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Змінено сторінок 00/03 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ №1 від  15.02.2023р. 

засідання комісії при виконавчому комітеті Івано-Франківської 

міської ради з прийняття рішень щодо звільнення від оплати за 

обслуговування Івано-Франківським територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити  

їм догляд і допомогу 
Оригінал: О.Левицький, В.Семанюк, М.Кушнір 

  

Левицький О.М. – заступник міського голови, голова комісії; 

Семанюк В.М. – директор департаменту соціальної політики виконкому 

Івано-Франківської міської ради, заступник голови комісії; 

Хромуляк З.М. – завідувач відділення соціальної допомоги вдома Івано-

Франківського територіального центру соціального  обслуговування (надання 

соціальних послуг), секретар комісії. 

 

Присутні: 

Кушнір М.В. – директор Івано-Франківського територіального центру  

соціального  обслуговування (надання соціальних послуг); 

Рожнів Л.М. – головний спеціаліст - державний соціальний інспектор сектору   

державних соціальних інспекторів відділу допомог та компенсацій управління 

забезпечення виконання державних соціальних програм департаменту 

соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради;   

Саїк Л.П. – заступник начальника управління забезпечення виконання міських 

соціальних програм департаменту соціальної політики виконкому Івано-

Франківської міської ради;   

Заклинська О.Т. – заступник начальника відділу соціально-культурної сфери  

та власних надходжень установ міста фінансового управління                          

Івано-Франківської міської ради. 

Облещук У.В.   – депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з 

питань гуманітарної політики; 

Вацеба А.Г.  – начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради – начальник відділу організації медичної допомоги. 

 

Порядок денний: 

 Розгляд питання звільнення від оплати за обслуговування Івано-

Франківським територіальним  центром  соціального  обслуговування  

(надання соціальних послуг).  
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 Виступив:  голова комісії Левицький О.М., який повідомив присутнім, 

що до департаменту соціальної політики звернулись мешканці міста 

Пернаровський М.С., з приводу надання йому соціальної послуги  

стаціонарного догляду, а також  Горін П.О. та Горіна Н.Б., з приводу надання 

їм соціальної послуги догляду вдома та натуральної допомоги на безоплатній 

основі. 

 Слухали: директора територіального центру соціального 

обслуговування Кушнір М.В., яка проінформувала, що надання соціальної 

послуги стаціонарного догляду потребує:  

 1. Пернаровський М.С., м.Івано-Франківськ. Стан здоров’я 

Пернаровського М.С. значно погіршився, потребує стороннього догляду та 

допомоги.  

 2. Надання соціальних послуг догляду вдома та натуральної допомоги 

потребують: 

 2.1. Горін П.О., м.Івано-Франківськ. Після перенесеного інсульту Горін П.О. 

потребує стороннього догляду та допомоги.  

2.2. Горіна Н.Б., м.Івано-Франківськ. За станом здоров’я Горіна Н.Б. потребує 

стороннього догляду та допомоги. 

   

 Постановили:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Надавати Пернаровському М.С., м.Івано-Франківськ, соціальну 

послугу стаціонарного догляду на безоплатній основі Івано-Франківським 

територіальним  центром соціального  обслуговування  (надання соціальних 

послуг). 

Результати голосування: 

“За” – 9 (кількість осіб)  

“Проти” – 0 (кількість осіб) 

“Утримались” – 0 (кількість осіб) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 2. Надавати Горіну П.О., м.Івано-Франківськ, соціальну послугу послуги 

догляду вдома та натуральної допомоги на безоплатній основі Івано-

Франківським територіальним  центром соціального  обслуговування  

(надання соціальних послуг). 

 

Результати голосування: 

“За” – 9 (кількість осіб)  

“Проти” – 0 (кількість осіб) 

“Утримались” – 0 (кількість осіб) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3. Надавати Горіній Н.Б., м.Івано-Франківськ, соціальну послугу 

послуги догляду вдома та натуральної допомоги на безоплатній основі Івано-
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Франківським територіальним  центром соціального  обслуговування  

(надання соціальних послуг). 

 

Результати голосування: 

“За” – 9 (кількість осіб)  

“Проти” – 0 (кількість осіб) 

“Утримались” – 0 (кількість осіб) 

 

4. Хромуляк З.М. в подальшому при винесенні  матеріалів на розгляд 

комісії посилити  роботу з пошуку працездатних дітей заявників, які  

зобов’язані  за законом утримувати своїх батьків. Долучати до матеріалів 

пояснення дітей заявників про причини неможливості забезпечення догляду 

батькам. 

 5. В.Семанюку, Л.Саїк організувати проведення наради за участю 

працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, а саме: спеціалістів Департаменту соціальної 

політики, спеціалістів Департаменту правової роботи, спеціалістів 

Департаменту  інфраструктури, житлової та комунальної політики, депутатів  

міської ради, тощо,  стосовно механізму  відшкодування витрат на догляд за 

літніми людьми, за наявності дітей, які відповідно до Сімейного кодексу 

України зобов’язані утримувати своїх непрацездатних батьків.  

 

 

 

 

 

Голова комісії       Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ 
 

 

 

Протокол вела :      Зоряна ХРОМУЛЯК 
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