
ПРОТОКОЛ  № 25 
засідання колегії головного управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрації  
        від 13 грудня 2012 року 
         м. Суми 

Присутні на засіданні: 
Боярко А.А., Заяц О.А., Лукаш В.О., Любич Н.В., Машкіна Л.Є., Мусіяка Л.П., 
Пікіна В.Д., Смирнов І.Ф., Хорхордіна А.М. 
 

Відсутні: Дворник С.І., Підлісний В.І. (службова необхідність перебування за 
основним місцем роботи), Пономаренко Г.М. (хвороба). 
 

Запрошені: директори територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), начальник відділу пільг та соціального 
обслуговування населення управління з питань соціальних виплат та соціального 
обслуговування населення головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації Марченко Т.І. Всього 26 осіб 
(список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
1. Про організацію мультидисциплінарного підходу з надання соціальних 

послуг у територіальних центрах соціального обслуговування. 
2. Про видачу автомобілів інвалідам безоплатно та на пільгових умовах і 

видачу дозволу на право користування автомобілем. 
 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Марченко Т.І. – начальника відділу пільг та 
соціального обслуговування населення управління з питань 
соціальних виплат та соціального обслуговування населення 
головного управління праці та соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації про організацію 
мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у 
територіальних центрах соціального обслуговування – текст 
інформації додається до протоколу. 
 

ВИСТУПИЛИ:   
Заїка І.Е. – директор територіального центру соціального обслуговування та 

надання соціальних послуг Конотопського району. 
 
Доповіла, що на виконання наказу Міністерства соціальної політики України 

від 26.12.2011 № 568 "Про порядок організації мультидисциплінарного підходу з 
надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)" у липні поточного року створені 
мультидисциплінарні команди. Робота цих команд вибудована за територіальним 
принципом, а саме, команди прив'язані до відділень соціально-побутової адаптації 
та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Таких 
відділень три і відповідно створені три мультидисдиплінарні команди. Кожна 
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команда охоплює територію в межах своєї доступності. До їх складу входять: 
соціальний працівник – керівник групи, соціальний робітник, перукар, робітник з 
комплексного обслуговування та ремонту будинків, сестра медична, машиніст по 
пранню білизни.  

Щомісяця затверджуються графіки роботи команд. На належному рівні 
проводиться інформаційно - роз'яснювальна робота, зокрема оголошення про виїзд 
мультидисциплінарних команд розповсюджуються через газету "Сільські 
горизонти", розміщення об'яв у багатолюдних місцях, розносяться поштовими 
працівниками разом з періодичними виданнями. Соціальні робітники для своїх 
підопічних здійснюють замовлення на відповідну послугу. Команди забезпечені 
велосипедами, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків – 
знаряддями праці, що постійно оновлюються, медичні сестри забезпечуються 
необхідним.  

У планах керівництва Конотопського району ще відкрити декілька подібних 
відділень. 

 
Яхван С.І. – директор Лебединського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 
 
Повідомив, що на виконання наказу головного управління праці та 

соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
від 20.04.2012 № 45-ОД "Про організацію виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України від 26.12.2011 № 568" у Лебединському міському 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 
4 квітня 2012 року працює мультидисциплінарна команда.  

Робота команди організована таким чином. Спочатку завідуючим 
відділенням соціальної допомоги вдома, фельдшером територіального центру та 
соціальним робітником визначено (за згодою) 25 підопічних відділення соціальної 
допомоги вдома з IV та V групами рухомої активності, котрі потребували поряд із 
послугами соціально-побутового характеру додаткових послуг медично-
терапевтичного характеру та мали діагноз серцево-судинних захворювань, хвороб  
шлунково-кишкового тракту.  

Наприкінці березня відбулася розширена нарада за участю медично-
викладацького складу Лебединського медичного училища та працівників міського 
територіального центру соціального обслуговування. У ході наради визначені 
завдання і цілі сумісного проекту, вид діяльності, закріплені студенти за 
підопічними відділення соціальної допомоги вдома та складений графік роботи 
мультидисциплінарної команди. Результатом цієї роботи стало укладання Угоди 
між Лебединським міським територіальним центром соціального обслуговування 
та Лебединським медичним училищем, що регламентує діяльність команди і 
визначає обов'язки сторін. Угодою передбачені види соціально-медичних послуг, 
відповідальність сторін та термін її дії. 

До складу мультидисциплінарної команди увійшли: фельдшер і водій 
міського територіального центру соціального обслуговування, 50 студентів 3 та 
4 курсу Лебединського медичного училища.  
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До соціально-медичних послуг, що надає мультидисциплінарна команда 
входить:  

- оцінка стану підопічного, спілкування, пояснення дій ліків; 
- вимірювання артеріального тиску, пульсу, температури підопічного; 
- накладення зігріваючого компресу; 
- проведення профілактики пролежнів; 
- навчання правилам дієтотерапії; 
- визначення рівня глюкози в крові підопічного за допомогою глюкометра; 
- здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання; 
- супровід підопічного до лікарні; 
- доставка ліків із аптеки; 
- накладення стерильної пов'язки на рану; 
- провідування підопічного у стаціонарі та інші послуги. 
Інформація про підопічного заноситься до спеціальної картки, у якій 

зазначається дата відвідування, надані соціально-медичні послуги, підпис 
підопічного про отримання послуг. 

Мультидисциплінарна команда працює, надаючи послуги двічі на тиждень, 
відповідно до укладеної Угоди на постійній основі. Виключення у роботі команди 
становить канікулярний період для студентів.  

Загальне керівництво за діяльністю мультидисциплінарної команди 
здійснюють директор Лебединського міського територіального центру соціального 
обслуговування та директор Лебединського медичного училища відповідно до 
службової компетенції. 

 
Федоренко В.М. – директор Кролевецького територіального центру 

соціального обслуговування. 
 
Повідомила, що в Кролевецькому територіальному центрі соціального 

обслуговування запроваджено мультидисциплінарний підхід з надання соціальних 
послуг з 10 серпня поточного року. До складу мультидисциплінарної команди 
входять: завідувач відділенням, перукар, машиніст з прання білизни, медична 
сестра, соціальний робітник. 

За чотири місяці здійснено 5 виїздів, обслужено 19 осіб та надано 89 послуг, 
із них ведення домашнього господарства – 64, ремонту – 1, надання медичних 
послуг – 7, перукарських – 6, інформаційно - консультативних – 11. Для виїздів 
мультидисциплінарних команд залучається автомобіль центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів. Графік виїздів складається відповідно до графіку 
центру реабілітації дітей-інвалідів. Про наступний виїзд повідомляються соціальні 
робітники відповідного населеного пункту, які інформують своїх підопічних. 
Соціальні робітники формують замовлення на надання послуг. Майже всі види 
послуг надаються  командою безпосередньо під час виїзду за місцем проживання 
особи, яка потребує надання послуг. На прання білизни приймається замовлення. 

Федоренко В.М. окреслила основні проблеми в роботі 
мультидисциплінарних команд серед яких: недостатня матеріально-технічна база 
(відсутність автотранспорту або брак коштів на придбання паливно-мастильних 
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матеріалів та ремонт автомобіля); низький рівень фінансування територіального 
центру соціального обслуговування, що не дає можливості забезпечити установу 
необхідними фахівцями (юрисконсульт, психолог, робітник з комплексного 
обслуговування, які передбачені типовими штатними нормативами). 

 
Ліфиренко Т.А. – директор Шосткинського районного територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 
 
Розповіла, що до складу створеної мультидисциплінарної команди увійшли 

швачка, перукар, медична сестра, соціальний робітник. Виїзди здійснюються двічі 
на місяць у віддалені села району, попередньо сповістивши населення через 
соціальних працівників, спеціалістів сільських, селищних рад. Повідомила, що 
проблемним залишається забезпечення  автотранспорту пальним. 

 
Реус В.Я. – директор Великописарівського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 
 
Повідомила, що мультидисциплінарна команда працює з червня 2012 року, у 

першу чергу здійснює виїзди до віддалених сіл району в яких проживають 
тяжкохворі підопічні. До складу команди увійшли медична сестра, швачка, 
соціальний робітник, інші. Проблемним залишається обмежене фінансування. 

 
Бойко Т.М. – директор Недригайлівського районного територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 
 
Повідомила, що мультидисциплінарна команда здійснює виїзди до 

віддалених сіл району, послуги надавалися з прання білизни, обробітку 
присадибних ділянок, перукарські. Планується створити в смт Терни 
Недригайлівського району стаціонарну мультидисциплінарну команду у зв'язку з 
віддаленістю населеного пункту. 

 
Валькова В.В. – директор Путивльського районного територіального центру 

соціального обслуговування. 
 
Повідомила, що проблемним на сьогодні залишається відсутність коштів на 

ремонт автомобіля та відсутність пального, що не дає змоги повноцінно 
працювати мультидисциплінарній команді. 

 
Хекало В.О. – директор Липоводолинського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сумської області. 
 
Повідомила, що мультидисциплінарна команда власним транспортом 

здійснила виїзди до 4 сільських рад, на території яких розташовано 11 населених 
пунктів. Окреслила проблеми в діяльності команди. 
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Пікіна В.Д. – заступник начальника головного управління – начальник 
управління з питань соціальних виплат та соціального обслуговування населення 
головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної 
державної адміністрації. 

 

Зосередила увагу керівників територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) на запровадженні позитивного 
досвіду роботи в діяльності мультидисциплінарних команд з метою чіткого 
виконання соціальних ініціатив Президента України. Опублікувати в засобах 
масової інформації статтю щодо роботи мультидисциплінарних команд у 
2012 році. 

 

Боярко А.А. – начальник головного управління праці та соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. 

 

Зажадав від директорів територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) проаналізувати роботу підпорядкованих установ за 
2012 рік, окреслити проблемні питання, намітити шляхи їх вирішення, поділитися 
позитивним досвідом з іншими керівниками територіальних центрів.  

При виїздах мультидисциплінарних команд намагатися охопити більшу 
кількість потребуючих допомоги з метою надання їм якісних соціальних послуг. 
Більш ширше висвітлювати роботу мультидисциплінарних команд, налаштуватися 
на конструктивну, плідну працю, забезпечуючи результативність, якість, 
позитивний результат. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Марченко Т.І. – начальника відділу пільг та 
соціального обслуговування населення управління з питань 
соціальних виплат та соціального обслуговування населення 
головного управління праці та соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації про видачу автомобілів 
інвалідам безоплатно та на пільгових умовах і видачу дозволу на 
право користування автомобілем. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати начальнику головного управління праці та соціального 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації видати наказ з цього 
питання згідно із запропонованим проектом. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 

Голова колегії       А.А.Боярко 


