
 

   

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

  
 

РІШЕННЯ 

ІІІ (позачергової) сесії міської ради VIІI скликання 

 
від 10 грудня 2020 року  № 13                                                                               
          м. Шепетівка          
 

                                                                                  
Про затвердження заявки на отримання 
ґрантової допомоги по проєктах  
безпеки людини програми «КУСАНОНЕ» 
 
 

Розглянувши звернення управління праці та соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради від 24.09.2020р. №01-09/2337, керуючись ст. 25, п.22 частини 1 
статті 26, ст 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити заявку на отримання грантової допомоги по проєктах безпеки людини 
програми «КУСАНОНЕ»: «Придбання автомобіля для перевезення осіб з обмеженими 
можливостями для Шепетівського територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» (додається). 
2. Фінансовому управлінню В. Дрищу, у разі задоволення заявки програмою “Кусаноне”, 
вийти з пропозицією на сесію міської ради про виділення коштів для співфінансування 
проекту (супутніх статей витрат). 
3. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з питань 
виконавчих органів ради Мовсісяна А.В. та постійну депутатську комісію з питань 
соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів  (голова комісії  
Олійник Г.В.). 

 
 
 
Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток  
до рішення  ІІІ (позачергової) сесії   
міської ради VIІІ скликання 
від 10.12.2020р. № 13 

 
ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ 

ҐРАНТОВОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОЕКТАХ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ  
ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

 
1 .  З А Я В Н И К  

Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) 
 (2) Адреса 
  Україна, Хмельницька обл. м.Шепетівка вул.Судилківська 1 
(3) Телефон 
(03840) 4-03-69 
   Факс 
(03840) 4-03-69 
           Електронна пошта 
shep_tc@ukr.net 
 (4) Відповідальна особа (П.І.Б.) 
Директор Рибчинський Віктор Антонович 
(5) Чи отримувала Ваша організація будь-яку фінансово-технічну допомогу від іноземних 
урядів, міжнародних або неурядових організацій (якщо отримували, опишіть зміст цієї 
допомоги та рік отримання). 
Не отримували 
(6) Будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про вашу організацію. 

(А) НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (НУО) 
(І)  Рік заснування 
1996 
(ІІ) Кількість працівників 
75 
(ІІІ)  Задачі установи 
Надання соціальних послуг найменш захищеним верствам населення 
(ІV)  Основні види діяльності 
87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку 
та інвалідів 

 
2 .  П Р О Е К Т  

АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 до басейну, спортивних майданчиків, будинку культури та інших  закладів (заходів) 

важливих для соціальної адаптації різних верств населення 
 
(2) Місцезнаходження (включити відстань від найближчого відомого міста) 
місто Хмельницький, 100 км. 
(3) Цільові завдання проекту 
Основні завдання даного проекту: 
-   це забезпечення доступності людей з обмеженими можливостями до сфери послуг, 
створення умов для надання соціальних послуг більшій кількості населення містян.  



-   удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, з 
метою продовження адаптації, реабілітації та інтеграції у суспільство найуразливіших 
верств населення; 
-   відновлення знань, вмінь та навичок орієнтування в домашніх умовах, 
самообслуговування, поведінки в суспільстві, організації дозвілля і відпочинку, з метою 
продовження активного довголіття, інтеграції в суспільство осіб з вадами здоров’я; 
-   усунення обмежень життєдіяльності, запобіганню виникненню та розвитку можливих 
захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності найуразливіших верств 
населення; 
-   розширення напрямків діяльності відділень центру, розширення спектру послуг, 
забезпечення системного підходу до організації реабілітації та адаптації інвалідів, людей 
похилого віку, пенсіонерів, учасників бойових дій, учасників АТО. 
(4) Детальний опис проекту 
    
 В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є 
автомобіль марки ГАЗ 2217403 2006 року випуску на 6 посадочних місць. Дане авто 
жодним чином не в змозі задовільнити усі потреби центру по обслуговуванню підопічних, 
адже воно маломістке і часто ламається. Автомобіль  не облаштований пандусом для 
перевезення інвалідних візків, тому дуже часто приходиться водієві їх грузити самотужки.  
  Автомобіль інтенсивно експлуатується більше  15 років, що не може відобразитись на 
його технічному стані. Протягом останніх трьох років на ремонт та закупівлю запчастин 
витрачено майже 60000,0 грн. Автомобіль часто ламається і вже давно потребує 
капітального ремонту, що на даному етапі неможливо адже немає заміни.  
    Придбання нового авто дозволить також і продовжити термін експлуатації ГАЗ 
2217403. 
(5) Населення, що буде мати користь від проекту 
м. Шепетівка знаходиться в північно – західній частині Хмельницької області з 42-х 
тисячним населенням. Станом на 01.08.2020 року кількість пенсіонерів становила - 13167 
осіб. Кількість осіб з інвалідністю склала -1757 осіб, з них інвалідів війни 134 осіб, 
інвалідність пов’язана з участю в АТО – 38 осіб, інваліди дитинства – 664 осіб.   
    Ініціативна група на чолі з директором розробляє план роботи терцентру та графіки 
використання автомобіля таким чином, щоб охопи максимальну кількість наших містян, 
які з певних причин потребують допомоги в пересуванні та наданні необхідної допомоги. 
Проте, один транспортний засіб, який до того ж часто виходить з ладу, не в змозі виконати  
запити в повному обсязі. 
    Придбання центром нового автомобіля значно спростить і прискорить переміщення 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів за їхньою потребою та дозволить охопити турботою 
більшу  кількість  незахищених верств населення міста та  надасть їм можливість 
інтегруватись у соціум.  
    При появі нового авто більша кількість громадян зможе відвідувати тренажерні зали, 
соляну кімнату, кабінет аромотерапії, басейн. Значно зросте кількість людей похилого 
віку, інвалідів,  які зможуть відвідувати різні громадські заходи та заходи відпочинку. 



          Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – є 
бюджетною установою, яка здійснює соціальне обслуговування та надає соціальні 
послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги за місцем проживання, а також є центром для підтримки 
життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, учасників 
АТО/ООС, внутрішніх переселенців. 

В територіальному центрі діє чотири відділення: 
1. Відділення соціальної допомоги вдома, яке надає відповідно до державних 
стандартів соціальні послуги.  
2.  Відділення денного перебування включає соціально-економічне, побутове, 
медико-психологічне та педагогічно-інформаційне обслуговування осіб похилого віку,  
інвалідів, учасників бойових дій, учасників АТО, організацію їхнього дозвілля та 
відпочинку. З 2017 року відділення денного перебування надає послуги для учасників 
АТО, їх сімей та сприяє у дозвіллі.  
3.     У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
проживає 28 одиноких пенсіонерів.  
4. Відділення адресної  натуральної та грошової допомоги  надає  на  платній  та 
безоплатній основі послуги швеї, взуттєвика та  перукаря.  
            Отримання автомобіля дасть можливість задовільнити зростаючу потребу заявок 
від отримувачів соціальних послуг в наданні їм транспортних послуг з відвідування всіх 
реабілітаційних, спортивних та культурних закладів, участь в громадських заходах та 
надання послуг на дому. 
(6) Очікувані результати проекту (вкажіть взаємозв'язок між проектом та його загальною 
метою, та яким чином проект допоможе в досягненні поставленої мети. 
    В Шепетівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) на обслуговуванні перебуває 4083 особи. 
    Очікуємо збільшення контингенту до 6000 осіб, в зв’язку з поліпшенням надання 
соціальних послуг, реабілітації та інтеграції у суспільство людей похилого віку, 
пенсіонерів, інвалідів, учасників бойових дій, учасників АТО, поліпшення психологічного 
клімату.  
   Наявність даного  транспорту відкриє доступ до нових методик відновлення здоров’я 
(дозволить проводити оздоровчі вправи на відкритому повітрі, в літній сезон – проводити 
водні вправи в відкритих водоймах…), відвідування міського басейну, парку культури та 
відпочинку. 
    Відвідувачі гуртка «Клуб за інтересами «Дружні серця» вже давно мріють про  
проведення виставки  виробів, які вони виготовили з інструктором з трудової адаптації на 
заняттях рукоділля. Наявність транспорту дозволить втілити їх мрію в життя. 
     Наявність транспорту буде притягувати та об’єднувати людей з різними вподобаннями 
та потребами, що визначить новий рівень в розвитку соціальної сфери міста. 
(7) Приблизна вартість проекту 

Орієнтовна вартість проекту становить 1700000,0 грн. 
 

Автомобіль для перевезення осіб з обмеженими можливостями в залежності від марки 
виробника та комплектації вартує від 1200000,0 – 1600000,0 грн. Так ТОВ «Укр. Південь 
Ліфт» запропонував автомобіль Ford Transit за ціною 1400000,0грн., ТОВ «ВТК»Сплайн» - 
1540000,0 грн., ТОВ «Цітіус  С» (автомобіль RENAULT Master)  -1273000,0 грн. Вартість 
автомобіля може збільшитись через зростання курсу валют та комплектації 
спецобладнання. 
(8) Якщо ви застосуєте програми Кусаноне для однієї частини проекту, то яким чином ви 
будете фінансувати інші витрати (ПДВ, банківську комісію тощо)? 



Всі витрати, що можуть виникнути  у разі придбання спеціального автомобіля будуть 
покриті за рахунок коштів місцевого бюджету в т.ч. ПДВ і банківських послуг. Міський 
голова та депутатський корпус Шепетівської міської ради підтримують даний проект і 
готові до виділення необхідних коштів для його реалізації на сесії міської ради.  
(9) Тривалість проекту: 2-5 місяців 

Також, просимо додати наступні матеріали (якщо Ви їх не маєте , надайте 
еквівалентну інформацію в наше посольство): 

 
Дата                _____________________________ 
ПІБ                 _____________________________ 
Посада             _____________________________ 
Підпис              ______________________________ 
 
 
Начальник управління 
праці та соціального захисту населення                                                   Сергій БІЛАС 
 
 
Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 


