
yKPAi'HA

], :l, h,f,янкА-Бузъкд рдЙоннл дЕржАвнл Адh4lнiстрА{]ш

рФз{тсrряджЕння
л9

Про заwлвереlмсення Плану захоdiв
з р е a;t i :l,:l t 4 ii','l.-' плр а rlBe z i't d е ys xt ll в н оt
поitirммr;l,t з лиffцань зr}орввоZо п1$

akrи uв н0 z о d о в zолimmя н{лсел ення
на перil;r) iв 2ý22 рокзl

у KaBt 'яruкr,+.фзьк8"ц|} районi

l-:iftttlвiдно дL-, Закону Улtраiни ,*Про мiсцевi лержавнi алмiнiстрацiТ>l та

на в!ir,;Fi2.]i{я рOзпорядження Кабiнетч h4iHic:T,piB УкраТни вiд 26.1{J.2,0i 8

Лg 6[J[,-., <tГIро затверд]itеннr{ Гlлану заходiв з реалiзацii СтратегiТ державlrоТ
полirtr:; з Lиiтзнъ зi1OрOв{]aо та ак,I,}Itsного довго-пiття населе}I1]я на перiод до
2С22 {l(l]ii,/);. рOзilорядження ЛьвiвськоТ об-пасноТ державноТ адцмiнiстрацiТ вiд
28.,]]... {."::) },ф 59/015-i9 <<Гlро ]затвердження 1Тлан_ч захо,цiв з реалiзацiТ L]i:ратегii
лержаijl:lзi т_,rl"tiтики з пиrань здOровогс} та активног0 JlЕ.lвголi,гтя Haoe]IeHHJ{ {-{з

перiо;i ;irэ 2i;',?"2 ро}t}/ у "]TbBiBcbKii? областill:
1. Загвердити ПiiaH заходiв з реа.пiзаuiТ Стратегii. державнсlТ по;tittтки з

llиT,aIJ}, з]_iоiifвогO т,а aKTиBIlCIi,O довго:riтт,я нас9лення на перiол до 2022, рСк:"1/ .1,

Калд'ягtlс_;t-Б.,.зькому районi (далi -- IJлан заходiв), шо додасться.
?. {)труктурниьа цiдроздiларr районноi' дсржаRноТ адlцiнiст'ра,;,lТ,

BиE,o.1t.0,,1зill MicbKoT, сiлtьськлrх та сеj1,{шних рад забезirечрlти BIтKOHaHHя flлаl;',,:

_' ",'llpragrirrK) соцiального захисту населення районноТ :Iеpxt?lrнci
адrtiнi,_",;rллt;,i подаtsати узагалiънену iнформачiю про виконання I{лану захо;tiв

детiаi):iitlilеL*,I,)z сtэцiа,rьног0 захисту населення J{ьвiвсъкоТ обласноТ /цср}*isвi{t,rТ

адьririi,.,: ,_lзli Т цорокJ- до 10] л}отого.

j,o.llOBI.; iэаЙонноТ ii
РОЗПOРЯДЖеННЯ fiОКЛаСТИ На З3С'Г'У11;1;,iЦ;-

пrrj.нiсrрацiТ вiдiзовiдно до рлозтtодi:tт

фу'нкц l ;; ;,riili l,них обов' ffi
r'о.-ло,в.я B.I. Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадмiнiстраrцiТ
вiд О3 .l,юГч z_a 2а\9 рокуугrw/9

План заходiв
з реалiзацiТ СтратегiТ державноi гlолiтики з цитань здорового та активного
довголiття населення ша перiоц цо 2а22 рOку у Кам'янка-Бузькому районi

JIьвiвськiй областi

l.,j,абt.lt-iечитr{ органiзацiю i провелення
Kaý{]li: _ ,. rrl ],ц.о i,{ож.i[i.tьзостей працевjlаlllтуванЕiя гlэоhцадяt{ г[охиjIOi*о Bilt5,

Вiддiл комунiкацiй з громадськiст,кl,,
органiзаrriйноТ та iнфорпrатtiйноТ

i нфор ь+ ацi йн сl-iэоз' ястlкэ лза il ь гltli

дlя"тьц ocTi апарату р аидер-}кад ]\{ i н 1ст,рз i.il ; .

Кам'янка-Б,vзъка районна фiлiя
Львiвсъкого обласногс центру зайнятостi
TepMiH: 2С19-2С22 раки

2" Забезпечити пiдтримку створеFiня громадянами похилогс BiK,v
гроп4адсъких органiзацiй i об'еднанъ, залу{енЕя грOмадян похилог0 BiKy до
волонтерськоТ дiяльностi, в тому числi до дiяльностi закладiв охорсни здоров'я,
суб'сктiв, що надаютъ соцiальнi послlzги, iнших установ та закладiв незалеlкно
Bi2i форт,ш власностi та господарювання.

Управлiння соцiального захистv
населення райдержадплiнiстраlдii'"
<<Кам'янка-Бузький районний
територiа,тьнпй центр соцiального
обслlуговування (надання соцiацьни:l
послуг)>, ко&тчналъна чстаноtsа,
<r'Iериторiа:rьний центр сtэrliа;rънtit,о
обслугс;вування iнадання ссlцiа'"пьнилт

rrосл,чг,) Капц' ян ка-Буз ькоТ mti сь KciT раilи} lr.

ком.чналъгti HeKoviepr_TiйHi пiitпрлтсruiс гf;р.l

раиону в галузi охорони здорrзв'я"
викоt{коми плiсцевих рад райоrrу,
громадськi орл,анiзацiТ i о6'с:дt-iiiн}:l* {зэ

згOдоюj
'trepMiH : 2С |9 -2022 pсlKia

}, ,,_lрr,iнiзовyва-гi,l ,га {lвоводиlи в h,iо.подiжних центрах. бi6.,TioTeKax i:пj,irbHi

Beчc}rilt'.l"i c.,.,,or"' з ] рOмадянами псхиjiс}г0 BiKy, шiоло обпriну досвiдом.



Riддi;r комунiкацiй з громадсъкiстrо,
оi:ганiзацiйноТ та iнформаitiл:iноТ

дiя:rьностi апара,гу райдержадп,тiHiс,грашil.
riл_савлiння соr(iальнол,,о Зз]iлrirJ'|'ti

насеjlенЕя райдержадш,ri Hi с граr:iТ,

сЕкт,Oр к"ч.rlьту--ри райлержадрriнiстJэацij.
виконкоми мlсцевих рад раиону,
громадськi органiзатдiТ i о6'еднання (за

згодоrо)
TepMiH: 2а19-2а22 роки

,4, :iабi:,зпечити оргаi+iзаiiitо ш.,rя грGмадян по]{илого BiKy короткостроко}Jих
Klzpc;ii; l:oI\,irI'HэTepHoT грашtотностi, чавчLlння Iцод0 використаъlня с\,час]ни};

елекl]i]t,]нних платiжних систеN,I, програп,! дистанцiйного сгiiлкуванlrя з

ВИКOi]:i'],:l,а.]няN{ iHTepHeTY. KyociB iтлоземнОТ MoBlT, зокрема на базi заlt;rадiв

освiг1.1. ,,.ji;.LiOts соцiальнОго обслугоIi},ваI{ня, мс_lлодiжних центрiв.
Уrlравлiння соцiального :}а,хист,\,

насеJIення
<<Кашl'янка-Бузь"чий
т,ериторiальний центр

РаЙ ilepЖa:r rnriii i с тр ац iT"

раиоi,itlиi{
соцiа.пьrlогсl

обслуговування (надання соuiа..rьi;иr;

псiс;rуг)>, кOп,{унальна установа
<Т'ериторiа,lьrrий цен,гр соцiа.пьн,;гt;

tiбс::-tуговуtsан}rя (надання cФl{ia,;l ьнрlх

послчг) Кам'янка-БузькоТ MicbKoi, 1эади),
вiддiл ocBiTlt райдерiкадмi нiстрацiТ,
вiддiл комунiкацiй з грOfu{адськiст.':,

органiзацiйноi та iвфоолrаriiйноТ
дiяльностi апарат.ч райдержа.цмiнiс,гоаliil,
вrlконiiо\4и лцiстiевих ред райол,ч.
громадськi органiзачiТ i об'сJлrаiнtiя {'зrl

зг,эдоrо)
TepMiH: 2аt9-2а22 poKll

5. ,;апLr,_lвади1и IdOнс}"дътативн\, пiдтримку грOмадян llерецпеНСiйНОГ'С, BiK_!,

осiб itсiсI1.]ТOГо BiK;", з питанъ розвитку т,а планування кар'€ри, пiлгверлiiiення

РОзl,л,,.;'атiв нефОрNf?лы{OГо на.RчаЦня за робiтнlтчиьши професiяrtи, Iто.цалъl]jог,L}

HaBl{atiIi:,r]: .:,;| rtiдlвишiення кьа;riфiкаliiТ з урахуванням набУтrЭГо ЛОСВiДУ- 'Та

тендiе rt, iй ринку працi,
Itам'янка-Бузъка районна фiлiя
львiвського обласного центр,V,
зайнятостi. виконкоми л"tiсцевtдх pa,il

району, громадськi органilзllur,' j

об'сднання (за згодою)
1-epMiH : 2а1 9 -2,О22, poKlT



n
+

.j, l,рслести анаJliз стану виконанн" Зul-о_:у Украiни "Про ocHoBHi засаiц}r

сOцiа.1I],1э],i:i захr.{сту ветерэi{lв пparll та iнших гроN{адя}l fiохи"цогсl BiKy н

YllPaTЯ:'' управлiнrтя соцiального захисТ}'

населення райдержадмiвiстра;-tii-
виконкоми мiсцеts1" чзд райОНУ,

громадськi органiзапii i об'сднаннял (за

згодою)
'Гермiн: 2019 piK

Dекла\{и з питаннfl здорсвог()

здорOвого старiння l]a, актиi}t{ого7 " Фрга-нiз5,вати
спосо(iу,жtаття осiб

довголiття.

]агiро tsад)LеЕ,fi я colT,iaTbHoT

),cix BiKoBpiK гр;vш я!i уN{сви

8. Забезгrечити розвиток
троть8го Bitcy", зокрема через

доз*i",rlr,s. 
,,i тому числi на базi

гро}даilян шOхилого BiKy,

Вiддiл колцунiкацiй з грOмадськiс-гiсl,

органiзачiйноТ та iнформаriiйцслl

дiяльностi апарату райлерхtадмiн iстраuiТ,

ксlмунальнi некомерчiйнi пiдприсл,tсlва

району в гач"чзi охOрони здоlэов'я,

сектор iмOлодi т,а c]lopT)'

райдержалшriнiстраrriТ, B1,1KOHKt-i]\{l,I

лtiсцевих рад районч, гpoмallcb}{ j

органiзаuiТ i об'сднання {:за зг,ilдоtс;}

TepMiH : 2t}19,2822 роки

соцiыrьнO*педагоГiчноТ посп,Vги "Унiверси,ге,г

рOзвиток uентрiв активного довголiття, iлен,ilэtв

дiючих установ соцlального обслугсвування Д_:fЯ

Управlriння соцiа:rъноi-о , .,о",1:_,"'l,_

населення райдержадý{lнlс]трацlt"
<<Кам'янка-Бузький райОНВИИ

теритtlрiальний центр соrliальноr-о

обслуг,сtв)/вання (надання соцiалънуiх

послугir>, коN4yнальна чстанGва

*Териr,орiа,,tьний центi] соцiа,пь_гrого

обслlуговування (надання соцiа,;iьнi,{у-

t,,lслу.) Кашт'янка-БузькоТ млсъкоТ радid)),

виконкоми пriсцевих рад 1эайrоtti,

громадсъкi органiзацiТ i об'сднання {зJ

згодою)
'I'epMiH : 2(} 1 9 -2az2poKlt
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9" СприятИ органiзацiТ i проведенню фiзкультурно-оздоровчих, с1I0ртивних

заходiв. акщiй, спряNIоtsаних на залучення до занять фiзичною культурою i
спорто\.{ грOмадян похилогсl BiKy.

Сектор пtолодi ,га

райдержадмiнiстрацii,

CiiOpTl,
виксfiкON,I}1

мiсцевих рад район1l, гроьтадськi
органiзаtдiТ i об'сднання (за згодою)
T'epMiH: 2C'l i 9-2022 роки

1i). ,- пЁ,!i.ятИ орга;iiзаi_iiТ 1:a проведеннЮ длЯ гtr]омадяН п(}хилого BiK1,

благс,:i :tЦl,:. rl -It)ч'ЛЬl }рнit-t{ гiрогра}.{. заходiв, зокрема бirегодtiйних tsrlс,гаlз"

концс,l] : iB.,,tистецьких Еиставок, свят. ба;liв.
Сектор культури райдержадмiнiстрачii.
уп;:авлiння соцiального зах}lстч
насеjIення райдерлсадпцirriстрацil'"
<<R,аtчi'янка-Бузький районниi:
територiальний центI} соrliальнс;гtl
обслtуговування (надання соtiiальних
послуг,lD, комчнальна VстанOва

<Територiа-цьний центр соцiа,ilьiлот,ll

обслуговування (надання соцiальних
послуг) Кам'.янка-Бузькоi' b,ticbKor ради)),
Rиконко]\,{и мiсцевлlл: рад район,r,,
грол,tадськi органiзацiТ i об'сдiшання {за

згодою)
Терп,riн: 20i9 рOк},

i . j,Iсi{]/лярLIз.Yвати 1ч{ожливостi активного та екологiчногсl вiдпочиttку t{a

T,e-эpjT,,.ll:_,1'i _l,{_а,лц'янка-Бузьк.ого районч сjеред грON{адян похилогО BiKy.
Вiддiл економiчIJого розвитку i,tlу-lзиlзilt1,

райдержадмiнiстрацiТ, викоFIкOr\,jи

п,tiсцевих рад par,ioHy, гройа,,ltськi

органiзацiТ i об'сднання (за зr,одою'}

TepMiH : 2аI9 -2О2lЭ роки

l, . Пi:.r_lвестИ iнфоrчrаrцiйtно-ро:з'ясFIюtsальн)/ камланirо lцOдо здоровФг0

сrарit,tl;я ]а ак,гиВнL\гi} jiовголiт,тя, якос,ri життя в похиJ-lому вiцi, профiлакз,!lки

з?хЕ6' ]ri1l]знь та Еiадання герiатрttчноТ дOпOл,{оги, форr},вання у гроьtадяil

пох]а.ilг_li,0 ,зiк,ч, i>l роли.лiв" поп,riчникiв/доглядальникiв }Iавичок :+береrъ.еннlт

здорOз'd T,r догj]яд}i ,]а хвориN,tи.
Вiддiл комунiкаrriй з громадськiс.-к;,
сэрганiзацiйноТ та лнфорп,rаujiдtrсrТ

дiяльностi arrapaTy рай:rержа;tмiнiстраlliт,
комуrrальrri некоrr,tерцiйнi пiдrtрисl,,tст,}]а
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району в гал.yзi охорони здоров'я,
виконкоN{и мiсцевих рад райсiiт1l.
гропtадсъкi органiзацiТ i об'слнаFiня l, ]а

згодою)
TepMiH: 2019 piK

L,,, {h.rrводитИ дJlя CITpИIv{;;gur1* послуг. зокре\iIа гроN4адян похиjlого tзiтt1"

TeMirTil,]rli ,reKrliT. бecilt1,l, вечоi]И У наВЧаJlЬнИх закладах, клубах, заклада;{

соцiального захис]ry

райдержад rrriHicTpar ii l "

районвiлй
центр соцiа;tьtлого

CXOPC,I , , t :,, iiлрOв'я" Зах:|аilлL7,:/,-i\,,ст ановалl соцiальноТ сфери з питаFlь здOрового

старir:гllt т,а itктивнOгс довголiття, якостi життя в похилому вiцi, гiрофiЛаКТИКИ

за]{Ес,;_1ii_}l]аl]ь та надення герrатричноТ дOпомоги, фор*ування Н&ВИLiO.i,.

:зtlэрt: ]( l{} ,; :lдорслв'я як фiзичного, так i психiчного, та догляд"v За ХВOРИNl}l.

Управлiння
насе.lIення
<<Кам'янка-Бузький
територiальний
обсл\,говування (наданняl ссlцiальilих,
послуг)>>, кOмунаJIьна YcTaHoBa
<Територiальниii центр соrдiа"гtьного

оOсjlYI,овчвання
J!

(на.дання co]I.ta.|lbниx

rrослуг) Кам'янка-БузькоТ п,тiськоТ ра.д}il)}

се ктор куjтът/чри райдержадмirl i с: рацii,
комунальнi некомершiйнi гtiдtтрисttства

району в галузi охорони здоров'яl-
в}Iконкол4и л,tiсцевих рад patioнr,,,

громадсъкi орг,анiзаuiТ i об'еднання tза
згодоrо)
TepMiH : 2019-2а22 роки

: t, . З,аlIровадити gа базi закладiв охорони здорсtв'я, ycтaнol] соЦiаЛЬНОr'Сr

обслуговува}Iня курси з основ догляду за кворими " для
помi.tt+.ч;лii;з,'догляда-цьникiв. опiкуцiвiпiклlrвальникiв, фiзичних осiб, якi н;Lлаrоть

соцiа_tь:-ti lлосл;lr,лt, членiв сiпrсiл важкохворих громадян похиЛоГо BiKy,
Комунальнi HeKoivrepuiйHi пiдlтрис:пtства,

раЙсlн1, в галузi oxopoнi,{ :здоров'я"

<<Кам'янка-Бузький райоrrr;l,,лi
територiальний центр соцiального
обспуговування (надання соцiа",tьнii,,

послчг)>, комунальна чстаF{ов;i

<Територiальний rIентр соцiа.пьt+огг-l.

обсл5rговува}iня (надання соr{iа.дьни,ч

послуг) Кашt'янка-БузькоТ bticbKclT ради>>,

викOнкоми мiсцевих рад райогг...
громадськi органiзачiТ i об'сднаiii-iя tза
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згOдою)
TepMiH: 2а\9-2022 роки

] : 3li.lговаДитrt надаННЯ ГРОIч{адянам похилого BiKlz герiат,ричноТ допOмrэI,и

(ппсid_,i.,ак', lчноТ. лiкувальнсlТ, дOвготривалоТ, гтаiiативноТ) за пliсцеiчt Тх

Г{РOiХiЛ1.1,1нii,]/l{еlfеб,чвання через -\4ережу закладiв охорони здоров'я га r

!pai.]i i} ,i_H}:1-1L рfJз,у_;iьта,iiв оцiнк?] гtотt/еб гiэомалян похилOго BiKy,
К_ом_,.; rтпл5цi некOмер цi йн i глiдtтр;т tl л,tс:т,ва

район.; в га.шузl охорOни здсll]оl]'я,

<<Кам'янка-Бузький раЙонниiт
територiа-пьний центр соцiа",rьногсл

обслугов\у/вання (надання соtзiа,пыти.ц

пOслyг))), кOмунальна устанOгiа
<< Гериторiалъний центр tlоцiальrлого

обслугов\;вання (надання ctlцia:tl,rip;x:

гrо сл5r1) Kal,T' я.ч ка-Буз ькоТ пдi с ь коi г)а ди )).

виконкоN{и мiспевих iэад райоi;,у,,
громадськi органiзаuii' i об'сirrrанitя (lза

згrэдою)
TepMiH: 2a2i,2a22 роки

i ь. Зiабезпе,аи,ти перетiiдlотсвкч та пiдвиш{ення квалiфiкацiт фахiвшiв iз

соцiа., iьitэ, роботи, соцlз.цьник llрашiвникiв, лiкарiв загалъноТ tтiэактиКlТ

cifule}"l..{,,..},: лiкарiВ, п.{едичНих сестер, у тоМу числi лiкарiв та медичних сес:т,ер

}CT&H..l:: r]f,]{iалl,Ного обсЛ,чгсв,уванНя. з г{итання надання герiатрлtчноТ допOмсг1{.
вив[{сlt1]_я,:собливостей,цовготривалого i палiативного догляду В С'гаЦiОНаРНИХ

)i\lo;3i.l. та F;,цома за гроL,{адянами по)tиj[ог0 BiKy, у ToN,Iy чрtслi на базi навt{аЛЬНИХ

за:<ла',,,::l ГliС:rЯДиплопirзоi ccBi,iIT' а т,ако}к iЗ залl,чеIfняМ громадсЬких clб'cjlI{a,Hb"

блаt,с,_r ,it1_1 ,1 сlрганiзаi_riт1. \,.таноЕ,га органiзацiЙ. що ма}оть досвiд IJадання T'liKt]T

.ЦоГ{Oii{{,,,'i4,

Комунальнi некомерuiйнi шiдriрисrас,гваt

району в галузi охороF{и здЬрсlв'-ч,,

уrтравлiяня соцiального захt-iс,г\i

територiапьний шентр соцiа.ltьнол,,сl

обслуговування (надання соцiальнлiх
послуг,)>, коN4унаj]ьца }iстаноtsа
<Територiа-цъний центр соtliа;rьrrого
обслугов}/вання (надання соцiа;iь;t;лхл

lтосл5uг) Кам'янка-Бчзъкоi Micl,KoT i]адi,i).},

i]иконкоNIи мiсцевих рац район,;л,"

гроьiадсъкi органiзацiТ i об'с.днаtiня (за

згодокi)

населення
<<Кам'янка-Бузъкий

раидеj]жад\{1 нlс грац1 1.

районт-тл,iй



I

а

TepMiH: 2019-2а22 роки

оuiнк;,t лl,треб ГРОIчlаДЯtl" ,n*""no," 
BiK)' В такiйl доirоlvlозi, гендерц,{х

oco(i.:l{,t ],(!сlэлi xciHoK l чо"iовtкlв' 
Kob,ryHa-гtbHi некомершiйнi пiлпuие]'111,1а

район1,. в ,,злузi 
_, ло.-::ро*,, 

зДOРOВ Я

},црав_|[1ння соцiалъного ЗахLlС I}'

населенij_я райдtерiкалп,trнiстраuit,

uКuпr'очrпu-Бу,"о,й BaЙoiit+l,tll

територiалъний центр соцiальнОr'Сl

обслчговyвання tнадання соцiа;rьяrrх

послуг)>, КОN{УНаЛЬНа i::i::,"""
,кТ ериторiальний . цеIiтр соцl_?:::l"y;-r.,

oO,nyloiyuun*n (надання сOцlа-Jiъt{[,n,}"

,, 
", 

ny,. j ii u*' 
" " 

* а - Б,ч з ъ к оТ п,r i с ъ к оТ 
у" : ij,: :"

u*uo"o*" ллiсцевих раД РаИО}1}'1

громадсъкi органiзачii i об'еднаЕ{ня {за

згодою)
TepMiH:202i piK

, [, tr.llоводи ти тз'ста-НоВаri соiliалъt{ого обсЛугсlв,vваНня лектtiТ, беi:iдil '

}l итiij. i,] i зi .t iоб i гачня l1e lL. ас i-1"'i;;,,;;* 
фН#;' 

-О": 
J#ý;:J' 

* 
"з 

ахи cTl

ЦасеJiення райлерхсадпriнiстlэацi"l

uкurъп*u-БузькИй Ч?i.:1]"''
п.р",орlui,ьний .центр 

cOIцlJ.]:"{oi

обс;rуговувацня (надання соцlii,пt,ни

uослуг)>, кON4уЕалъна ],::**,
ur'*р,"оiiuл""ий . центр сочtалlttоl

оО<:пу,о"l,вання (надання соцlалы{t,

""";;; 
*iu*i п,*u-ЬузъкоТ шriсъцоТ рад,t}

nor_,rnb""i некомерrriйнi ni4"|T:Y'_-,

району ts галуз1 охорони зДорOВ'

виконко\,{и мiсцеtsИХ }rаД PaiTob

громадськi органiзаr_лiт i об'сднаt{tiя (

згодою)
TepMiH: 2О2а,2а21 роки

Bi профiлактичнi
, qi } lрrlволити обtrв'язкО

xioX]lt., l r,],о,з, к;t н а 1-1ерв1,1нних }Yiсди чних дiльниЦЯХ,
Комуналънl

ъцедичнi огляди гроIчt&J

некомершiйнi пiдпрiасiс

галузi охOронц ,доч:1.

*i.u,*"* рад pai,I(ра1"{онY
виконкоми



9

громадськi органiзаrlii' i об'еднан}lя {:за

згсlдою)
TepMiH: 2а19-2022 роки

ЗОi{РС]rl;,- L_i_lЯХФд{ ПРОtsеДеННЯ

звер}lt;t.{ ь 1 i]--з,Vлы,атiв о цiнки Тх

;:7 П:эоводити
сощiаlь;.rо; сфери
покраIдення.

наL-елеЕня
,<Кап,т'янка-Бузький
,rерлrторiальний

райл.,;эжа.rl,r i н ic гра r li i.

paiToHHlal"l

центр соцiальн,эгt-,

I]iддiл мiстобулуRання та"

iэайдер;калмiнi страчiТ,

соцiыrьного зах[,Iст_\,

райаержа,льяi HicTpa"ui l.

архiтекцrри
вiддiл

житлов0*

,]'{i. З;,t5езгrсчитtТ виl]чеýЕiЯ потреб громадяFI похилог0 BiK_1, }, fiocj-]yrax.

оilитVванЬ громадян похилогО BiK,v. а}lалl:зJ l";<

потреб. плануванrrя роботи з iх_ надання.
Угrравлiння соцiалъного :]axtjffTy

обслуговуtsання (на;lання соцiа.lrьнлл:<

пос"шуг)>, комчнальIfа чстанова
l< Гериторiальний центр соцiальногii
обслугов!вання (надання coiliыTbHlax

послуг) Каruл'янка-БузькоТ мiськоi рад1,1>.

виконкоми мiсцевих рал раиOн},,
громадськi органiзацii i об'еднання (за

згодою)
TepMiH: 2019-2а22 роки

2i" Проводити iнвентаризацiiо надавачiв соцiальних послуг та анаJiiз ik
дiяльноОтi (зокрема поо-гIУги, що надаються, категорiю осiб, яким надаються

псслу1,!l, ч!{с€льнiсть осiб, якi отримують послуги).
Управлiння
населення
<<Кал,t'янка-Бl,зький райогrriиiт
,територiальний це}iтр сlоl_{iа-,rьног,о

обс-rtуговчвання {наданlля соцiа.,rьiтлlх

гtослуг)>,, комунальна )/станова
<<Територiальний центр соцiалы+оi-о

обслуговування (надання соцЙльних
лlослуг) Кам'янка-БyзькоТ мiськrэТ ра,диl>,

виконкON{и мiсцевих рад район",;,
громадськi органiзацii i о6'сдне}{ня i:ia
згодою)
TepMiH: 201q-2022 роки

оLli,чкч apxiTeKr,vpHoT, транспOртноi дост,упностi об'скriв

дrJя l,1]о}.,!а1iя]-л fiохиJIого BiKy, планування роботи з iJ

iнфраструктури



раидержадмlнlстрац11,
tоtiсцевих рад раЙонч,

Угrравлiння
населення

органiза.цiТ i об'еднання {за згодlслlо}
TepmriH : 202а-2022 роки

"., 
Гiр,овес:ти обстеrкення yijTaнoB та закладiв систеМи соцiальн(}]-о захисгV

Hacc"]ii-)i ЕЯ ;,КИТ-ТOВ1,IХ llриl"tirцень отiэиtиувачiв пOслуг доt-;lялу за ьтiсцеllл
г{ро"*{,,1,:l,:l'l''',l /за :згоДоiо) В частиtti створення умов для безперешiкOдного доступ)d
Т? l-;t_l;'.:,iд,/,. ]]р}.,чнOстi перес\,вання,цJ]я 0сiб З пOр)/шrення]\,{и опорно-рухового
аПаРi.iI": r jirРУii]енняь,{И зору та визначеttня необхiдностi lvtoHTa/Ky спецiа;tьно;,о
}/С'Гfi'I:i": ]]аН]IЯ, "тхэивоlкноТ кнопки" екстреногО зв'я:зку з вiдrтовi2lалъниtчl
праtдi ,,.l ИК,] ч] СОr{!3дбц,gТ с.цчrкби, пiдйопднилliв" rrоручнiв, зl T0]\I}. чllс;ti ts

туfu]е,;,-i,тX i,-ib,tHaTaX.. зr,tiгlИ ]iисOтИ п,tеdлiв, iнших пристос)/ванЬ, tцо забезпечJчIоть
лк]дi.l,:i: i\iC _}:{jlиtsiсть бчти |тезаJе]{tt-{оIс,

l0

комунального господарств;r
виконкOлlrрt
грсN{адськl

<<Кам'янка-Бузький
теtrлlаторiальний центр

соцiального з;tхис,iу

райдержадп,ti нiстрацii 
"

районний
соцiального

обслуговування (надання соцiальни\
послуг)>, KoN{yH€lJIbHa устансва
к'Гериторiальний центр соцiа,пьноr-ti
обслуговування (надання соцiа;тьних
послуг) Кам'янка-БузькоТ лцiськоt ]эадi4r,
вiддiл мiстобудування та архiтекту,iэи

райдерх<адплiнiстрацiТ, вiддi;l
iнфрастр,уктyри т,а жит;]0в0*
колдуFIалънOго госпо/]арства

райдержадмiнiстрацлТ, KoMyHa;эi,lTi
некомерIдiйнi пiдприсмства райсlну i]

галузi охорони здоров'я. виконкоь4рI
мiсцевих рад par"loн_v, i,po&Ia.];bb.i
органiзашij' i об'rднання (за зго]ою)
TepMiH: 2019 piK

:,,ц, Ёозвlтваз-и lдслбiльнi СЛ'у'Жби надання палiативнот допоý,{оги ,га

се"Jтпja-{JЬ}(;]ГО дOгjlялj,l вдOма за гроN{адянами похилого BiKy, деянi с:tу.жби
геоiа r ]- !]lт{F] оi допомOгii громадянаNf поtrилOго BiKy та Тх сiм'ям.

Комунальнi некомерчiйнi iliдприе:;чlстtза

району в га;rчзi охорOFIи здорсjл}"я..

<rК.ам'янка,Бузький
теритtэрiальний центр
Обсл5rговуtsання (гrадання
послуг})}, комунаJIьна

райrlнirи й

соцiа;iьнtэt-rлt

соцiа;tъгirтя
Vс,га}:iова,

соцiальногс<<'Територiальний центр



i1

обслуговування (надання соцiа;lьни.<
ш ослу г) Кам' янка-Буз ькоТ pt i ськоi -i]ад{,I)) 

-

соцiалъного захисту

райдержадмiн i ствашii.
викOнкоп/iи мiсцевих рад район,,,.
гропладськi органiзаuiТ i об'сднанitя {,,за

згодOю)
TepMiH: 2а2а-2а22 роки

.: Ll,оводитr.t сtтiльвi lrР\'Г,iti стс}.]]и. семiчари, фок,gс-гРYllt,т шl]едс,гаIJникiв

ОРГаЛ,iil., .1Ё|rжOвноТ те плiсцевоТ впадлт з iнiцiатИвними групаN{}1 лi,гнiх людей ,э

ý4еf't)lr; ,:,б;-,: ворення- вияЕ_тlеijFiя вайбtЛьшI гостРих пробЛе\,{ та спiльноГО ПОШt}'id"/

цr.rях, r,',;,l,;,,тоirшегlня,
Управлiння соцiалъного за.хист)/

населення райдержадlr,riнiс,грашiТ,
викOнкомI{ tчлiсцевих рад району,,
гроr*,rадськi органiзачi? i с,lб'сднання (за

згодою)
Терп,тiн : 2а \9 -2а22 poKra

j,(' Рr.,З]]Иt]аТи мереЖ;ч вiддiлеrrЬ стацiонарноl,о догjIяду за грсма.дяна.ь{}-l

гit.хi.t. '. '{.) ]i j{:y ja ,,,iiг{iеrl iТL,i!)t;ивання ts ГРОrпЛаДi. зокреNIа на базi ,гери,rорiаJllэt{ИХ

цe H,l]j] i l. i., с t_ ; ;]_ць нOгс о б с л./гов,ч,Ёання i надаl+ня сслцi ашьн их псэсл\rг).

управлlння
населення

Управлiння
населеннrI
,tКам'янка-Бузький
територiальнцй

Угrравлiння
населення

соцiалыrогкэ захи{-|т},,

райдержадп,t i Hi стра,u iT.

traйclшtl,,tli
l

IleHTp соцiа:тьного

ссэцiального зrrхrlстч

обслуговуваFIня (надання соцizuлъних

гtослуг)>>, комун€lJIъна VCTaHOBa

<<Територiальний центр сt-llliа;rьного

обслуговування (налання соцiальнрt.ц

послуг) Кап,i' янка-БчзькоТ nti г;ькоТ fl ади>>.

викснкOми мiсцевих ред район_,ч.

громадськi органiзацiТ i об'сднаriirя iз;t
зголою)
TepMiH: 2а19-2022 роки

.,' li,tбезцечи,rИ розвитOК гlосjlугLl денного догляду за грOý,Iадяtiаl,di,i

ПCX]4j',"',:'tl ,З,КУ. зOкрема lla базi дiючих установ соцizurъного обслугов}в&ння.

раидержадм l нlстрацi1.
<<Кам'янка-Бзzзький par:ioчi:l,rl,i

територiаlrьний центр соцiальногсл

обслуговуваI{ня (надання соliiальнrах
пlэслуг)>, комунальна v, cl]itlli]j:9a



}.2

<Територiа;тьний шентр сtlttiального
(надання сощiа;тьi;ttхобслуговування

послчг) Кам'янка-БузькоТ,мiськоТ ради ) 
"

викOнк{эмLj мlь-цевих рад райrзii1,.
lроп,тадськi орг,анiзацiТ i об'с.:нанн,а {з&

ЗГrЭДОЮ)

TepMiH: 2{J |9-2а22 роки

,,.t', Illlовести плолернiза.цiiс, стрyк]]),ри закладiв та установ оtлцiаtъного
oбc"ll,i,f l.t},,3;il11-1я, рOзrj]]4рення itеiзелit;}, ссцiа,,{ъних послуr, вiдповiдно д0 потреб

го\,{),чис,ti з i!{е,тOю г{еDеходV вiд rrостiйнiэгсl стФронньOго дt]г;'тяд.\,'OTPI11\.: \J;llliЗ,Vl
ДО п 

-i,,,,l, l}fll!,1}{оГ0 ЦsсJ{_{4ВitjНЁ

У'правлiнlтя соцiа-цы-лого захi,iсту-
населення райдерхtадмiнiст,irалii",
<<Каtu'янка-Бузькпй районнiтi'з
територiа-пъний ценlр ооцiальноr,о
trбс.lл,чгов),вання (.налання соцiалылилl
lrослуг')>>. кс,п4\/нальна \i Сl'fi,f,lОВа

<'Г'ериторiальниil центр соцiа"гlъного
обслуговування (налання солliалъниr:
послуг) Кам'янка-БчзькоТ MicbKoT рздJи>>,

виконкоми мiсцевих рад раиоFтY,
г,ролсадськi орi,анiзацiТ i об'сднаrtня i.за

згоi]ок-.)
-Гермirт; 20tq-2a20 poKlt

.,'\' Пiдвишз,вати квалiфiкацiю фахiвuiв
oбc.lil, i, i: 

-}, 
:i jt]i{HFi ц{OдФ надан}iя соцjацьних гIосJIуг.

Управлiння
насеjIення
<<Кам'янка-Бlzз5lцri районнiаtл

цidльнслгсl
обслуговування (надання сощiа:rънлrх
irоолуг)>>, комун€Lпьна устанOЕа
<Територiальний центF1 соr(iальтlогiэ
обслу:гову,вання (надання сошiалыttrх
послуг) Кам'янка-БузъкоТ мiсъкоТ ради)"
виконкоми мiсцевих рffд ]эаl,iонlr"
громалсъtti органiзаriiТ i об'сднанвя t-ia

згодою)
Терпriн: 2а19-2а20 роки

_i{-,. lj.liйснитir аналiз tsllровадження державI{их стандартiв сOцiа;rьНих

глссJI,,,t lz i,lэвоярlачiiJсьJ{с\:л"л вiддi-тс:ннi для пбстiйног0 проiкивання lTetlcio;tei;tB

установ соцiа:Iьtло-г,tr

соцiалъног,о захис,j}1

раидержадм 1 HlcTpalll i,



та iнва.пiдiв, зокрема наявнiсть
iндивiл_l,алъного плану надання
соцiа.:tьних послуг.

iз

оцiнки iндивiдчахъних потреб пiдtlпiчгtлл,ч.

соцiальних послу1-, договор}, гtро наданJ-tя

Уrrравлiння
населення

соцiа;rьногсл закLIстч

райлержадмiгriс,тrrал i Т,

<<Капд'янка-Б_чзький районнлri1
територiалъний центр соцiа,цьноi,о
обс:rуговування (надання соцiа;льник
i,iослуr")>, гро},хадськi оргаrтiзацiТ i

об' с:нання (за зго,т.скl )

T'eplairi; 2u't1 9 piK

соцiалrьного :jахис,гv

ра йдержаliпдiнiстраlii Т,

paiToHHr,rli

цен гр соцiа"rьноI,()

.:] ] Забезпечи";и гiрOведення оrliнки якос,гi надаЕня соцiаlьн}{х поOjlуг в

,чстаЕ]i_):]ах r rэцiальнOго обслl,говування вiдповiдно до методI{чних рекомендаriiеi.
за,гвеl], : .h:e :i I4x &,4iшicTepcTBoI\,t г;о цi алт,ноТ по_цi тики У краТни.

Угiравлiння
населення
t<Кам' яFlк:а*Б;,zзbK r.lй

територiапьнрiй

обслугов,vвання (налання сtlцiальних
послугJ)), Ko\,1vHa]lbHa VCTa}loBa

<Територiальний цеЕтр соiliальногtэ
обслуговування (надання соцiальник'
rтослуг) Кам'янка-Бузькоi MicbKtli ред}t)i.

раЙонниЙ ileнTp соцiальних с,лужб ,'i,lяf

обслуговування (надання соцiальн1.1х

ПОС"ЦУl-J,,), KoMyErtJIbHa ус],анOва
<Терtатt-lрiалънил"т центр соцiалъгтог,t_i

обс:tl,говуванFIя (налання с:оцiа.;lыllд-х

послуr,) Кашr'янка-БузъкоТ MicbKoT ради),
викOнкоми мiслlевих рад райояу"
гроп,tалськi органiзацiТ i об'сднання iза
згодою)
TepMiH: 20}8-2022 роки

?,2, Вивчити питання rцодо заilровадження сiмейних фор, догляду за

гроN4адянами похилOг0 BiKy (гrрийомна сiм'я, огliкlrнська сiм'я, фостеРна
(професiйн,л,t сп}п4'я, 1]атрснатна сiп,r'я (тимчасовий догляд), у тOму чйСЛi З

ураху ва нняп,{ мiжнародногс досвiду.
Управлiння
населення
<tК апл' я н к а- Б,чз ь киl.i
територlахыiиkl

соцiалъноr,о ЗЭХИСТ)чl

ра йлерэк:r:м i i,r i стра ri ii.

райсlннилi
цеtllр соцiальгtог,.-,

молодi" викOF[ко]\,ti,i
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мiсцевих рад районч, гроNIадськ]
органiзацiТ i об'еднання (за зголою')
TepMiH: 2021 - 2а22 pOK}I

': -' :lэпровадити мiсцевi i]рсграми пiдтримки доглядальниlкiв, якi
здiЙснt,;,гз,l,i, дOвготрива;rий гtалiат,ивний догл_яц за громадянами похилого Bilcy,

Управ.пiння
населення

соцiального :jaXРiC,i,\,.-

<<k ам'янка-Бузький
теlэиторiальний цен,тр

11t.

сOц

<<Каьц'янка-Б5,зький
територiалъний центр

РаИДеРЖаДМlНlСТР,Сrtl1 1 "

paiToнHl,тi-,t

соцiалъноrо

раидерхiадмlн i с Ii]a]_{i i,

районrrлаiт
соцiа.тьt+с;го

соцiаrlьнlтх

раидержадNtlнlсl,рацi i .

аiitсtнл-tрз ti
iа.пьного

обслугов),,вання (надання соцiеllьних
IтOсл.Vг)))" i({)\4yHajlbi{a \,,станова
<<Територiа-.Iьний центр соr_{iruтьного

обслуговування (надання соцiа;lьн_их
п сlсл уг) Капц' янка-Б,чз ькоТ м i с l,K_oT рад I] )) "

влlконкоми мiсцевих раJI palioTr1,,

грr_tмадськi органiзацii i об'сдtiа"rtня (.зе

зголою)
'repMiH : 20|9-2О22 роки

"; l,.,. Lill,ixui*-*Ba:TLi ria офiuiйних веб-сайтах iнформацiю lцодо налава,тiв
сt}цiа..,Ii,,:fи],i гtссJi)/г гроv{адяча\,i похиjlогс BiKy рiзних форм в-цасностi.

Управлiння
населення

обслуговування (надання соцiальних
послуг)>, KoN{vHajIbr,la yCTaHCii]tl

<tТериторiальний цен:t,р соцiального
обслуговування (надання соцiаrтьних
послуг) Капл'янка-Б;rзькоТ lsicbKOT ради)).
викснкOми лtiсцевих рад рhitсlну,
громадськi органiзацiТ i об'сднанНя {за
згодою)
TepMiH: 20i9 - 2022 роки

-.:,}iроводитлt сгrецiальнi тренiнгlт, навчальнi семiнари" i]oл]}xp+cBai,ir

захi4с],у

iнфорьталдi"чэ про можливiстъ участi громадян похилого BiKy у Iрупаь

Управлiння
населеннl{
<<Кам'янка-Бузький
територiа1-Iьний центр
обслугов},Rання (надання

соцlального
caМ(],1_] {i j l ()l\ l i )ги та tsзась4одФIlGмоги.
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послуг))>, коý{YЕальна Vc,IaHOBa

рску" :i tчIеl]ою вiдзначення кращих

дiялъностi"

<'Гериторiальний центр соr{iальногti

обслуговування (налання ссlцiыльних

ш осл_чг ) К а м' янка-Б,_ч:з ькоТ м i с ькоi р ад}1),) 
"

виконкоми мiсцевих рад району"
грошrадськi органiзащiт i об'сднання (.за

згодою)

TcpMiH: 20i9 - 2а22 рски

щорiчного KoнKypc,v "Краrцrtй
благодiйникiв та поl-IуляризацiТ

Управлiння
населення

соцiальногtl

благодiйгilак
б;rагслдiйнот

захис гY

р айдержа;iпц i r: ic т lзariiТ.

,l<Кам'яllка-Бчзький райtлнниi:л

територiа;rьний центр сt)цl?itьноI,сl

обс;tуговування (надання соцiа;тъних

гlослуг)>, ко]\{увалъна Yст,анова

<Тери,торiальнrтй центр соцiа"тыlого

обслуговування (надlання сощiальни,х

irослуг) Кам'янка-БузъкоТ пдiськоТ ради)),

виконкоми мiсцевих рад район_у"

громадськi органiзаrrii i об'слгtання (за

згодою)
TepMiH: 2019 - 2а22 роки

:-." .:,а_rччатi'I tlрС,iС-гавникiв 1эелiгiЙrrих, органiзацiй до дiяitьяостi

х4-i,л,l,|];: l_|{L лlлtп.,iiнарних кOманд з надання гtа,цiативноТ доilомоги,
Комчналънi HeKoMeprliйrri п-lдгlрисп,tства

району в галузi охOрOни здоLэсlв"q, CeK 0,0p

кулъlури райдерlкадNаiIriстрац1l "

tsикOнкоми мiсцевих
громадсъкi органiзацiТ
згодокl)
Tepl,riil: 2019-2а22 роки

:,,8 a.оrяти BиcBiT:ieHHlo }, засобах ъцасовоi, iнформаuiТ iiрrэектiв, у тl]ý{у

члiслi |.:,')Ili?rIbHиx" спрямованих на надання доilоN{оги громаДЯНаП/i похилого вiци,

ЩО Реа-lriз)до,тьсЯ за пiдтримки бiзнес5,"
Вiддi;т комунiкацiй з

органiзацiйноi

рад 'par"{o}ly,,

i об'сднацня iза

громадськtст,lо.
iнфорrчrачiйноl-г

дiп,,u"".ri апарат,у райдеu*сtrлvriHiстрашiТ,
викOнкоIVIлI ýIiсцевих рад раiiого," "



iб

гtr]омадськi органiзацiТ i об'сдна}iшя i:ra

згодою)
TepM.iH: постiйно

: \' З;;L-лlэовадити ,ллонiтсринг потреб територiапъноТ гроN{ади в освir,нiх,

ý4с,Д].I: L ,1.{ ,l,a iнцlitх i}._ii],_TYl'aii. з0!"ре\{а для грiJh,{адян iloxиJlCI16} BiKY, я,кt

11PO]K:,1.:,,,1['t i ь у сiпъськiй мiсцевос гi та на депресивнriх територiях"
В iддill ос вiти райдерх<адп,tiнiстрачiТ,
вiдлiлir 0свlт,и об'сднаних
терлrторiальних. Iромад. комз,,ныльгli

некомершiйгri пiдпlзисшгства району в

гi;*ц_л,зi охорони здорtэв'я, уцравлiнн-q
соцiа-цъного захисл]Y населення

<rКап.t'я-нкir*

Бузькilй районний територiальний цент}}

соцiа;rьного обслугов},вання (надаrtil-ч

соцiальцих пос;tl,г)>,. кOмунальна

},станова <Т'ериторiа-цьний центр

ссlцiального обслtlzгсlвування (надtаrtня

соцiа-rьних посл.чг) Кап,i'янка-БузькriТ

шсiськоТ рали)), виконкоми ,*,tiсщевих Lrail

шайонч" г,роrutалськi оргаrriзаr-iii t

оii'сднання (за }t,одою)
TepMiH: 2020 piK

райдеркадл,ri нiстралдiТ,

,.,.(_, H:;laBaTtl кOнсультзтi{ВIi\i, ,цопомог,V фахiвrliв закладiв oXopoНI,{ здсlроtз'я

за дOfiоý{ого}o телефону та trHTepHeTy.
Коь,tунальнi некотчrсрЦiЙНi пiдгtlэлtсмства

району в галузi схорони здоров'я,

i]икоfiкоми мiсцевих рад parToнy,,

г,ромадсъкi органiзачiТ i об'слriання (за

згодою)
T'epMiH: пocTiiiHo

:. П!:,,звоj{ити правOпросвiтницькi заходи, бесiли з гроN{адянам}t ijgхи"цо1i)

Bircy,, , _i,1'] r,.ilb праВ луJд}lнi{, jY*1oyy чис"цi гро\4алян похиjIого BiKy, меканiзмitз

заt',(] i, iij.|_i прав, зскре\lа gа оазi uaru"o" соцiалытогО ОбСlТluГОВУВаННЯ, t-teH'TPiB

дозtli;,;,,+ litjнTpiв активноI,о довго;liття,
Вiддi:r iIравOiзOго забезпечення,взасьiодl]
з правоL)хоронниЬ{и органашти, оборrончtli

та ьтобiлiзацiЙноТ роботи агiара,f-r"

райдержадт,лiн 1cTpauiT,

ь,tiс:цевих рад, гролладськi
об'сднання (за згодою)
Терп,тiн: 2019-2022 роки

B14KФL{KGIvl,И

tlрганiзаuiТ i
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LLZ" Забезпечити надання
гро\4адянаN,[ похилого BiKy.

безоп-цатноТ перtsинноТ правовоТ допоL,{tiги

Вiддiл правовOго забезпечеilня] взаеь,fодiТ

з правоохOронними 0рганапли, обороннсrТ

та рrобiлiзацiйноТ роботи аilарату

райдержа,дплiнiстрацiТ, BиKt,EtI(otdpI

lvтiстl.евих lэад iэайоrтзl- громалсьь:i
органiзаuij i о6'еднання (за зг*дс,tt-l;

TepMiH : 2(}tr9 -2а22 роки

t,,';| П; ,зводити правоirросвiтниt]ькi заходи, бесiди з грOмадяна\,{и llоК]4.1ТOГс}

Bi;ci, ] ]rj]:iliHя за-побilа-ння BTpaTi лцайriа. зокреN{а ца базi дitочих Yсlанс}ts

соцiа.i],,l{Э,'tr обr":-l,чгОВ',iВанНrj, цен-гiliв дозвiлля. шегiтрiв актi{вного дtэвгсl.1tiт*гяl.

Вiддi-l прагJсвого забезпсчення" взасrlо.,til
l] правOохоро}{ниtr4и органаzuти, оборонiтгlТ
та r,rобiлiзацiйноТ роботll апеI]ilт__у

райдержадмiнiстрачii, виконкоми
л.tiсцевих рад району, гроп,rадськi
органiзацii i об'еднання (за згодоrо)
'['epMiH: 2а1,9 -2{J22 iэокlt

,-,N' З. io'tcH_KlBaTii аЕа-{1Э FIаявцOго ллайна У громадяН похилtll,о BiK1;, яр;i

посr.ilj:.,-л rlr]оЯiИваютЬ ts \/cTaF{oBaX сtrцiалъногО Обс;ryri,оВУВаIJНЯ. Вив,tиt,l,r

fiP:Ti1I-:}::. _lI1_)до запровед;кення lлехаtliзму запобiгання вiДЧvЛtеННrО \Ia!41ia

гро\{:,. I{ lit}хилогС BiKr,, якi постiйно прожива}отъ в установах соцiалъноггl

обсл',,r,,;-Еу]iаНня rаlабо N,!а.ють гrсlтхiчнi рOзлади. у TON{у числi залеrкнi вiд

iiси)iСi].i.'т'иь.lllиХ рOчOвин, з метою захист,v прав громадян похиJIого BiKl'.
Управлiння
населеннrI
<<Кам'янка-Бузький
територiальний центр

соцiалъного зах}iс,гч

райлержадмiнiстраuiТ,
рейонний

соцiалъного
обслугов},вання (надання соцiа;;ьнlах
послчг)>>, комун€lJIьна уо],анова
<<Тери,горiальний центр соцiальнсл,о
обс]l)rговYвання (налання соцiа;льних
rтослуг) Кам'янка-БузькоТ MicbKoT ради)),
виконкоми мiсцевих рад раиOн\l,.
громадськi органiзацiТ i об'сдti&нн;ч (за

зголою)
Терпаiн: 2а2а-2а21 роки

:."1;, ; riдвищувати рiвешъ поiнформованостi lпироко; гро\,IадськOстi за

ДОГ{OIi1( 
,t)F; :засобiв },{acoBt-}T iнфорл,rачiТ та iн,ших iнформачiйних каrяпанiй про
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TTpo0",,:t;,,1iii it}iltilшньсгO ilаси"iIъства. насильства за ознакою cTaTi" жорстскOг()
с IзЕ,гi ]].: j]я i.{) громадян ti0]tилсго BiKy i пр0 iT аспекти та причини.

Вiдцiл кол4унiкацiй з громадсl,кiс,гкл.
органiзаuiйноi та iнформаиiйноl
дiяльностi апарату райдер;кадмiнiстраш,iТ,
управлiння
населення

соцiалъного захис,],ч

райлерutадмi HicTpar ri i.
викOнкомлt мiсцевих рад райоtтlr,
Ка}.,{'янка-Бузький ts{I Г}'НП Укiза;"ьizt ."

ЛъвiвськiЙ об,,rастi (за- згодок;}.
громалськi органiзачii i об'сднан-ня (]а-

згOдOfо,t
T'epMiH: 2аIq-2022 роки

Управлirrня
насеjlеt{ня
,<Кап,л'янка-Бчзький

територiалънrтй це]-iтр

|:!., I l.-,tlводитлt д.г{я грсмадян пс,хилого BiKy, в To\,iy числi отримувачiв
соцiа.-tl.1-iиl; послуг, .1.1TeHiB ik рс}диЕ1, сусiдiв i нал"tблиiкчого iх оточення та

з,,чнiв,,:i.,t:,f: м,Di{слдi Te.,,taTtt.lгti ;епцiнари, лекцiТ. бесiди, роз'ясне}Iня в )/становах.
соцiа-,it Iэ,,rl oбc:;irrl,r.}iJ.,rýaFTця. }i_цyбах, закла,дах 0хорони здоров'я, навчаль}{I.jх
за]{ла. j,;:; ,i, .:iiiк.цO,дехiустацоl]ах соцiальноТ сфери з пI{тання запобiгання та протlтдiТ
дсn,{:r] t t,C\i,\l, ]t{aсиiib{:,itsy. насI{пьств\"/:]а 0знаксrо cTaTi" дискриN4iнаiriТ за озЕIакLrtс
стат,, .;, jlа, i iCOni"

соцiального ЗаХИс'Г\,
J

Р айдер ;калvri т.r i ci-p alti Т.

районний
соцiiшlъного

обсл;п,говування (надання соцiальi]и](
посJlуг)>. комyнальна VстанOtsа

<<Т'ериl,орiа-тъний центр соцiалльно;-*,'

обслугов},вання (надання соцiа.пьних
шослу,г) Кам' янка-БузькоТ м icbKoT ради )).

вiддi"rr освiти райдержадллiнiстрашiТ,
вlддlли освiти об'qднанлt.к
територiальних громад,
секIор кулътури райдер;кадrutirriсr,раi,tiТ,
виконкоми ьдiсцевих рал район),.
Калц'янка-Бузький ВГI ГУНП YKpaTl;vr v
jТьвiвськiй областi (за зi,одоrо),
rромадськi органiзачiТ i об'едгlання (за
згодою)
TepMiH: 2а119-2022 роки

,,-i'| {, ),]rr,анiзовvва,ти Iiроведенt{я тренiнгiв лля персонал_\, -rак:lа:liiз
соr{iа-t}:-,i-lэi,{} обслуговчвання з питань недопущення порушення етични}; нuрl{
пi.r ljit, Еl,,t{онзння l;роф*сiйних обов'язкiв. поваги до r,iдностi от-риfu{yваi{а

пс,с.]л\ ]-, тотримання виllог конфiдевuiйнос:тi, а також rlрофi-.тактик}{
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"проtl,е.:iй.:]()го вигорання". що D{Oже стати fiричиноtо насилля та дискримiнацiТ.

Управлiння
населення

оСlс;tуговування |наданняt соiiiа.ль}{и)i
пrэслiуг]>, комунаJIьна чстанOва
кТериторiальний цеЕтр соцiа;tьl+ого
обс,тl,говування (наданняr соцiа_цьi+lзх

посл\,г) Кам'янка-Бузько) п,tiсьttоi реди)),
tsиконксми лдiсцевих рад, гронладсъкi
органiзаuii i об'сднання (за зг,одоiо }

TepMiH: 2019-2а22 роки

<<Кам'янка-Бузький
теритооiа-lrъrrий центр

соцl€Lпьного захисlч

райдержадмiнi страцiТ,
paйoHHlii1

соцiальногсл


