Q 02-18/858 

IIPO€KT 

no BHKOHaHHIO o6Jiacuoi IlporpaMu JaJiyqeuuH oprauhaQiii: rpoMa).IHHChKoro cycniJihCTBa 
).10 ua.11:aHHH COQiaJibHHX nocJiyr 3a paxyuoK 61011:,KeTHHX KOIUTiB y 2019-2020 poKax y 2020 poQi 

Bi.nnoBi.ua- BHKOH3BU 

HanpHMH JlbHUit j OpiCHTOBHi 

.lliHJJbHOCTi IlepeJJiK 3axo11,ie IlporpaMu (ttaJBa PoJnOpSl.[{HHK 
33MOBHHK' (0.llCP*YB3 )],mepeJJa o6cHru 

~HKOpHCT3H( 
8nK'OH3HHH, 

(npiopnTeTui noCJiyru) KOWTiB 
nporpaMuoro "I KOWTis) cl>iuaHcys cl>iuaucyeau-uH 

THC. rpn JlOCHruyri Il0Ka3HHKH 

33XO)];Y - H3)),3B3"'1 3H-HH (eapTiCTb), 
33Bll,3HHH) 

( cou:iaJibHOi coniaJJbHO THC. rpu 
TIOCJiyru) 'i noCJiyru 

fli.IlTPHMKa BIJI- KoucyJILTYBaHHSI - .UOTIOMOra B 3Ha.rri3i y npaBJiiHHSI YnpasJiiHH}I ore 06JiaCHHf:i 2019-68.06 2019- YnpaBJiiHHSI oxopOHH 

Il03HTHBHHX )KM'IT(BOI CIIT)'au.ii', BH3Hat.teHHi oxopoutt 3.IlOpon'x oxopouu 6IO)l)KeT 2020-68,06 68,06 3.UOpoe'SI o6nacuoi" .nep)Kaeuor 
rpoMa,JJJIH OCHOBHHX npo6JTeM, llIJUl:XiB Ix 0611acuoi' ;::i:ep)l{aBHOi' 3.aopos'.si 2020-0 MMiHicTpau;il nosi)lOMJI.SI€, lll,O 

(.n.opOCJIHX Ta .r:dTeH) supillleHHSI, CKJIMaHH.SI nnauy suxo.ay MMiHiCTpfill.ii 0611acuoi' KOllITH y 2020 poui 3a 
- )l{ttTenis o6nacTi i3 CKJIMHOI )l{HTf€BOI CHT)'fill.ii'; .aep)KaBHol uanp.SIMKOM «ITi;::i:TpHMKa BIJI-

IlCHXOJiorillHe KOHCYJihTysattH.SI; MMiHiCTJ)fill.ii' Il03HTHBHMX rpOMMSlH 

cnpHSlHHSl B OTpHMaHHi npaBOBOi' (nopocnux Ta ;::i:iTeH) - )l{HTenis 

.llOIIOMOrH , , o6nacri» ue simiIDIJIHCh . 

Pea6iniTaui.si n10.n:eH ColliaJihHa pea6iniTfill.i.si - ,UenapTa.MeHT JJ:enapTaMeHI ore 06naCHHH 2019-50,0 - y qepsHi Ta IlOBTOpHO B JIHUHi 
3 iusani.auicTKJ, .SIKi si.n;HOBJieHH.SI, <f>opMyBaHH.SI, p03BIITOK cou:ianbuoro couianbuoro 6IO)l)KeT 2020-50,0 oronowysanucb 3axynisJii 
nepecynaKJThC.SI Ha Ta ni.nTpHMKa COlliaJihHO-no6yroBHX 3axHcTy uacenettu.si 3axHCT)' IlOCJI)T 1a uanp.SIMKOM IlporpaMH 
sbKax - )KHTenis HaBHlJ:OK(ca.Moo6cnyrosysaHH.SI, 0611acuor )lepJKasuol uaceneHH.SI «)],eHHHH )lOrJI.SI.U nKJ.n:eH 3 

o6nacri KOMyHiKauil, Il03HTHBHOi' nose.n:iHKH, anMiuicTpa1.d'i o6nacuoi' iHBaJiiJJ.HiCTKJ, .SIKi nepecyBaIOTb-
npurozysauusi i')Ki, Toma); .n:onoMora y .uep)KaBHOi' c.si ua si3Kax - )KMTeJiiB o6nacri» 
3a6e3DelJ:eHHi TexHilJ:HHMH 3aco6aMH a.uMiHiCTpauii' ua cyMy 32,94 THC. rp11seHb. 3a 
pea6iJiiTauii', uasqauusi uastttJKaM pe1ynhTaTaM11 npose.n;eu11x 
KOpHcryBaHHSI HHMH; nc11xonorilJ:Ha 3aKynisenh )KQ,llHO'i npono111uir 
ni.n:TpHMKa; opraubauh1. .n:.o3sinnsi:, ue uaniHwJio. 
cnopTHBH0-03.llOpOB'-IOi' pea6iniTauii, 
TexHilJ:HOi Ta X)')lQ)l{HbOi .n;i.SIJTbHOCTi, 
npauerepanir; apT-Tepanisi; ua,n;auIDI 
iHq_)OpMar.J;ii' 3 IllITaHh couiaJibHOrO 
3axHCTY uaceneuIDI; Ha,D;a.HHSI Jii)KKO-
Micusr 3 KOM)'HaJlbHO-no6yroBHMH . 
nocnyra.Mu;xapqysanH.SIM;CTsopeuHSI 
)'MOB .UJI.SI 3.n;iHcueHH.SI cauiTapHO-
ririeHilJ:HHX 3axo.n;is, .UOTJ)HMaHIDI 
oco6uCToi ririe:uu; ncuxonoritJHoro 
KOHC)'JlbT)'BaHHSI 



 

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 

 

 У 2020 році обласним центром 

соціальних служб здійснено 

закупівлю соціальних послуг 

за рахунок бюджетних коштів, 

зокрема: 

соціального супроводу дітей з 

інвалідністю – жителів області 

(закупівля послуг відбулась 

через систему електронних 

закупівель Прозоро, послуги 

надавала БО «Чернігівська 

МЕРЕЖА». Договір 

підписаний на суму 26347,20 

грн). 

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 

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 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

обласної державної 

адміністрації 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

обласної 

державної 
адміністрації 

ОГС Обласний 

бюджет 

2019 — 61,87 

2020 — 61,87 

 

 Закупівля послуги проведено 

через систему електронних 

закупівель Прозоро. Закупівля 

оголошувалась двічі. Закупівля 

через систему не відбулась у 

зв’язку з відсутністю учасників 

електронних торгів.  

Підписано 25.11.2020 прямий 

договір з Громадською 

організацією «Чернігівський 

центр соціальної адаптації 

бездомних та безпритульних» 

на суму 40,5 тис. гривень. У 

2020 році послуга надавалась 

18 бездомним особам. 



 

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 

 

 Соціальної інтеграції та 

реінтеграції учасників АТО, 

членів їх родин та родин 

загиблих патріотів (дорослі, 

діти) – жителів області 

(закупівля послуг відбулась 

через систему електронних 

закупівель Прозоро, послуги 

надавала ГО «Конкордія». 

Договір підписаний на суму 

26136,00 грн) 

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 

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; 

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 

 

 - Соціальної інтеграції та 

реінтеграції осіб, що 

звільнилися з місць 

позбавлення волі, у тому числі 

неповнолітніх (закупівля 

послуг відбулась через систему 

електронних закупівель 

Прозоро, послуги надавала БО 

«Чернігівська МЕРЕЖА». 

Договір підписаний на суму  

32472,00 грн) 

 



cnpIHIHI-HI opratthauiY Ta .ui.si:JibHOCTi 
rpyn caMo.uonoMor11; noceyru 
nepeKna.uy, BHBlfeHHSI .uep)KaBHOi MOBH 

7. KoucyJibTYBaHHsi: KoucyJibTysattttsi: - .uonoMora s aHarrhi )];errapTa.MeHT 06JiaCHHH ore 06JiaCHHH 
2019-11,74 KoHCYJibTYBa.HH.51 uenOBHOJiiTHiX 

11{0.l(O HenOBHOJiiTHiX )f(HTTtsoi cHTyauir, BH3Haqeuui COQia.JibHOro ueI-ITp 6IO)l)KeT 2020-11,74 3acy,n,)f(euux, lllO ue si.n:6yBIDOTb 
3acy.u)KeHHX, ll{O He OCHOBHHX npo6JieM, WilllXiB ix 3axucry HacenettHH couia.JibHHX IlOKapaHIDl B MiCWIX 
si.n6yBaJOTb BHpiweuIUI, CKJia,I\3HHJI ITJiauy Bl1X0.UY o6JiaCHOi .uep)l{aBHOi' cny)l{6 .UJIH ciM'Y, Il036aBJieHH}1 BOJii, B o6nacri 
IlOKapaHH}l B Micwix i3 CKJia,I\HOi )f(HTT€B0i CHT)'aQii; a,nMiHiCTpauii" .uiTeH Ta MOJIO.Ui ( 3a.KyniBJI}1 nocnyr si.n:6ynacb 
Il036asneHHS1. BOJii B IlCHXOJiorique KOHCYJihTYBaHH}l; qepe3 CHCTeMy eJieKTpOHHHX 
o6Jiacri cnpttHHH}l B OTpHMaHHi npaaoaoi' 3aKyniseJib D.po3opo, noc.rryr11 

.l(OTIOMOrH ua,nasa.Jia 60 «11epuirieCbKa 
MEPE'.)l(A». )J;orosip 
ni.unucauuii Ha cyMy 7732,48 
rpusettb 

8. Ha.nauu,i D.aJiiaTHBHHit'xocnicuuH .uorllil,n, - )lenapTa.MeHT )lerrapTa.MeHT ore 06JiaCHHH 2019-50.0 qepe3 eJieKTJ)OHHY CHCTeMy 
na.JiiaTHBHOro/ ,n,onoMora y caMoo6cJiyroeynauui couianbttoro couia.Jibttoro 6IO)l,)KeT 2020-50.0 3aKyrrieenb PROZORRO 
xocnicHoro .norn.si:.uy (.a:oTpHMaHIUI oco611croi ririeu11, 3ax11cry uaceneHHJI 3ax11cry npoee.ueuo 3aKyniBJIIO Ta 3a 
HeMo6iJibHHX pyxoeoro pe)KHMY, npuHoM niKiB, o6nacttoi ,n,ep)l{aBHOi HaceneHH.si: pe3yJibTaTaM11 3aKynisJii 
JIIO)leH - )l{HTeJJiB ro.uysattu.si:); cnocrepe)l{eHIDI 3a cTaHOM a,nMiHiCTpauii" o6nacHoi yKna.netto ,n,orosip 3 
o6nacTi 3.U0p0B1}1; cnptt.si:HH.51 uauaHHIO .uep)KaBHOi ToeapHCTBOM qepBOHOro 

MeJJ:tt'fHHX nocnyr; ,n,onoMora y a,Ll,MitticrpauiY XpecTa YKpaYuu tta cyMy 32,94 
3afie3neqeuui Textti'fHHMH 3aco6aMu THC. rpH Ta y rpy.nui npHMHH 
pea6iniTauii, HaB'faHHH HaBHlfKaM norosip Ha cyMy 17,03 THC. rpH. 
KOpHcTyBaHHSI. HHMH; uaeqaHH.51 lfJieHiB 3 KBiTH}l no rpy.uem 2020 POK)' 
ciM'i .a:orJHUly; ,n,onoMora y se.uettHi 3axO)l,aMH, mo CKJia.IlaIOTb 3MiCT 
,n,oMarnuboro rocno.uapcTea (3axyniem1 nocnyrtt 
i .uocranKa npo.uyKTiB xapqyeaHH}l, naJiiaTueuoro/xocnicttoro 
JiiKiB Ta iHIIIHX TOBapis, rrpuroryeaHHH .a:orJI}l.UY 6yno OXOITJieHO 24 
i)l{i, KOCMeTHtIHe npu6HpaHH}1); oco611. 
npe.a:craeHHUTBO iuTepecie; 
ncuxonoriqua rri.nTpHMKa oco6u Ta 
qJieuie ciM'i'; Ha,uauu.si: iu(popMauff 3 
nHTaHb COUiaJlbHOrO 3axttcry 
uaceJieHHJI; .uonoMora e OTpHMaHHi 
6e30DJI3THOi rrpaBOBOi ,ll;ODOMOru; 
oprauhaui}l Ta ni.nTpHMKa rpyrr 
CaMO.UOilOMOrH 

9. 3a.JiylfeHH}1 ITpose.a:euu.si: 6 peKJiaMHHX KOMnauiH, )];enapTa.MeHT )lenapTa.MeuT )lerrapTaMeHT 06JiaCHHH 2019-30,0 - )];enapTaMeHT iucJ.1opMauiHHoY 
opraHhauiH BHfOTOBJieHH}l 6in6op.uie, ciTi-naiiTiB iu(popMauiMHoY iucJ.>opMauiH.uoi itt{popMauiHHO fiIO)l,)l{e'f 2020-30,0 .UhlJibHOCTi Ta KOMYHiKauiH 3 
rpOM3,llSlHCbKOrO Ta JIHCTiBOK .Ui.slJibHOCTi Ta )l.iJIJibHOCTi Ta i .Ui.HJibHOCTi T( rpOMailCbKiCTIO o6naCHOi 
cycninbCTBa .a:o KOMyHiKauiH 3 KOMyHiKauiH 3 KoMyuiKauiH 3 .uep)l{aeuoi 3.llMiHicrpauir 
H3,ll3HIDI rpOMailCbKiCTIO rpOM3,llCbKiCTIO rpOM3,llCbKiCT nosi.n:0MJIS1€, lllO y 2020 poui 
couiaJibHHX nocnyr o6nacHoi .nep)l{aBHOT o6nacaoi IO o6nacttoi KOIIITH 3a HanpS1.MKOM 
3apaxyuoK 3,llMiHiCTpauii ,n,ep'.IKaBHOi .a:ep)KaBHOr «3anyqeuIDI opraui3auiH 
6IO)l)KeTHHX KOIIITiB ' .. 

auMiuicrpauir, rpOM3JlHHCbKOro cycrriJibCTBa .uo 3,llMIHICTpfillii 

ore HaJlaHIDI couiaJibHHX nocnyr 3a 

~ 
paxyHOK 6IO,JJ;)l{eTHHX KOIIITiB» 
He BH)limIJIHCh. 

.[(HpeKTOp G) ~ OnerPYCIH 




