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На запит вiд22.04.2020 року J\Ъ К-24809-20 надаемо iнформачiю.
1. З метою виконання постанови вiд 11.0З.2020 J\Ъ 211 Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про
запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроI респiраторноi хвороби COVID-I9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (iз змiнами та доповненнями), розпорядженням
вiд 25.0З,2020 }lb 338-р. Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро п,еревеlIення сдиноТ .ltержавноi.
системи цивiльного захисту у режим шадзвичайллоi ситуацii> в MicTi Хмельницькому
проведено наступну роботу:

- розпорядженням мiського голови вiд 1З.03.2020Nq 65-р створено оперативний штаб з
питань запобiгання занесеннк) та IIоlширенню KrrpoHaBipycHoT iнфекцiТ СОVIГ)-l9 на r:ериr,орiТ
MicTa Хмельl"tицького ;

- розпорядженням мiського голови вiд2"1,0З.2020}lЪ 77-р переведено Хмелы,tицьку шriську
ланку територiальноi пiдсистеми единоi дерясавноi системи цивiльного захисту у репйм
,надзвича,йноТ си,rуашii та п,ри,знаLIе,но застуIIника мiського голови керiвником робi,г :]

лiквiдацiТ наслiдкiв медико-бiологiчrrоi надзвичайlrоi ситуацii природ{ого характеру
державного рiвня на територii MicTa Хмельницького, пов'язаноТ з поширенням на територiТ
УкраiЪи KopoHaBipycHoT хвороби COVID-l9, спри.lиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

2. В перiод карантину з мiського бюджету видiленi кошти на грошову допомогу особам
похилого BiKy (лля 22l особи на суму 638 тис. грн.) та закупiвлю продуктових наборiв (для
З22З осiб на суму 40З,4 тис. грн.) в межtlх кошторисних призначень на 2020 piK.

З. Вiдповiдно до розпорядження мiського голови створено оперативний штаб з питань
запобiгання занесенню та поширенню KopoнaBipycHoi iнфекцii COVID-l9 на територii
м. Хме.тIьниtlького. Розпорядженням керiвника робir: з .lliKBiдal-tiT н,аслiltкiв медtико-бiоло,гi.lноi
надзвичайпоi ситуацiI природIого характеру д9рх(авного рiвiля на територii MicTa
Хмельницького створено штаб з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноI надзвичайноi
ситуацii природного характеру державного рiвня на територii MicTa Хмельницького до
складу якого увiйшпи представники виконавчих органiв MicbKoi ради, органiв державноi
влади, правоохоронних органiв та пiдприемств.

4. Особи похйлого BiKy, якi не перебувають на облiку в MicbKoMy
територiальному центрi соцiального обслуговування (налання соцiальних послуг), але
потребують допомоги пiд час карантину у доставцi продуктiв харчування, медикаментiв,
ToBapiB першоi необхiдностi можуть звертатися за телефонами: 068215 |4 79,
06З274 06 92 з 9.00 до 17.00 години щодш, KpiM вихiдних ( 163 звернення). Придбання
ToBapiB здiйснюеться за кошти клiента. Послуга доставки безкоштовна. Закупiвлю
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необхiдних продуктiв, ToBapiB та медикаментiв здiйснюють соцiальнi робiтники та

волонтери
Також створена iнформачiйно-консультативна компанiяо у виглядl консультацtй

психологiв та юрисконсультiв Щентру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi в он-лайн

режимi, мобiльного звОязку та вiдео консультацii у квайберi> за бажанням клiента за номероМ

068 729 60 29. Цiлодобово працюе Служба кТелефон.Щовiри 15-50) 067 133 15 50, яка

надае iнформачiйнi та психологiчнi послуги по телефону (860 звернень).

5. Загальна кiлькiсть осiб похилого BiKy, якi потребують сочiального обслуговування В

перiод карантину (логляд вдома, натурЕlльна допомога, соцiальна 3лаптаuiя) - 710З чол.

Кiлькiсть осiб, якi були додатково виявленi Хмельницьким мiським територiа_пьним центром
соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) спочатку впровадження

карантинних обмежень - 281 чол.
Кiлькiсть осiб похилого BiKy, якi в перiод дii карантинних обмежень отримують соцiальне

обслуговування (догляд вдома) - 654 чол.
6. В умовах надзвичайноi ситуацii, пов'язаноi з епiдемiею KopoHaBipycHoi iнфекuii COVID 19

прачiвникЕlми управлiння праui та соцiа.пьного захисту населення Хмельницькоi MicbKoi ради
проводилося iнформування про зtlходи соцiального захисту пiд час карантинних обмежень

для осiб похилого Biky. Так, 12 прачiвникiв управлiння прачi були залученi для призначення

та виплати компенсацii з догляду за особами похилого BiKy.

прачiвники Хмельницького мiського територiального центру соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг), якi в перiол лii карантинних обмежень наДаЮТЬ

соцiальнi послуги особам похилого BiKy-76 чол., додатковi працiвники не залучались.

7. Працiвники органiв соцiального захисту населення, якi надають соцiальнi послуги особам

похилого BiKy забезпеченi засобшди iндивiдуального зtlхисту в повному обсязi.

8. На перiол виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню,
лока.пiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй KopoHaBipycHoi хвороби COVID 19

працiвника:u Хмельницького мiського територiального центру соцiального обслуговування
(наданнЯ соцiальних послуг), якi безпосередньо надаваJIи соцiальнi послуги за мiсцем
проживання/перебування отримувача соцiальних послуг (вдома), було встановлено

додаткову доплату до заробiтноi плати у розмiрi 90о/о до посадового окладу за фактично
вiдпрацьований час у межах фонду заробiтноi плати за KBiTeHb 2020р. (для 64 оСiб На СУМУ

18l886,83 грн.).
9. Було прийнято рiшення виконавчого KoMiTeTy вiд 09.04 .2020 Ns 322 кПро наданнЯ дозволУ
на передачу продуктiв харчування та продовольчоi сировини з балансу на баланс>>, згiдно

якого було надано дозвiл на передачу з балансу на баланс закладiв дошкiльноi та загальноi
середньоi освiти, пiдпорядкованих ,Щепартаменту освiти та науки Хмельницькоi MicbKoi ради,
пролуктiв харчування та продовольчоi сировини, придбаних на харчування учнiв i
вихованцiв, на баланс комунальних пiдприемств та закладiв, пiдпорядкованих управлiнню
охоронИ здоров'Я Хмельницькоi MicbKoi рали та управлiнню працi та соцiального захисту

"а.ёпе""" 
Хмельницькоi MicbKoi рали на перiод дii обмежувaльних захоДiв В УМоВах

карантину.
10. 18.03.2020 року Хмельницька MicbKa рада зверталася до Хмельницького обласного

територiа.гlьного вiддiлення Антимонопольного koMiTeTy Украiни щодо запобiгання

порушенням законодавства про цiноутворення при реа;liзацiт в перiол карантину захисних

масок, рукавичок, дезiнфiкуючих ToBapiB.
11. В пЪрiОд дii караНтинниХ обмеженЬ у ХмельнИцькомУ MicbKoMY територiа-пьному ueHTpi

соцiального обслуговування (надання соцiа;lьних послуг), де перебувають особи похилого

Biky здiйснюсться контроль за виконанням санiтарно-епiдемiологiчних вимог, а саме:

- для дезiнфекцiт в примiщеннi застосовуеться ультрафiолетове випромiнювання та провiтрювання;

- проводиться очищення та дезiнфекцiя середовища, протираються робочi поверхнi (двернi ручки,

столи);
- у вестибюлi примiщеннJI кожному, хто входить у примiщення, обробляються долонiдезiнфiкуючим

розчином.
У даному закладi не зафiксовано випадкiв KopoHaBipycHoi хвороби.



12. На сайтах Хмельницькоi MicbKoT ради, управлiння працi та соцiального захисту населення

ХмельницькоТ MicbKoT ради, управлiння охорони здоров'я ХмельницькоТ MicbKoT ради та в iнших
засобах масовоТ iнформацiТ (MicbKi телеканали, г€tзети, фейсбук) розмiщенi iнформачiйнi матерiали

щодо виконання вимог карантину особами похилого BiKy.

13. Iншi рiшення щодо соцiального зirхисту осiб похилого BiKy в перiод дii карантинних обмежень
KpiM тихо що вказанi вище, не приймалися.
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