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Про надання публічної інформації 
 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації розглянув запит на отримання публічної інформації і в межах 
компетенції надає запитувану інформацію (по вказаних у запиті пунктах) : 

 
№ з/п  

запитання 
на публічну 
інформацію 

 

 

ЗАПИТУВАНА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Вирішення питань щодо додаткових заходів з посилення карантинних обмежень 
віднесено  до компетенції керівників установ/ закладів системи соціального захисту 
населення. Так, в окремих інтернатних закладах прийняте рішення щодо вахтового 
режиму роботи, а в територіальних центрах усіх працівників, які мали контакти з 
особами, які повернулися з закордону зобов’язали пройти самоізоляцію протягом 
двох тижнів, тощо. 

2. Рішення щодо виділення грошових коштів з обласного бюджету на грошову 
допомогу особам похилого віку не приймались. Однак, обласна рада і обласна 
державна адміністрація звернулись до благодійників і організували матеріальну 
допомогу продуктами харчування особам похилого віку. Всього надано 1102 
продуктових набори. 

3. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 березня 2020 р № 170 «Про 
переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Волинської області у режим надзвичайної ситуації» в області призначений 
керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території 
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2.  

Координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації цим 
розпорядженням  покладено - на регіональну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
Голів районних державних адміністрацій, міських (міст обласного значення) голів, 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, голів об’єднаних територіальних громад, 
сільських і селищних голів зхобов’язано  здійснити заходи у межах та обсягах, що 
необхідні для  ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 
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4. На сьогодні в обласній державній адміністрації відкрита телефонна «гаряча лінія» 
на якій реєструються звернення осіб з районів і міст області, які потрапили в складні 
життєві обставини і потребують невідкладної допомоги у вигляді продуктів 
харчування, засобів гігієни тощо.  

Спеціаліст облдержадміністрації заповнює відповідну картку і в електронному 
вигляді оперативно направляє її до управлінь соціального захисту населення 
райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, 
Департаменту соціальної політики Луцької міської ради для організації роботи щодо 
надання цій особі заявленої допомоги. 

На рівні керівництва місцевих органів влади  організована спільна робота по 
наданню необхідної допомоги цим особам – шляхом залучення благодійної 
допомоги  та по можливості за рахунок  коштів місцевого бюджету. 

Про задоволену потребу громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей в яких 
є діти з інвалідністю та інших осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах  
районів/ міст області спеціалісти установ і закладів соціального захисту населення 

щоденно інформують обласну державну інформацію за встановленою формою. 

 

5. Соціальні послуги вразливим категоріям населення області надають  
18 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг 
та 14 центрів надання соціальних послуг. Суб’єктами, що надають соціальні послуги 
виявлено та надано соціальні послуги на дому понад  17,0 тис. осіб. 

6. Спеціалісти соціального захисту населення обласної державної адміністрації 
координують роботу усіх надавачів соціальних послуг 

7. Працівники органів соціального захисту населення, які надають соціальні послуги 
забезпечені марлевими масками та рукавицями. 

8. Питання про прийняття рішення щодо забезпечення грошових надбавок працівникам 
органів соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету 
відноситься виключно до компетенції  органів місцевого самоврядування. 

9. -------------- 

10. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації для 
проведення попереджувальних заходів 12.03.2020 керівникам інтернатних закладів 
скеровано доручення вжити усіх запобіжних заходів щодо обмеження проведення 
культурно-масових заходів, відвідувань родичів, перебувань підопічних за межами 
інтернатного закладу, тощо з метою недопущення поширення гострих респіраторних 
вірусних інфекцій, у тому числі спричинених коронавірусом COVID-19 до 
стабілізації епідемічної ситуації.  

На сьогодні, відповідно норм діючих нормативних документів, в інтернатах 
забезпечено: 

1) обмеження (заборона) проведення культурно-масових заходів, відвідувань 
родичів, перебування підопічних за межами інтернатного закладу, тощо; 

2) дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню 
інфекцією; 

3) щоденний температурний скринінг персоналу і підопічних; 
4) режим регулярного провітрювання приміщень та здійснення дезінфекційних 

заходів; 
5) ліжка для  проведення обсервації осіб  з ознаками гострого респіраторного 

захворювання; 
6) щоденне в телефонному режимі інформування департаменту про стан 

захворюваності та вжиті  протиепідемічні заходи. 
Станом на  27.04.2020 інформація про захворюваність підопічних відсутня. 
Для організації роботи органів соціального захисту  в умовах карантину 

департаментом періодично з керівниками управлінь соціального захисту населення 

проводяться скайпконференції де наголошується вимога щодо  дотримання умов 
карантину, а саме доручено: 
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на період карантинних заходів обмежити доступ відвідувачів до приміщень;  
обладнати скриньки при вході в приміщення для звернгень громадян; 
організувати  прийом документів в  об’єднаних територіальних громадах, 

сільських, селищних радах; 
активізовувати консультативно-інформаційну роботу сучасними комунікативними 

засобами зв’язку.  
 

11. Так, щоденно  

12. -------------------   

 

 

Заступник директора                                                                    Оксана ГОБОД        
 
Марія Глина 778 253 


