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Ш ановна пані Маріє!

На Ваш інформаційний запит від 22.04.2020 про надання інформації щодо 
соціального захисту осіб похилого віку в період дії карантинних обмежень, 
обласна державна адміністрація повідомляє таке.

Питання 1. Згідно з протоколом позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Запорізької області від 06.04.2020 № 10 за результатами розгляду питання № 1 
порядку денного «Про додаткові протиепідемічні заходи на території 
Запорізької області у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було прийнято таке 
рішення:

«2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного 
значення, міським, сільським та селищним головам об’єднаних територіальних 

громад Запорізької області:
2.1. забезпечити неухильне виконання вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.04.2020 № 255)».

Питання 2. Місцевими органами державної виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування вживаються заходи для підтримки вразливих верств 
населення. Завдяки цьому забезпечено майже 6 тис. мешканців області
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продуктами харчування та предметами першої необхідності, в режимі адресної 
доставки за рахунок коштів місцевих бюджетів, меценатів, депутатів тош;о.

До роботи щодо забезпечення одиноких осіб похилого віку продуктами 
харчування активно долучаються громадські, благодійні організації, фізичні 

особи-підприємці та інші.
Також, у рамках реалізації спільного благодійного проекту Міністерства 

соціальної політики України та корпорації «АТБ» щодо адресної допомоги 
соціально незахищеним верствам населення у вигляді продуктових наборів і 
товарів повсякденного споживання Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації (далі -  Департамент) проведено роботу з 
головами об'єднаних територіальних громад та начальниками управлінь 
соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад 
міст обласного значення. Таким чином визначено 15818 осіб з числа одиноких 
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян віком понад 80 років, 
громадян похилого віку, які потребують догляду, та осіб з інвалідністю, 
складено списки для забезпечення продуктовими наборами (виключно за їх 

згодою).
За погодженим графіком з представником корпорації «АТБ», території 

вже отримали продуктові набори для 15818 громадян зазначених категорій.
Питання 3. В області діє регіональна комісія з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області, затверджена 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.01.2016 № 16 (зі змінами)

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 25.03.2020 124 створено Регтональний антикризовий штаб боротьби з
коронавірусною інфекцією, на який покладено розробку організаційних, 
фінансових, методологічних, матеріально-технічних та інших заходів, 
спрямованих на недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Працює цілодобова «гаряча лінія» обласного штабу протидії 

коронавірусу.
Також, розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.03.2020 

№ 126 призначено Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
регіонального рівня та утворено регіональний штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації.
Питання 4. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 

17.03.2020 №116 «Про організацію роботи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Запорізької області в умовах карантину, викликаного 
поширенням коронавірусу СОУГО-19» в обласній державній адміністрації 
спільно з Комунальною установою «Запорізький обласний контактний центр» 
Запорізької обласної ради (далі -  Центр) з 17.03.2020 забезпечено цілодобове 
функціонування Гарячої телефонної лінії Запорізької облдержадміністрації за 

телефоном 0(800) 503-508 (дзвінкі безкоштовні).
За станом на 24.04.2020 на Гарячу телефонну лінію облдержадміністрації 

надійшло 3837 звернень з питань, пов'язаних із установленням карантину. 
Працівники Центру у цілодобовому телефонному режимі забезпечують надання
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з

громадянам, насамперед одиноким та літнього віку, консультацій 
інформаційного характеру.

В області працює «гаряча» телефонна лінія «Допомога поруч». 
За 11 допомогою оперативно визначається потреба в соціальних послугах 
одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, інших категорій 
вразливих верств населення, зокрема у забезпеченні продуктами харчування, 
засобами гігієни, протиепідемічними засобами тощо. Натепер, на «гарячу» 
телефонну лінію звернулися 95 осіб.

Питання 5. З метою забезпечення соціального захисту найбільш 
вразливих верств населення у період карантину, в області активізовано роботу 
щодо виявлення та надання соціальної послуги «догляд вдома» одиноким та 
одиноко проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.

На даний час 13462 особи із числа громадян зазначених категорій 
отримують соціальну послугу «догляд вдома», у тому числі 221 особа, які 
виявлені з початку впровадження карантинних заходів.

Питання 6. Надавачами соціальних послуг особам похилого віку в області 
є комунальні установи та заклади (територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), центри надання соціальних 
послуг, геріатричні пансіонати та психоневрологічні інтернати), конкретні 
фізичні особи, недержавні суб’єкти.

В установах, підвідомчих Департаменту, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 
працює 1715 працівників; у територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) -  1455- працівників, із яких 950 
соціальних робітників.

Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про 
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги», становить 4875 осіб.

У період карантину до надання соціальних послуг особам похилого віку 
долучаються громадські організації, волонтери (зокрема, курсанти вищих 
навчальних закладів цивільного захисту України, які перебувають у відпустці 
на термін призупинення навчального процесу та виявили бажання прийняти 
участь у доставці ліків, продуктів харчування, засобів дезінфекції та 
індивідуального захисту громадянам похилого віку, які знаходяться на 
самоізоляції під час дії карантину та потребують допомоги) та інші.

Питання 7. Із загальної кількості працівників надавачів соціальних послуг 
1143 працівники, які безпосередньо контактують із громадянами похилого віку 
та особами з інвалідністю, забезпечені марлевими пов’язками, гумовими 
рукавичками, антисептичними засобами для індивідуального захисту.

Установи, підвідомчі Департаменту, у повному обсязі забезпечені 
дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь, знезараження рук.

, Вихованці/підопічні та персонал установ забезпечені індивідуальними засобами 
захисту та засобами гігієни.



Питання 8. Відповідно до ст. 89 Бюджетного Кодексу України, 
фінансування надавачів соціальних послуг здійснюється з бюджетів міст 
обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 
громад.

Враховуючи викладене, рішення про виділення коштів для грошових 
надбавок працівникам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, обласною радою не приймалося, оскільки засновниками територіальних 
центрів, центрів надання соціальних послуг є сільські, селищні, міські та 
районні ради.

Виплати компенсацій фізичним особам за надання соціальних послуг 
також здійснюються за рахунок місцевих бюджетів.

Питання 9. На сьогодні регулювання відносин, що виникають у процесі 
формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного 
контролю та спостереження у сфері ціноутворення відбувається відповідно до 
нормативно-правових актів, зокрема. Закону України «Про ціни і 
ціноутворення» (зі змінами).

Державне регулювання цін на соціально значущі товари було скасовано 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 394 «Про внесення 
змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1998 № 1548 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» і на сьогодні таке регулювання не поновлено (не введено).

Водночас, на період дії карантину. Кабінетом Міністрів України з метою 
зниження ажіотажного попиту на основні продукти харчування запроваджено 
щоденний моніторинг цін на соціально значущі продукти харчування, який 
доручено вести Державній службі статистики України.

Враховуючи те, що у облдержадміністрації відсутні повноваження з 
регулювання цін та ціноутворення, а моніторинг цін на соціально значущі 
товари у період дії карантину доручено іншому суб’єкту владних повноважень, 
облдержадміністрація не зверталася до Антимонопольного комітету України 
щодо запобігання порушення законодавства про ціноутворення.

Питання 10. У 10 інтернатних установах системи соціального захисту 
населення, центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю та центрі 
соціально-психологічної допомоги встановлений карантин (заклади 
перебувають у стані безперебійної роботи) та вживаються заходи, направлені 
на посилення профілактичного та протиепідемічного режиму.

Відповідно до наказів Департаменту від 13.03.2020 № 63 «Про здійснення 
заходів щодо запобігання поширення коронавірусу СОУШ -19» та 
від 07.04.2020 № 72 «Про здійснення додаткових заходів щодо запобігання 
поширення коронавірусу СОУШ  -19» в установах та закладах проведена 
інформаційно-роз'яснювальна робота щодо дотримання санітарно-гігієнічних 
норм і правил запобігання зараженню інфекції. Проведені інструктажі 
працівників щодо основних симптомів коронавірусної інфекції і порядку 

/ здійснення профілактичних заходів. Посилено співпрацю із територіальними
медичними закладами; забезпечено марлевими пов'язками та резиновими 
рукавичками для індивідуального захисту працівників. Максимально обмежено
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пересування за межі установ підопічних та вихованців та відвідування дітей 
батьками, законними представниками та родичами. До стабілізації ситуації 
забезпечено підопічних та вихованців спілкуванням з рідними, законними 
представниками у телефонному режимі. Заборонено доступ сторонніх осіб. На 
період карантину заборонено влаштування до будинків-інтернатів громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Персонал допускається до роботи після температурного скринінгу і 
огляду лікаря (медичного персоналу) з відповідним записом у журналі допуску 
до роботи. Оптимізовано графік роботи працівників, які досягли 60-річного віку 
на період карантину, за умови неможливості забезпечити їх самоізоляцію. 
Працівникам видані довідки для проїзду у транспорті на час дії карантину. 
Припинено проведення масових заходів. Розроблені графіки проведення 
дезінфекції для всіх приміщень установ. Вжиті заходи щодо забезпечення в 
достатній кількості протиепідемічними лікарськими засобами та засобами 
індивідуального медичного захисту, дезінфекційними засобами.

Забезпечено щоденний температурний скринінг і посилено моніторинг 
стану здоров'я підопічних та вихованців. Здійснюється регулярне 
провітрювання житлових та службових приміщень, здійснюються 
дезінфекційні заходи шляхом кварцування.

З метою здійснення контролю за виконанням санітарно-епідеміологічних 
вимог, установами соціального захисту населення щоденно надається 
відповідна інформація Департаменту. Випадків захворювання громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на СОУШ -2019 у цих 
установах не зафіксовано.

Запроваджено моніторинг щодо вжиття додаткових заходів для 
виявлення та надання соціальних послуг самотнім особам та особам, які 
проживають на самоті, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

Питання 11. На виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусної інфекції СОУШ-19», згідно з протоколом регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької 
області. Департаментом видано накази від 13.03.2020 № 63 «Про здійснення 
заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу СОУШ -19» та 
ВІД 07.04.2020 № 72 «Про здійснення додаткових заходів щодо запобігання 
поширення коронавірусу СОУШ  -19» якими зобов’язано керівників установ та 
закладів, підвідомчих Департаменту, установити карантин та вжити заходів, 
направлених на посилення профілактичного, протиепідемічного режиму та
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи у зазначених установах та 
закладах.

Питання 12. Обласною державною адміністрацією та обласною радою, в 
межах повноважень, здійснюються заходи щодо соціального захисту осіб 
похилого віку в період дії карантинних обмежень.

' Розпорядженнями Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації регіонального рівня, у зв’язку з епідемічною ситуацією на території 
Запорізької області, спричиненою коронавірусом 2019-пСоу від 03.04.2020 № 4
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та від 10.04.2020 №10 передбачено ряд додаткових заходів щодо виявлення та 
обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та 
організації ім належного соціального супровіду.

З іншою інформацією стосовно соціального захисту осіб похилого віку 
Ви можете ознайомитись на сайтах облдержадміністрації. Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування.

З повагою

перший заступник голови

Світлана А бдурахманова 764 42 65 

' М арина С ідєльнікова 764 22 78

Ірина Носик 764 46 47

6


