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Нотатки 
з історії органів соціального захисту населення Запорізької області 

 
Частина 1. 

 

В усі історичні часи людська спільнота, виходячи з умов існування, 
економічного, соціального, культурного розвитку, традицій, релігійних 
переконань та інших чинників, турбувалась про убогих та немічних. 

В період козаччини система благочинності ґрунтувалась на православних 
засадах, які асимілювали більш давні, дохристиянські традиції народу. 

Притулком для асоціальних осіб – калік, самотніх старих та сиріт стали 
монастирі і приватні установи, які утримувались заможною шляхтою, 
купцями, козацькою старшиною. Благодійність і опіка над нужденними 
також були характерними для сільських та містечкових громад. Справа 
милосердя мала розвиток в містах, багато з яких користувались 
Магдебурзьким правом. Його прогресивність, з елементами функцій 
соціального спрямування, увібрала в себе західноєвропейські цивілізаційні 
цінності часів пізнього середньовіччя. 

Піклування про немічних та убогих, як чеснота, входило до своєрідного 
кодексу шляхетної поведінки. У цьому аспекті слід обов’язково згадати  
жінок тої епохи. В Україні завжди був надзвичайно високим їх статус, що 
підтверджується численними спогадами іноземців, збереженими  у 
письмових джерелах. Закордонними дипломатами та мандрівниками 
особливо підкреслювалась майже стовідсоткова освіченість населення, у 
тому числі жінок, їх рівність у родинних, майнових правах тощо. 
Повертаючись до теми благочинності, як первинної форми соціальної 
допомоги, необхідно привести кілька прикладів з козацьких часів, коли 
оточена повагою українська жінка, з притаманним її почуттям гідності 
підносилась до високого розуміння інтересів народу і вітчизни. 

Так, Олена Горностаєва, що походила з родини князів Чарторийських, 
була фундатором Пересопницького монастиря, де зберігалося знамените 
Пересопницьке Євангеліє, написане живою українською мовою (1556-1561). 
Олена склала для цього монастиря оригінальний статут, заснувавши шпиталь 
для вбогих і недужих, а також школу для дітей. 

Ганна Борзобагата – Красеньська управляла казною Луцької єпархії, 
кошти якої щедро використовувала на благодійність, утримання 
монастирських притулків для нужденних. При цьому вона робила наїзди на 
маєтки сусідів – шляхтичів, відмовлялась виконувати накази і вимоги навіть 
самого короля. Коли проти неї було організовано загальне ополчення цілого 
воєводства, то ця безстрашна жінка одягнула панцир і, орудуючи гайдуками з 
гарматами, мужньо відбила атаки шляхти та розгромила їхнє військо. Вона 
добре знала закони і вела судові справи. 

Гальшка (Єлизавета) Гулевичівна (1575- 1642) була однією із засновниць 
Київського братства, монастиря, а також школи при ньому, шпиталю для 
дітей міщан і шляхти (1615). 
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В Запорізькій Січі, з її рисами військової республіки, забезпечувалась 
опіка над тими з козаків, хто втратив можливість в силу похилого віку або 
поранень самостійно заробляти на хліб шаблею у військових походах чи 
мирною працею. За рахунок військового товариства утримувались курені для 
старих та калік. Знаючи психологію козаків, їх спосіб існування, 
безперервність бойових дій, що породжували зневажливе ставлення до 
смерті, зрозумілою була незначна кількість осіб, якої доживали до старості. 

Малодослідженою є кобзарська спільнота, фактично - орден або цех. Сліпі 
кобзарі, лірники підпорядковувались власному суворому статуту, мали 
спільну казну, таємну мову, систему взаємодопомоги, налагоджений зв’язок з 
громадськістю. 

Більшість кобзарів були козацького походження. Доречно згадати, що 
втікачам з неволі турки, ловлячи, випікали очі і шлях на рідну землю для них 
ставав важким іспитом, школою виживання, а кобза – засобом існування. 
Володіючи кількома іноземними мовами, з хлопчиками поводирями, із 
притаманним артистичним та музичним хистом, кобзарі освоїли дороги 
Європи, Балкан і Апеннін, мандрували вони шляхами України, Туреччини і 
Польщі. Це було своєрідне, самодостатнє трудове об’єднання інвалідів. 

Після ліквідації Запорізької Січі у 1775 році, подальшого  позбавлення 
міст Магдебурзького права, громад - елементів самоврядування, а Києва - 
статусу релігійного центру, відбулися обумовлені цим зміни у загальній, у 
тому числі церковній ієрархії та керівному складі монастирів. Вказані 
фактори, відповідно, позначились на традиційній системі благочинності. 

З наступним розвитком Російської державності об’єктивні потреби 
суспільства обумовили впровадження соціальних інституцій. Згадаймо 
заклади в містах імперії для “царських дітей”. На сходи цих будинків вночі 
підкидали немовлят, які потім утримувалися і виховувалися за державний 
рахунок. Згодом вони ставали солдатами, службовцями, також з них 
формувався своєрідний контингент для заселення нових земель, зокрема, на 
завойованому Кавказі та у Причорномор’ї. 

Почали впроваджуватись пенсії, бо серед службовців були такі, що не 
мали власної маєтності, тобто інших засобів існування крім заробітної плати. 
Майже одночасно з’являється визначення – інвалід, стосовно особи, яка 
втратила працездатність на державній службі і має отримувати за це 
відповідні компенсації. Будемо об’єктивні, при всій неоднозначності в 
ставленні до нього, до витоків соціального захисту в Російській імперії, як і 
багатьох інших справ, безпосередньо причетний цар Петро І. 

З тої, віддаленої на століття, епохи до нашого часу існують і діють пільги, 
безумовно лише у видозміненому вигляді, як форма і принцип державної 
підтримки та гарантії. 

В якості прикладу слід привести (на мові оригіналу) витяг з публікації у 
журналі “Нива” № 42 за 1904 рік стосовно пільг учасникам бойових дій у 
Кримській війні 1854-1855 років: 

Милости, Высочайше дарованные всем остальным ветеранам – 
севастопольцам, заключаются в различных льготах по получению пенсий 
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и в различных пособиях. Между прочим, Высочайше повелено отпускать 
ежегодно из средств капитула орденов по 20.000 р. на выдачу пособий 
неимущим вдовам севастопольцев. 

Ветеранам – севастопольцам предоставлен,. кроме того, особые 
льготы при проезде по железным дорогам, при поступлении их и их  
детей в некоторые больницы и лечебницы и бесплатное лечение и 
содержание в русских курортах за счет Красного Креста. Участникам 
знаменитой обороны и их семействам предоставлены также 
бесплатные вакансии в некоторых домах призрения. В некоторых 
учебных заведениях открыты стипендии и бесплатные вакансии для 
потомков севастопольцев. 

З’являється мережа будинків “общественного призрения». При цьому 
необхідно звернути увагу на значення слова “призрение”, як похідного від 
російського “присматривать”, а не “презирать”, тобто – зневажати. 

Про ці заклади згадується у безсмертному гоголівському “Ревізорі”, в 
творах інших письменників. При бажанні, перечитуючи Олександра 
Івановича Купріна, серед його оповідань знайдемо одне з характерною 
назвою “На покое”. В ньому описано побут закладу, в якому утримуються 
колишні актори за рахунок коштів купця. Син благодійника спокусився 
принадами сцени і помер за складних життєвих обставин. В пам’ять про 
покійного, батько організував притулок для колишніх служителів 
Мельпомени. 

Мати О.І. Купріна, яка належала до старовинного  князівського 
татарського роду, але геть зубожілого, теж перебувала в “богадельне” проте 
створеної і утримуваної за кошти дворянства. Про це, як і елементи побуту 
згаданих установ, згадується у циклі автобіографічних оповідань 
письменника “юнкерського” періоду. 

Вже на початку діяльності Радянської влади, а саме 4 березня 1919 року 
Рада Народних Комісарів України видає декрет про націоналізацію всіх 
богоугодних установ. З метою виконання цього декрету у відомство 
Народного комісаріату соціального забезпечення та його місцевих органів 
було передано приватні та громадські установи, перед якими ставилось 
завдання забезпечувати непрацездатних та тих, хто не мав засобів до 
існування. 

Приклад роботи цих установ є можливість відслідкувати в радянській 
літературі двадцятих років минулого століття, звернувшись до чудового 
роману І.Ільфа та Є. Петрова “Дванадцять стільців”, згадаймо Другий 
будинок соцзабезу з його атмосферою, сирітськими ліжками, ковдрами з 
туальденору із страшними написами “ноги”, сором’язливого злодюжку 
директора, “дітей Поволжя”, а з них – пикатого Пашку, над діжкою з 
квашеною капустою. 

Історія органів соціального захисту безпосередньо пов’язана з, часто 
трагічними, історичними подіями в державі. 
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В період голодомору в с. Кірово (колишня назва Жеребець) Оріхівського 
району Запорізької області у 1933 році було утворено притулок для дітей, 
батьки яких померли від голоду. 

В той же час в селі Калинівка (Олександрівка) Чернігівського району 
Запорізької області до вже діючого дитячого будинку (соціальної установи) 
батьки з оточуючих сіл підкидали дітей, щоб врятувати їх від голодної 
смерті. 

Враховуючи соціальні потреби, наприкінці 30- років минулого століття в 
області було створено мережу будинків - інтернатів для інвалідів та осіб 
похилого віку: Веселівський в с. Веселе Запорізького району, Преславський в 
с. Преслав Приморського району, Орловський в с. Орлово Мелітопольського 
району. 

До 1941 року у відомстві Наркому соцзабезпечення України було 154 
будинки для престарілих та інвалідів на 13357 осіб і 22 дитячих будинки для 
дітей з дефектами розумового та фізичного розвитку на 1571 місце. 

Лихоліття війни пройшлися по установах соціального призначення 
важкою, розпеченою праскою. Мають місце такі факти: якщо Веселівській 
будинок інтернат, на той час в ньому утримувались люди похилого віку, 
окупаційна влада не чіпала і підопічні разом з директором та  
співробітниками вижили завдяки підсобному сільському господарству, то в 
Преславському і Орловському будинках – інтернатах для інвалідів 
фашистські загарбники підопічних розстріляли. 

Війна порушила багато з уже утвореного в соціальній сфері. На 
відбудову промисловості, зміцнення оборони та економіки в цілому було 
спрямовано весь потенціал держави, при тій складній ситуації 
забезпечувались и потреби соціального захисту.  Були  створені 
спеціалізовані інтернати для інвалідів війни. Вони відігравали суттєву роль у 
лікуванні, професійному навчанні і взагалі утриманні колишніх воїнів – 
визволителів. 

В мережі інтернатних установ у 1967 році в Україні перебувало на 
державному утриманні більш ніж 43 тисячі осіб, у тому числі в Запорізькій 
області – 1425. 

Плинув час, реконструювались старі стаціонарні соціальні установи, 
будувались нові, до них надходило сучасне медичне та кухонне 
устаткування, з’явились автомобілі, кіноустановки, а потім телевізори. До 
речі, відповідно до угоди з управлінням кінофікації, щотижнево до цих 
закладів завозились та демонструвались як вітчизняні, так і закордонні 
фільми. 

Вже на початку сімдесятих років, в новозбудованих, типових, будинках – 
інтернатах було передбачено кінозали (інколи поєднані функціонально з 
їдальнею), оснащені широкоформатним екраном. 

Отримали розвиток підсобні селянські господарства при будинках – 
інтернатах, на зміну звичним коням прийшли трактори, комбайни та інші 
засоби механізації. На початку шістдесятих років почали будуватись котельні 



5 

на твердому паливі з тепломережами, облаштовувались автономні 
артезіанські свердловини. 

Розбудова соціальної сфери, як і держави в цілому, у наступний період 
відбувалось постійно і наполегливо. Свій внесок в цей процес робили і 
роблять послідовно кілька поколінь. 

На сьогодні в області функціонують одинадцять інтернатних установ 
системи соціального захисту на 2765 місць в яких для підопічних створені 
комфортні, максимально наближені до домашніх умови проживання. В 
цілому на утримання комунальних інтернатних установ, зміцнення їх 
матеріальної бази на 2014 рік передбачені кошти з обласного бюджету у сумі 
103,5 млн. грн. 

 
На початку 1920 року в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та інших 

містах України були утворені робочі об’єднання інвалідів, у тому числі 
незрячих. В ті ж роки створене Київське Товариство сліпих. Такі ж 
товариства утворювались в інших містах республіки. На базі їх у 1933 році 
було організовано Українське товариство сліпих (УТОС). В той же період 
утворено і товариство глухих (УТОГ). 

Ще на початку ХХ сторіччя у великих містах України – у Києві, Харкові, 
Дніпропетровську (Катеринославі) та Одесі з’являються дрібні кооперативні 
майстерні незрячих інвалідів. Їх ініціативні працівники вирішили об’єднати 
окремі майстерні у більш потужні цехи і артілі, що стало базою для 
створення українського товариства сліпих. 

У 1938 році відбувся перший з’їзд УТОСу. На час створення товариство 
нараховувало 12 учбово – виробничих майстерень де працювало 470 
незрячих, які виготовляли товари з відходів сировини на 5,3 млн. 
карбованців. У 1941 році в товаристві працювало понад 2,7 тисячі осіб, 
товариство мало 38 гуртожитків, 33 клуба, 37 спеціалізованих бібліотек. 

Під час фашистської окупації всі підприємства та культурно – побутові 
заклади вказаних товариств були зруйновані. 

Після звільнення України товариства сліпих та глухих швидко 
відродились, були збудовані нові учбово – виробничі підприємства та 
заклади культурно – побутового призначення. 

У 1948 році підприємства УТОСу відмовилися від державної допомоги і 
поступово стали часткою загальнодержавного народногосподарського 
комплексу країни. 

У 1967 році система УТОС об’єднувала 106 виробничих і територіальних 
первинних організацій, кількість членів становила 22 тисячі осіб. 

До вказаних товариств належало 74 учбово – виробничих підприємств та 
15 філій. Товариство УТОГ мало 44 учбово – виробничих підприємства з 
річним випуском продукції на 33 млн. карбованців и 266 культурно – 
просвітницьких закладів. 

У 70-ті, 80-ті роки минулого століття розвиток виробничої сфери 
Українського товариства сліпих досяг апогею. На більшості підприємств 
незрячі працювали в світлих, максимально пристосованих для них цехах із 
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сучасним обладнанням. Товариство щорічно виготовляло продукцію на сотні 
мільйонів карбованців. Переважно це були вироби електроустаткування, 
світлотехнічні вироби і багато інших необхідних у побуті та господарстві 
речей. за кошти підприємств, товариство мало можливість здійснювати 
капітальне будівництво, утримувати відомчій санаторій, центральний 
будинок відпочинку і бази відпочинку в регіонах, 80 бібліотек, будинок 
звукозапису і друку, численні гуртки художньої самодіяльності і спортивні 
секції. 

Постановою президії ЦП УТОС № 23 від 25 листопада 1976 року було 
ухвалене рішення про створення обласних та міжобласних організацій 
Українського товариства сліпих, у тому числі і Запорізької. У травні 1977 
року відбулась виборна конференція і створена Запорізька обласна рада 
УТОС. 

Починаючи з 2002 року діяльність обласної організації приведена у 
відповідність до чинного законодавства України. Згідно з Законом “Про 
об’єднання громадян” організація зареєстрована в обласному управлінні 
юстиції. Зараз має статус юридичної особи і власний розрахунковий рахунок. 
Це значно покращує роботу з місцевими органами самоврядування, 
громадськими об’єднаннями, благодійними фондами та організаціями. 

В теперішній час, основними видами діяльності організації залишається 
захист інтересів сліпих, інтеграція їх у суспільство, медична, соціальна та 
трудова реабілітація. В умовах скорочення виробництва, УТОС продовжує 
допомагати людям з вадами зору. Система не втратила жодного з своїх 
підприємств. Члени товариства спільною працею докладають максимум 
зусиль для збереження старих та створення нових робочих місць. Ведеться 
значна робота з вирішення соціально – побутових питань інвалідів по зору. 

 
З метою об’єктивності подання, в матеріалах про діяльність різних 

структур соціальної сфери приводяться дані за 1967 рік - час розквіту, а не 
занепаду в житті колишньої країни. В цей показовий за багатьма ознаками та 
економічно стабільний рік виповнилось 50 років Жовтневої революції, СРСР 
знаходився в апогеї розвитку і була одним з провідних гравців на світовій 
арені. 

 
Пенсії були альфою і омегою, головним напрямом діяльності органів 

соціального захисту. Подібний порядок зберігався аж до утворення у 2002 
році Пенсійного Фонду України та революційних рішень про розмежування 
функцій з передачею тому ж Фонду повноважень щодо призначення та 
виплати пенсій. 

Висвітлюючи окремі теми з історії соціальної сфери, неможливо не 
згадати витоки пенсійного забезпечення. 

Певні заходи щодо соціальних гарантій здійснювались ще царським 
урядом. Так, 2 червня 1903 року було видано закон про відповідальність 
підприємців за нещасні випадки з робітниками. У відповідності до згаданого 
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закону постраждалим від нещасного випадку на виробництві призначалось 
відшкодування у вигляді пенсії та допомоги. 

У 1912 році було прийнято новий закон про страхування робітників від 
нещасних випадків на виробництві та хвороби. Проте він не охоплював 
сільських робітників, будівельників, залізничників, тощо. 

Власне, Росія того часу йшла в ногу з іншими європейськими державами в 
поступовому впровадженні соціального захисту своїх громадян. Проте, 
відбулася Жовтнева революція, яка позначилася на всьому житті країни. 
Відбулися зміни і в системі соціального захисту. 

8 листопада 1917 року була прийнята постанова про підвищення вдвоє 
пенсій по трудовому каліцтву. 

Першим програмним документом в царині соціального страхування і, 
зокрема, пенсійного забезпечення була опублікована 12 листопада 1917 року 
декларація. Вона оповіщала: “...Робітниче - селянський уряд, опираючись на 
Ради робочих, солдатських і селянських депутатів, терміново починає 
видання декретів про нове соціальне страхування на основі робітничих 
страхових лозунгів”. Проголошувалось, що страхова програма, розроблена в 
інтересах робітничого класу, прийнята на Празькій конференції в 1912 році, 
буде непохитною і послідовно проведена у життя. 

В основи цієї програми були покладені наступні принципи: 
“...державне соціальне страхування забезпечує робітників і службовців у всіх 
випадках втрати ними працездатності; у випадку хвороби, каліцтва, 
інвалідності, старості; у робітниць, крім того, у разі вагітності і пологів; воно 
забезпечує також вдів і сиріт у випадку смерті годувальника. Страхування 
повинно охоплювати всіх осіб найманої праці та їх сімей. Всі застраховані 
особи забезпечуються по принципу відшкодування певного заробітку, при 
цьому всі витрати по страхуванню покладаються на підприємців та державу. 
Всі види страхування здійснюють єдині страхові організації, побудовані по 
територіальному типу і на принципах повного самоврядування 
застрахованих”. 

26 квітня 1918 року В.І. Ленін підписав декрет про перейменування 
Народного комісаріату Государственного призрения (рос.) в Народний 
комісаріат соціального забезпечення. В декреті було сказано: «В связи с тем, 
что существующее название народного комиссариата государственного 
призрения не отвечает социалистической сущности и заданий органов 
социального обеспечения и есть пережиток старого времени, когда 
социальная помощь носила характер милостыни, Совет Народных 
комиссаров постановил: «Переименовать Народный комиссариат 
Государственного призрения в народный комиссариат социального 
обеспечения». 

Першим Народним Комісаром (вважаймо Міністром) соціального 
забезпечення стала Олександра Коллонтай, сама по собі цікава як у плані 
особистості, так і щодо численних посад, на яких працювала. 
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Початок 1926 року ознаменувався прийняттям постанови Союзного 
Нарком праці СРСР про норми пенсій. Цією постановою було покладено 
початок переходу від зрівняльного принципу до пенсійного забезпечення 
залежно від розміру заробітку трудящого. 

У 1927 році вперше були встановлені пенсії за віком, спочатку у 
робітників текстильної, потім гірничої, металургійної промисловості, а також 
залізничного, водного транспорту, пізніше для робітників інших галузей, 
нарешті у 1937 році цей вид пенсійного забезпечення було розповсюджено на 
службовців. 

13 лютого 1930 року затверджується ЦВК і РНК положення “Про пенсії і 
допомоги по соціальному страхуванню”. По цьому положенню пенсії 
призначались до 1 жовтня 1956 року. 

У 1947 році Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про переваги та 
пільги для підземних робітників, керівників та інженерно – технічних 
робітників вугільної промисловості і будівництва вугільних шахт, основних 
цехів підприємств гірничої металургії. Державна соціальна політика 
акцентувалась працюючих у важких галузях промисловості. Тривала 
боротьба із зрівнялівкою. 

Дійсно революційні зміни у сфері соціального захисту відбулися у 1956 
році з прийняттям Верховною Радою СРСР Закону про зміни у пенсійному 
забезпеченні. Про це згадував свідок подій. Старійшина органів соціального 
захисту Казанджьян Анатолій Арсентійович. Він працював в соціальній  
сфері понад 40 років. Згідно з даними, які зберіг Казанджьян А.А.  у  
власному архіві, на 01.01.1941 року в Бердянському міському соцзабезі (без 
урахування жителів сільського району) перебувало на обліку всього близько 
300 пенсіонерів та 26 інвалідів громадянської та першої світової війни.  
Новий закон різко, на порядок, збільшив число пенсіонерів та розмір пенсій. 
Співробітники місцевих органів соціального забезпечення працювали 
цілодобово, у три зміни, а населення попередньо записувалось на прийом для 
подання документів з третьої – четвертої години ночі і шикувалось у 
довжелезні черги. 
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На фото: початок п’ятидесятих років. Керівники райсоцзабезів біля будинку 
обласного відділу по вул. Жуковського. Другий ряд, крайній справа Олійник 
Юрій Іванович. Третій ряд, передостанній справа Танцура Яків Тимофійович 
– начальник Ленінського райвідділу. Звертає на себе увагу стан гендерного 
питання. Жіноцтва обмаль. 

 
Якщо у 1955 році, перед прийняттям вказаного революційного закону про 

державні пенсії в Україні було призначено 124 тисячі державних пенсій, то у 
1967 році їх призначено більше на 350 тисяч, понад в 3 рази. В Запорізькій 
області у 1955 році призначено 4500 пенсій, а у 19676 – 13981. Безпосередньо 
у місті Запоріжжі у 1967 році призначено біль ніж 7 тисяч пенсій. 

У 1967 році в Радянському Союзі пенсіями забезпечувалось близько 33 
млн. осіб або 14,5% від населення країни. На 1 січня 1968 року в Українській 
РСР отримували пенсії та допомоги в системі органів соціального 
забезпечення 7 млн. 635 тис. осіб. В Запорізькій області на обліку перебувало 
274547 пенсіонерів, у тому числі членів колгоспів – 101725 осіб. 

Для порівняння у 2008 році в Запорізькій області чисельність пенсіонерів, 
разом з військовослужбовцями становила вже близько 555 тисяч, тобто, 
більш ніж вдвічі більше показників 1967 року. На 01.01.2014 року загальна 
кількість пенсіонерів (разом з військовими пенсіонерами) становила 549670 
осіб. Приведений порівняльний аналіз спонукає до висновків щодо 
демографії в державі. 

Періодичні революції у пенсійній справі випадали на долю не лише 
старійшини системи Казанджьяна А.А. та його ровесників, а й наступних 
поколінь працівників. Сагура Ольга Михайлівна – начальник управління 
праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по 
Шевченківському району пригадує перерахунок пенсій у зв’язку з 20% 
надбавкою за безперервний стаж у 1984 році. Тисячний натовп оточував 
соцзабез. Працівники діставались на робочі місця через незагартоване (на 
щастя) вікно туалету. З парасолем під дощем, вилізши на бетонну загорожу 
намагалась вгамувати людей тодішній начальник відділу Валентина 
Коломієць. Біля дверей стояв на чатах зляканий, але стійкий молоденький 
омоновець. Слідкував, щоб пенсіонери не затоптали один одного. 

На пам’яті Ольги Михайлівни і великі заворушення, викликані свого часу 
встановленням статусу ветерана війни. 

Ветеран соціального захисту Манідіна Любов Олександрівна, яка понад 
двадцять років очолює управління праці та соціального захисту населення 
Запорізької міської ради по Ленінському району була безпосередньою 
учасницею інших буремних подій. Йшов обмін тимчасових пенсійних 
посвідчень на нові. Некоректна інформація у ЗМІ, підсилена чутками, 
спричинила масовий ажіотаж серед пенсіонерів. Суть полягала в тому, що, 
начебто, пільговий проїзд гарантується лише за посвідченнями нового зразка. 
Зранку управління було оточене незліченною кількістю пенсіонерів. Це 
скупчення підігрівало себе плітками, коментарями, фантастичними версіями і 
ставало все агресивнішим. Адміністрація району, що оперативно прибула на 
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місце подій та міліцейські підрозділи виявились неспроможними  вплинути 
на натовп. Гарячі голови з числа пенсіонерів почали шарпати міліцію, яка 
ретирувалась. Найбільш нетерплячі почали лізти у вікна, виламувати двері 
управління. За цих обставин Манідіна звернулась до по допомогу до сусідів – 
пожежної охорони, потім стоячи на сходинці червоної пожежної машини, 
звернулась у мегафон до пенсіонерів: - Я, Манидина Любовь Александровна, 
начальник собеса. Объясняю вам, что льготы, в том числе на проезд, 
предоставляются по старым и по новым удостоверениям. Бланков 
достаточно. Удостоверения получат все без исключения! 

Люди вислухали, трохи заспокоїлися. Невелика частина розійшлася по 
домівках, але вся площа перед управління залишалась запрудженою людьми. 
Пожежна машина на малій швидкості кружляла навколо натовпу, з мегафону 
лунали заспокійливі слова. Врешті – решт люди вгамувались, поступово у 
співробітників з’явилась можливість працювати і, попри неймовірне 
навантаження, впродовж кількох днів компанію по заміні пенсійних 
посвідчень було успішно завершено. 

 
Майже не залишилось інформації про відділи соціального захисту в містах 

і районах області у довоєнний період, але, безперечно, вони існували і 
працювали. 

Кількість, назви та підпорядкування міст і районів у складі області 
постійно змінювались впродовж її історичного розвитку. Характерним 
прикладом, у цьому зв’язку, є обласний центр – місто Запоріжжя. 

Першим адміністративним районним утворенням у м. Запоріжжі став 
Кічкаський або Дніпрельстанівський район, який виник у березні 1928 року. 
Нова адміністративна одиниця підпорядковувалась Кічкаській районній раді 
міста Запоріжжя і займала територію, що прилягала до Дніпровського 
будівництва. Територія, на якій його було утворено, зараз повністю входить 
до складу Ленінського району міста. У 1935 р. Дніпрельстанівський район 
було ліквідовано у зв’язку з завершенням Дні пробуду і переїздом міської 
ради до новозбудованого Соцміста на Дніпробуді. Територія 
Дніпрельстанівського району перейшла під безпосереднє управління 
Запорізької міської ради. 

Другий район міста – Сталінський район (з листопада 1961 р. – 
Жовтневий) було утворено 4 вересня 1935 р. у Старій частині міста 
Запоріжжя. Формування третього району міста – Орджонікідзевського (який 
розташовувався на території колишнього селища Вознесенівки та низки 
прилеглих до нього селищ) розпочалося у лютому 1939 р. і було офіційно 
завершено у січні 1940 року. 

В той же час на території колишнього Дніпрельстанівського району було 
утворено Ленінський район. 

Як бачимо, на початок 1940 року місто Запоріжжя мало три 
адміністративні райони: Сталінський, Ленінський та Орджонікідзевський. 
Такий поділ міста зберігся до кінця 1962 р. – до появи четвертого 
адміністративного району – Шевченківського, який було виділено зі складу 
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Жовтневого та Орджонікідзевського районів міста Запоріжжя. Заводський 
район було утворено у 1969 році шляхом поділу Орджонікідзевського, 
Комунаровський – у 1977 р. шляхом поділу Жовтневого району. Нарешті у 
1995 р. було утворено Хортицький район – шляхом поділу Ленінського 
району. 

В перші повоєнні роки відділи соціального захисту населення відновили 
роботу з касами взаємодопомоги. Робота територіальних соцзабезів мала 
суттєві відмінності від їх сьогоднішніх функцій. Розглянемо тогочасну сферу 
діяльності районного відділу соцзабезпечення на прикладі Гуляйпільського 
району. 

Він розпочав свою роботу в вересні 1943 року, після визволення району від 
фашистських загарбників і первинно керувався Типовим статутом каси 
взаємодопомоги пенсіонерів, що одержують пенсії від органів соціального 
забезпечення. Вказаний статут був затверджений ще 19 січня 1938 року 
Народним Комісаром Соціального забезпечення. 

На той час рай соцзабез мав такі відділи: каса взаємодопомоги, перукарня, 
фото та взуттєва майстерня, кіоск, їдальня. Штати становили 36 працівників, 
у тому числі продавець, приймальник, заготівельник, перукар, взуттєвий 
майстер, сторож, конюх, фотограф, кухар та ін. 

Каса взаємодопомоги організовувалась за наявності не менше 50 
пенсіонерів, що подавали заяви до районного відділу соціального 
забезпечення про бажання утворити касу та стати її членами. Членами каси 
могли бути пенсіонери, що одержували пенсію в органах соцзабезпечення, і 
які досягли 16- річного віку. 

Каса взаємодопомоги надавала матеріально – побутову допомогу, яка 
полягала в: 
а) направленні на роботу, курси підвищення кваліфікації, перекваліфікації 
тощо; 
б) влаштування дітей членів каси до дитсадків, ясел, а одиноких пенсіонерів 
– до будинків для інвалідів; 
в) направленні до будинків відпочинку, санаторіїв, одержанні спеціальної 
лікувальної допомоги; 
г) видачі безпроцентних довготермінових і короткотермінових позик, а також 
безповоротних допомог. 

Крім того видавались продовольчі та промислові товари, організовувались 
гарячі обіди. 

Функції територіальних органів соціального захисту постійно 
змінювались. У 1991 році райвідділи мали у своєму складі відділи:  
пенсійний, допомог та побутового обслуговування. У серпні того ж року 
почали працювати відділення соціального надомного обслуговування, які з 
1993 року реорганізовані в територіальні центри соціального обслуговування. 
В червні 1995 року вказані терцентри стали структурними одиницями 
управлінь соціального захисту населення. 

З метою впровадження Програми житлових субсидій в містах і районах 
області у 1995 році були створені відділи житлових субсидій, які у 2000 році 
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увійшли до складу управлінь. В січні того ж року, після чергової 
реорганізації та об’єднання Міністерства соціального захисту України та 
Міністерства праці України в структуру управлінь були включені відділи 
праці. 

В 2002 році, після передачі функцій призначення пенсій Пенсійному 
Фонду, в управліннях створюються нові відділи: контролю за призначенням 
пенсій та персоніфікованого обліку. 

В 2012 році відбулася чергова реорганізація і в управліннях з’явились 
нові відділи – у справах сім’ї і дітей. 

 
Продовжуючи тему розвитку соціальної сфери у післявоєнні часи, слід 

сказати, що тоді, відповідно до потреб суспільства, створювались артілі 
інвалідів, працювали протезні цехи, промисловістю почали випускатись 
індивідуальні засоби пересування для осіб з враженням рухового апарату – 
інвалідні візки. По дорогам міст і сіл торохтіли триколісні транспортні засоби 
з мотоциклетними двигунами та кермом, схожим на важіль, який дозволяв 
керувати одною рукою. Наприкінці п’ятидесятих років з’явились перші 
чотириколісні, двомісні мотоколяски, виробництва Серпуховського заводу,  
за висновками інвалідів - досить прості, зручні та доступні фінансово. 

Цей вид транспорту увійшов до кінематографу, його було використано в 
улюбленому і сьогодні кінофільмі режисера гайдая “Операція И та інші 
пригоди Шуріка”. Саме у серпуховській мотоколясці пересувались 
злодюжки, яких блискуче грали Моргунов, Нікулін та Віцин. 

Потім, у 1972 році, мокотоляски модернізували, вони стали схожі на 
маленькі автомобілі, але двигун в них залишався мотоциклетним. 

Справа забезпечення інвалідів транспортними засобами не стояла на місці. 
Інвалідам війни та Радянської армії, при наявності у них відповідних 
медичних висновків почали безкоштовно видаватись автомобілі 
“Запорожець” з ручним керуванням. 

На 1 січня 1968 року в Україні у користуванні інвалідів нараховувалось 
15590 автомобілів та 25867 мотоколясок. В Запорізькій області перебувало на 
обліку інвалідів. які мали зазначені автомобілі 825 осіб, мотоколяски – 850 
осіб. Безпосередньо в місті Запоріжжі користувались автомобілями 
“Запорожець” 356 інвалідів, мотоколясками – 417. 

Розвиток системи соціального захисту був тісно пов’язаний з діяльністю 
лікарсько – трудової експертизи, як окремого напряму в медицині. З метою 
подальшого удосконалення обслуговування інвалідів великої вітчизняної 
війни та інших категорій у 1946 році в м. Харкові було утворено Український 
Центральний Науково Дослідницький Інститут експертизи, працездатності та 
організації праці інвалідів. у 1958 році його Дніпропетровську філію 
реорганізовано в Науково – Дослідницький Інститут відновлення та 
експертизи працездатності і працевлаштування інвалідів 

ЛТЕК (нині – МСЕК), до вилучення із складу органів соціального захисту  
у 1991 році, виконували велику і потрібну роботу, як органічна складова 
системи. 
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Департамент соціального захисту населення Запорізької 
облдержадміністрації змінив за час роботи кілька назв і місць розташування. 
До 1971 року він займав приміщення на вулиці Жуковського в Жовтневому 
районі м. Запоріжжя, потім переїхав у нинішнє. До революції особняк 
належав Т.Т. Рош і був побудований у 1912 – 1913 роках на дворовому місці, 
що раніше належало Г.А. Іверові. Проект та нагляд за будівництвом 
здійснював видатний харківський архітектор Віктор Абрамович Естерович. 
Будинок є пам’яткою архітектури, його стіни багато бачили на своєму віку, 
зокрема за часів окупації міста фашистськими військами, коли у будівлі 
розміщувалася військова жандармерія. 

На початку сімдесятих років частину першого поверху будинку, а саме 
кабінети, де зараз знаходиться бухгалтерія, займав Державний арбітражний 
суд. Певний час навіть партійна організація облсоцзабезу була спільною з 
арбітражем. 
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Фото на сторінці 14: сучасне приміщення Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Дзержинського, 48. 

 
 
 

На фото 1957 року: колектив облсоцзабезу фотографується з нагоди 40 – 
річниці Жовтневої революції біля власного приміщення по вул. Жуковського, 
яке і на сьогодні майже не змінило архітектурні форми, характерні для другої 
половини ХІХ сторіччя. Звертає на себе увагу службовий автомобіль 
“Побєда”, кабріолет з брезентовим верхом. 

 
 

Завдяки Казанджяну Анатолію Арсентійовичу – старійшині системи ми 
знаємо керівників органів соціального захисту області, починаючи з часу 
звільнення Запорізького краю від фашистських загарбників, очолював 
соціальну сферу з 1944 року Александров Василь Сергійович, світлина якого, 
на жаль, до нас не дійшла. 
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На фото: заступник начальника облсоцзабезу Космачов Єгор Тимофійович 
(за столом). Знімок зроблено у 1944 році. Зліва від нього Олійник Юрій 

Іванович – інспектор з кадрових питань. 
 
 
 

Згодом Космачов Є.Т. очолив Орджонікідзевський райсоцзабез. Після 
Александрова керував обласним відділом соціального забезпечення Возжин 
Василь Дмитрович. 

На час, коли зроблено фотокартку Космачова Є.Т. з колегами, було 
звільнено Запорізький край від фашистських загарбників, ще тривала Велика 
Вітчизняна війна, але разом з різними галузями господарства і економіки 
країни відроджувалась соціальна сфера. 

Почали працювати міські та районні відділи соціального забезпечення, 
якими нараховувались і виплачувались пенсії, каси взаємодопомоги при них. 
Відновлювалась діяльність будинків – інтернатів з підсобними сільськими 
господарствами, у тому числі створених до війни, найстарших: 
Преславського в Приморському, Орловського в Мелітопольському і 
Веселівського в Запорізькому районах. 
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На фото: початок шістдесятих років. Возжин В.Д. на знімку четвертий 
зліва у першому ряду. Поряд, справа, Олійник Й.І.. У другому ряду, друга 
зліва, Філімонова Н.С., п’ята Кравченко М.І., працівник бухгалтерії, пізніше 
головний бухгалтер. 

 
 

В той час, коли фотографувався колектив облсоцзабезу в країні були вже 
майже заліковані рани, нанесені війною, тривала розбудова держави, 
відбулися революційні зміни (1956 рік) у пенсійному законодавстві, інваліди 
засвоїли індивідуальний транспортний засіб – мотоколяски з брезентовим 
верхом виробництва Серпуховського заводу, зміцнювалась матеріально – 
технічна база установ соціальної сфери. 

 
За часів перебування на посаді Генерального Секретаря ЦК КПРС Микити 

Сергійовича Хрущова, у 1960-1962 роках, в результаті структурних реформ 
відбувся розділ органів влади на промислові і сільські. В той період 
керівником сільського облсоцзабезу був Пипенко Василь Пилипович, а 
промисловий очолював Мойсеєнко Микола Петрович. 

Коли структурна новація вичерпала себе, продемонструвавши економічну 
та політичну недоцільність, і все повернулось на “круги своя”, Пипенко В.П. 
залишився керівником обласного відділу. Подальша доля Мойсеєнко 
невідома. 
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На фото: Пипенко Василь Пилипович у першому ряду посередині. Зліва 
– Олійник Йосип Іванович – спеціаліст по кадрах облсоцзабезу, справа – 
начальник Новомиколаївського райсоцзабезу. Позаду, відповідно, 
колектив працівників того ж відділу на сходах клубу УТОГ. Час стер 
інформацію про подію, але власниця знімку Лукашкова А.Й. – ветеран 
системи, пенсіонерка, наполягає, що його зроблено під час курсів 
(навчання) в середині 70 років минулого століття. 

 

 
 

Василь Пилипович був учасником Великої Вітчизняної війни.  
Очолював систему соціального захисту області з 1960 по 1973 рік. За період 
його роботи було започатковано будівництво и введені в експлуатацію у 1972 
році   Запорізький   будинок   –   інтернат   для   ветерані   праці   (нині    –  
КУ “Запорізький геріатричний пансіонат” ЗОР) та Бердянський платний 
пансіонат для ветеранів (нині – КУ “Бердянський геріатричний пансіонат” 
ЗОР). Зміцнювалась матеріально – технічна база інших установ соціальної 
сфери. Реформувалась пенсійна система. Було налагоджене забезпечення 
інвалідів транспортними засобами (мотоколясками та автомобілями 
“Запорожець”. 
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У 1973 році на посаду начальника облсоцзабезу було призначено Захарова 
Дмитра Єрмолайовича, який керував соціальною сферою до 1991 року. 

 
 
 

На фото: Захаров Дмитро Єрмолайович на зустрічі з колективом з нагоди 
святкування Дня Перемоги. 

 
За час роботи Дмитра Єрмолайовича на посаді начальника обласного 

відділу було забезпечено стабільний, послідовний розвиток  системи. 
Введено в експлуатацію Запорізький дитячий будинок –  інтернат  (нині  -  
КУ “Запорізький дитячий будинок – інтернат” ЗОР). 

Зміцнювалась матеріальна база будинків – інтернатів, будувались нові 
корпуси, їдальні, котельні, тепломережі. Збільшувалась кількість ліжко- 
місць, здійснювався благоустрій територій, прокладались шляхи сполучення 
установ з зовнішнім світом. Наприклад, саме в період його керівництва 
прокладено дорогу з твердим покриттям до Чернігівського дитячого будинку 
–інтернату. Раніше дістатися з цієї установи до села Замостьє або радгоспу 
Панфіловський (найближчі населені пункти) в негоду було можливим лише 
на конях або тракторі, колеса якого повністю тонули в густій багнюці. 

Без затримки нараховувалась і виплачувалась пенсія. Злагоджено 
функціонувала система забезпечення інвалідів транспортними засобами та 
протезно – ортопедичними виробами. Була впроваджена нова форма 
соціальної допомоги, почали діяти Територіальні центри надомного 
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обслуговування інвалідів та пенсіонерів, нині це територіальні центри 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

У 2013 році Захарову Д.Є. виповнилось 90 років. Його – бойового офіцера, 
орденоносця, людину віддану справі, відповідальну і щиру, тепло привітали з 
цією ювілейною датою делегація у складі представників колективу 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на чолі з 
директором Мещаном І.В та ветерани системи. 

 
Починаючи з 1991 року органи соціального захисту населення очолював 

Панкратов Віктор Павлович. 
 
 
 

За 21 рік роботи Панкратова Віктора Павловича на посаді керівника 
органів соціального захисту населення Запорізької області, при його 
безпосередній участі: 

- реорганізовано і адаптовано для виконання оновлених функцій соціальну 
сферу після злиття міністерств соціального захисту на праці України; 

- утворено Комп’ютерний інформаційно – обчислювальний центр; 
- проведено реконструкцію, технічне переоснащення мережі інтернатних 

установ та газифікацію кількох з них. Ці установи оптимально 
перепрофільовані для задоволення потреб області, в них постійно 
збільшується кількість ліжко – місць; 

- створено обласну організацію профспілки працівників соціальної 
сфери; 
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- новим значенням наповнилась діяльність територіальних центрів 
соціального обслуговування; 

- відкрито комунальні установи “Запорізький обласний центр 
професійної реабілітації інвалідів” та “Запорізький обласний  центр 
соціальної реабілітації дітей – інвалідів”; 

- з мінімальними втратами пережито пенсійні реформи і передачу 
повноважень (разом з працівниками) новоутвореному Пенсійному фонду; 

- утворено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги, взято на обслуговування багатотисячну категорію 
пільговиків, впроваджено Програму житлових субсидій та інші соціальні 
виплати та допомоги; 

- створено Обласну координаційну раду громадських об’єднань та 
організацій по роботі з громадянами, які потребують соціальної підтримки; 

- започатковано проведення щорічного благодійного телевізійного 
марафону “Пам’ять”; 

- виконано роботи щодо реалізації проекту “Удосконалення системи 
соціальної допомоги” відповідно до Угоди між Україною та Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку; 

- укладено єдиний в Україні довідник про пільги; 
- ініційовано і взято участь в написанні “Збірника нарисів про історію 

становлення та діяльності органів соціальної сфери Запорізької області, а 
також її працівників. 

 
 

Мещан Ігор Вікторович очолив органи соціального захисту населення 
області у 2012 році. Його призначення співпало з черговою реорганізацією і 
розширенням функцій системи, приєднанням структур, які відали справами 
дітей, сім’ї та молоді. 
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Із змінами повноважень, відбулася і зміна назви. На  сьогодні – 
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації 

опікується також проблемами багатодітних і соціально вразливих сімей; 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей – 

інвалідів, питаннями гендерної рівності, протидії торгівлі людьми та іншими. 
За період роботи Ігоря Вікторовича, одночасно із вже звичними 

соціальними програмами та заходами, почали впроваджуватись нові напрями 
діяльності, які супроводжуються поглибленим зв’язком з громадськістю. 

Було відкрито філію КУ ”Любецький психоневрологічний інтернат” ЗОР в 
смт. Новомиколаївка, будинок підтриманого утримання для соціальної 
реабілітації підопічних в КУ ”Орловський психоневрологічний інтернат” 
ЗОР, другу групу соціальної адаптації вихованців “Щаслива оселя” в КУ 
“Чернігівський дитячий будинок – інтернат” ЗОР. Зміцнюється матеріальна 
база комунальних інтернатних установ, покращуються умови проживання 
підопічних. 

Впроваджується проект Твіннінг “Підтримка розвитку системи соціальних 
послуг в Україні”, в рамках співробітництва Міністерства соціальної 
політики України і Міністерства соціальних справ та охорони здоров’я 
республіки Франція. 

Реалізуються новації щодо організації оздоровлення дітей пільгових 
категорій від 4 до 6 років за рахунок коштів обласного бюджету. 

Забезпечується соціальна допомога та влаштування біженців з Автономної 
Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. 

 
Частина 2. 

Вагомі здобутки в роботі органів соціального захисту мали місце в 70-і та 
80-і роки ХХ століття. Вони відслідковуються в хронології подій. 

У 1972 році була введена в експлуатацію перша типова інтернатна 
установа соціальної сфери області – Запорізький будинок – інтернат для 
ветеранів праці (нині – Запорізький геріатричний пансіонат).  Ця 
установа мала суттєві переваги порівняно з вже діючими будинками – 
інтернатами. В ній передбачались навіть ліфти, що значно полегшували 
побут підопічних і виконання професійних задач працівниками. Велика 
їдальня слугувала одночасно в якості кінозали, обладнаної широким екраном 
та конференцзали для проведення культурно – громадських заходів, зібрань і 
концертів. Новацією була обладнана, а не пристосована, як в інших 
установах, перукарня. Стрижка та гоління в ній також входили в систему 
обслуговування. 

Фізіотерапевтичний кабінет з комплексом процедур, а також кабінет 
лікувальної фізкультури відповідали вимогам того часу. Всі згадані служби з 
апаратурою, у порівнянні з наявними на сьогодні, споглядаються більш ніж 
скромними, але сорок років тому вони були майже революційним здобутком. 
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Проте, з початком роботи установи дались в знаки характерні недоліки 
проекту, обраного місця розташування та якості будівництва в цілому. 
Зокрема, невдовзі нагадала про себе пласка покрівля, яка потребувала майже 
щорічного відновлювального ремонту, позначилась відсутність таких конче 
потрібних об’єктів, як прального комбінату, майстерні для трудотерапії, 
моргу, дезинфекційної камери, гаражів, складських приміщень тощо. 

Передбачалося, що потреби установи у пранні білизни та одягу будуть 
задовольняти відповідні міські побутові підприємства, також функції 
обслуговування установи мав взяти на себе морг обласної лікарні і так далі. 
Практична діяльність будинку – інтернату з перших днів засвідчила 
необґрунтованість подібних планів та необхідність добудови ряду об’єктів, а 
також внутрішніх змін, перепрофілювання приміщень з урахуванням 
фактичних потреб, контингенту підопічних, який (на відміну від ідеології 
проекту) впродовж кількох років на тридцять і більше відсотків став 
складатися з ліжково – хворих, тобто, людей похилого віку та інвалідів 
потребуючих особливих умов та постійного стороннього догляду. 

Робота з особами похилого віку вимагала від персоналу, як і зараз, певних 
особливих індивідуальних якостей і серед них головного – терпіння. І все це 
при невисокій заробітній платі та підвищеної уваги до задоволення потреб 
підопічних. В пансіонаті зажди гостро стояло питання кадрів. Слід відмітити, 
що органи влади м. Запоріжжя завжди з розумінням ставилися до проблем 
установи. Вперше в Україні, Запорізьким міськвиконкомом було прийняте 
рішення про надання службового житла працівникам, за рахунок помешкань, 
які звільнялись при зачисленні до пансіонату самотніх пенсіонерів. Це у 
значній мірі вирішило ситуацію з кадрами, оскільки, згідно з діявши на той 
час законодавством, особа, яка отримала службове житло мала працювати в 
установі впродовж 10 років і лише потім могла звернутися щодо 
переоформлення помешкання на державне. Згодом вказаний досвід по 
забезпеченню працівників службовим житлом використовувався у 
Бердянському геріатричному пансіонаті. Також копії відповідних документів 
та роз’яснення щодо механізму та правової схеми з цього питання, за запитом 
Міністерства соціального захисту України, були надіслані і задіяні в системі 
аналогічних установ республіки. 

Негаразди виникали і в зв’язку з місцем розташування установи. Якщо у 
1972 році це була віддалена околиця, то в процесі інтенсивного будівництва в 
місті, інтернат, в подальшому, опинився в оточенні житлових будинків. 
Поведінка їх мешканців, окремі прояви вандалізму і безчинства в нічну пору 
суттєво турбували ветеранів. Не вирішували справу міліцейські патрулі і 
чергування народних дружинників. Виходом з ситуації стало спорудження 
спочатку металевої, а потім бетонної огорожі території. 

Первинно Запорізький будинок – інтернат для ветеранів праці 
розраховувався на 195 підопічних, при штатній чисельності працівників 
близько 90 осіб. На сьогодні в ньому мешкає, згідно з планом, 230 
підопічних, а обслуговуючий персонал складають 138 спеціалістів. 
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В кінці 80-х років, на підставі змін у профілюванні та, відповідно, назвах 
установ соціальної сфери, прийнятих на урядовому рівні, було ініційовано 
перед Міністерством соціального захисту України і здійснено одним з 
перших перепрофілювання Запорізького будинку – інтернату для ветеранів 
праці в геріатричний пансіонат. Це дозволило збільшити штатну чисельність 
обслуговуючого персоналу і заробітної плати працівників. 

Шефська допомога підприємств, організацій, громадських, профспілкових  
і молодіжних організацій будинкам – інтернатам набула у 70-80 роки форми 
стабільної, конкретної роботи, дієво впливала на різні сфери життя 
пансіонату. За зверненням до керівництва підприємств, установа отримувала 
металовироби, інструменти, запчастини, будівельні матеріали, сприяння у 
ремонті комунікацій, виготовленні кухонного приладдя. Молодіжні і 
комсомольські організації допомагали у прибиранні і благоустрої території, 
давали шефські концерти, брали участь у відзначенні святкових та пам’ятних 
дат. 

Створена  в установі майстерня з трудотерапії також  діяла в тісній 
співпраці з шефськими підприємствами, заводами “Комунар” та 
Дніпроспецсталь” і виготовляла сувеніри, картонажні вироби, паперову 
пакувальну продукцію для розфасовки компонентів, що використовувались 
при плавці металу. Працював швейний цех. Місячний заробіток окремих 
підопічних в майстерні з виробу пакувальної продукції становив 120-150 
рублів. При повному державному утриманні підопічних та отриманні ними 
25 відсотків пенсії подібний приробіток сприяв достатньо комфортному 
проживанню. 

На базі Запорізького геріатричного пансіонату Міністерством проводились 
Всеукраїнські семінари – наради з вивчення досвіду. За підсумками 
республіканських оглядів – конкурсів колектив неодноразово відзначався 
дипломами. 

На сьогодні пансіонат очолює четвертий поспіль директор. Він і колектив 
продовжили роботу кількох попередніх поколінь щодо зміцнення 
матеріально – технічної бази та покращення умов проживання підопічних. За 
останні десять років збудовано і оснащено сучасним устаткуванням нову 
пральню, побудоване сховище для зберігання 100 тон  свіжих  овочів. 
Введено в експлуатацію пекарню, що забезпечує мешканців установи свіжим 
хлібом, булочними та кондитерськими виробами. Проведено капітальний 
ремонт стаціонарного відділення та медичного пункту і це дозволило 
збільшити ліжкову мережу. Здійснено повну реконструкцію обідньої зали, 
варочного та інших цехів у їдальні, з переоснащенням новим обладнанням і 
меблями. Збільшено автомобільний парк. Штати співробітників зросли в 
основному за рахунок молодших медичних сестер, санітарок і медсестер. Це 
пов’язано із збільшенням до 60 відсотків від загальної чисельності ліжково – 
хворих, та таких, що потребують постійної сторонньої допомоги підопічних. 
Зазначені реконструкції та новобудови, включно із зведенням на території 
Православного Храму, з застосуванням сучасних матеріалів зробили 
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Запорізький геріатричний пансіонат зразковою установою, такою, що цілком 
відповідає вимогам часу. 

 
У 1972 році відбулося закриття Андріївського будинку – інтернату для 

інвалідів. 
Він розташовувався поблизу села Андріївна, Запорізького району у 

живописній місцевості над Дніпром. Навколо установи зеленими хвилями 
здіймались лісисті пагорби, що віддзеркалювались в ясну погоду в річковій 
воді. Між ними зміїлись глинисті урвища, а далі, до самого виднокола, 
золотився влітку стиглими хлібами безкраїй степ. 

У будинку – інтернаті проживали 60 підопічних жінок – інвалідів, які, в 
основному, обслуговували себе самостійно, працювали на підсобному 
сільському господарстві при установі. 

Офіційною мотивацією закриття стало стихійне явище: - Дніпро з’їдає 
берег, кручі осипаються і це загрожувало приміщенням, збудованим ще до 
революції. До речі, вони на той час залишались міцними і охайними. Також 
приводився аргумент, що має бути введений в експлуатацію Запорізький 
будинок – інтернат для ветеранів праці, а Андріївський будинок інвалідів – 
зайвий на святі нового життя. 

Всі споруди та територія будинку – інтернату були за актом передані 
Машинобудівному інституту і успішно використані цим ВУЗом у якості 
спортивної бази. 

 
1972 рік. Введення в експлуатацію, початок роботи Бердянського 

платного пансіонату (Бердянського геріатричного пансіонату). 
Здача в експлуатацію установи відбулась 31 грудня 1971 року.  

Наповнення її мешканцями і практична робота розпочалася влітку 1972 року. 
Визначально установа мала особливий статус. Бердянський платний 
пансіонат був єдиним в Україні і другим в Радянському союзі. На той час  
діяв лише платний будинок - інтернат у Ленінграді для працівників творчих 
професій (художників, літераторів, кінематографістів тощо). Проте, проект 
був обраний типовий, власне - аналогічний Запорізькому  будинку  - 
інтернату для ветеранів праці. 

Місце розташування пансіонату обрали на околиці міста у комариному 
раю. Ненажерливі комахи комфортно почувалися в густих очеретах, які 
оточували установу і дошкуляли мешканцям пансіонату навіть взимку. 
Проблему було вирішено по-військовому винахідливим директором 
Маханьковим Борисом Андрійовичем – підполковником запасу, авіатором. 
Він придбав достатню кількість пилососів і мешканці та працівники установи 
перед Новим роком та Різдвяними святами з їх допомогою полювали на 
москітів. 

На відміну від Запорізького, Бердянський пансіонат не мав підвалів бо 
стояв на ґрунтах, просякнутих вологою. Внутрішнє обладнання та якість 
виконання робіт на той час відрізняли його не кращим чином. Там де в 
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Запорізькому був паркет, у Бердянському – дощата щіляста підлога. Замість 
кахлів – сині панелі. 

Логіка у створенні платної установи була. Особи із солідною пенсією, 
військові запасу, персональні пенсіонери тощо при проживанні у будинках – 
інтернатах загального типу втрачали значні суми у зв’язку з тим, що 
отримували на загальних підставах, згідно з положенням, щомісячно 25% від 
пенсії. 

Проживання в одномісній палаті коштувало 85, а в двомісній – 72 рублі в 
місяць. Гроші вносились самостійно, різниця (при пенсії 120 або 250 рублів) 
була вагомим додатком, що дозволяв придбати фрукти, солодкі напої тощо. 

Бажаючих, з числа відносно забезпечених пенсіонерів Запорізької області  
і України в цілому, потрапити до пансіонату виявилось небагато. Самотніх - 
взагалі обмаль, а дідуся – годувальника з доброю пенсією та пільгами хто 
розумний вигоне або відпустить з дому? 

Два роки після відкриття ліжкова мережа установи залишалася 
незаповненою. 

Загальносоюзного міністерства соціального захисту не існувало. 
Відповідні міністерства усіх республік підпорядковувались Держкомпраці, 
яким було прийняте рішення щодо направлення до пансіонату бажаючих з 
інших республік СРСР. Такі одразу знайшлись, оскільки сама назва установи, 
на відміну від традиційної – “будинок – інтернат”, викликала сподівання на 
особливі умови. Нагодою позбутися небажаних представників контингенту 
(сварливих, агресивних, схильних до пиятики, написання скарг і пасквілів, 
недисциплінованих тощо) оперативно скористались керівники всіх будинків - 
інтернатів безмежного Радянського Союзу. Приємні виключення при 
формуванні дуже непростого контингенту підопічних склали пенсіонери – 
колгоспники, за яких, відповідно до рішення колективів, вартість утримання 
доплачувалась колгоспами. Певний прошарок в установі становили 
громадяни, за яких платили діти або родичі. 

Слід згадати, що партійна організація пансіонату нараховувала до 60 
комуністів з числа підопічних. Партійні збори ініціювались ними щотижнево 
і тривали впродовж 4-5 годин, з перервами на обід. На них директор, замість 
того щоб виконувати прямі службові обов’язки, змушений був звітувати, 
виправдовуватись, полемізувати. 

Підопічні - колишні партійні та громадські функціонери, маючи досить 
вільного часу, спрямовували свою невикористану енергію намагаючись 
впливати на всі господарські процеси в установі, від організації харчування, 
яке було суворо регламентоване відповідними нормами, до витрат фарби та 
крейди під час проведення поточних ремонтів. 

До речі, пенсіонери ображались на визначення “підопічні” і наполягали на 
тому, що вони – мешканці пансіонату. Ними було створено не культурно – 
побутову комісію, як в інших установах, а “громадську раду” з правом 
контролю, що теж являло собою правовий нонсенс. 

Користуючись ситуацією щодо плати за утримання, мешканці привозили з 
собою меблі, громіздкі особисті речі, килими тощо. Зважаючи на час 
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виготовлення та зовнішній вигляд вказаних речей, окремі житлові кімнати в 
установі мали не надто презентабельний вигляд. Ситуацію поглиблювало 
прибуття разом із старими меблями небажаних кусючих постояльців, які 
емігрували разом з власниками і склали чудову компанію бердянським 
москітам. 

За кількістю скарг, листів, звернень, письмових пропозицій та заяв, а 
відповідно і комісій, перевірок, ревізій тощо Бердянський платний пансіонат 
був безперечним лідером не лише в Запорізькій області. Так тривало аж до 
відкриття Дніпровського (у м. Київ) інтернату для персональних пенсіонерів 
союзного та республіканського значення. В цій унікальній установі, за 
влучним висловом працівників міністерства, за два роки мешканці (само 
собою не у прямому сенсі) “з’їли” трьох директорів та чотирьох лікарів, не 
враховуючи працівників рангом нижче. 

Колеги з інших будинків – інтернатів співчутливо ставились до Базарного 
Володимира Ілліча, молодого, на той час, директора Бердянського платного 
пансіонату, який разом з посадою отримав важку історичну спадщину. Для 
нього безпосередні обов’язки керівника установи біли вторинними, а 
основною проблемою – вирішення внутрішніх колізій та спілкування з 
підопічними. Ситуація змінювалась лише з поетапним перепрофілюванням 
пансіонату в установу загального типу. У червні 1989 року  установа 
отримала статус пансіонату з платним відділенням, з лютого 1992 року – 
пансіонату для ветеранів праці, а з липня 1992 року – геріатричного 
пансіонату. 

За роки що спливли Бердянський геріатричний пансіонат пережив 
справжнє відродження. На його території виріс новий. сучасний корпус – 
красень на 240 місць з концертною залою, затишними холами, зручними 
палатами та медичним пунктом, харчоблоком, допоміжними приміщеннями. 
Невпізнанно змінився після ґрунтовної реконструкції старий корпус, забуяла 
зеленню та зарясніла квітами територія. 

Практично новобудови та реконструкція в установі тривають постійно,  
але без традиційно супроводжуючих подібну роботу бруду і грюкоту. Цього 
вимагають поставлені перед колективом задачі – забезпечити комфортне 
життя людям похилого віку. 

На сьогодні в Бердянському геріатричному пансіонаті проживає 324 
підопічних. Їх обслуговує 190 співробітників. Для мешканців створені всі 
необхідні побутові умови. Налагоджене 4-х разове харчування. у тому числі 
дієтичне. Цілодобово чергує медичний персонал. У повному обсязі, 
відповідно до потреб, забезпечується установа медикаментами. Діють кабінет 
лікувальної фізкультури та фізіотерапевтичний, оснащені сучасною 
апаратурою. В майстерні по шиттю і ремонту одягу та білизни працюють, 
відповідно до медичних рекомендацій, від шести до восьми підопічних. Діє 
бібліотека, що налічує понад 10 тисяч екземплярів художньої літератури. 
Передплачуються газети та журнали. Працює внутрішній радіоцентр, який, 
до речі, використовується для привітань з нагоди днів народження 



28 

підопічних. Цікаво і змістовно проводяться у станові урочистості та свята. В 
ці дні їдальня радує мешканців різноманітними смаколиками. 

За показниками в роботі КУ” Бердянський геріатричний пансіонат” ЗОР 
займає зараз провідне місце серед установ соціальної сфери області. 

 
 

1974 рік. Вихід на пенсію Міністра соціального забезпечення України, 
героя – партизана Федорова Олексія Федоровича. Робота Міністерства, 
очолюваного Лук’яненко Олександрою Михайлівною. 

Середнього зросту, кремезний, з сивими вусами, Міністр соціального 
захисту України Федоров Олексій Федорович, за період перебування на 
посаді з 1951 року багато зробив для розвитку очолюваної їм сфери, 
продовживши справу свого попередника Ананченка Федора Гурьєвича. 

Враховуючи, що фінансування та матеріально – технічне постачання 
здійснювалось безпосередньо через відповідні структури міністерства, у 
поєднанні з законодавчим та методичним забезпеченням, контролюючими 
функціями тощо, посада керівника вимагала від Федорова О.Ф. різнобічних 
знань. 

Насичене подіями життя підготувало Олексія Федоровича до будь – яких 
перипетій, а бойове минуле партизанського командира збагатило досвідом 
щодо прийняття оптимальних рішень в екстремальних ситуаціях. Заслуги 
Федорова О.Ф. викликали загальну повагу не лише співгромадян, які 
нещодавно пережили лихоліття війни, а і діячів партії та урядовців. Він був 
непересічною особистістю, здібним організатором та керівником. Окрім 
інших якостей, мав Олексій Федорович дар володіння словом та пером. Була 
популярною книжка Федорова О.Ф. “Підпільний обком діє”. На початку 
сімдесятих років телебачення демонструвало багатосерійний художній фільм 
про боротьбу партизанів на окупованих територіях, з головним героєм, 
чорновусим красенем – командиром загону Олексієм Федоровим. 

Федоров був безпосередньо причетним до будівництва та відкриття 
Чернігівського юридичного технікуму. Цей навчальний заклад давав глибокі 
знання і став альма – матір’ю для багатьох поколінь працівників соціальної 
сфери та інших державних, у т.ч. силових структур. Студентами технікуму 
були також жителі Білорусії і Росії. 

Пригадується один з приїздів Міністра до вказаного технікуму. Він 
опікувався проблемами свого дітища, при нагоді відвідував і, взагалі, любив 
Чернігівщину з її лісами та болотами. Олександра Федоровича поєднувало з 
цим краєм партизанське минуле, спогади про молоді роки. 

Федоров О.Ф. мав звичку з’являтися на підпорядкованих об’єктах без 
попередження та офіціозу. В приміщення технікуму він зайшов у 
студентському натовпі і попрямував до їдальні. Лише характерна зовнішність 
та одяг: імпортна дублянка, виключно дефіцитна в ті часи і більшості взагалі 
невідома річ, що гармонійно поєднувалась з пижиковою шапкою - ознакою 
кастової приналежності, а також нервова напруженість двох 
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супроводжуючих з місцевих посадовців привертала увагу оточуючих до 
Міністра. Він пройшов по їдальні між столами і запитав, чи смачно годують. 

Сконфужена увагою дітвора з денного відділення запинаючись 
відповідала, що смачно. Правду сказали заочники: 

- Дешево! 
- А я питаю, чи смачно?! – наполягав Федоров О.Ф. 
- А ви покуштуйте! – запропонувала експансивна і худа львів’янка. 
Іншим, вихідцям з півдня та сходу, було не з руки вступати в обговорення 

теми бо Федоров О.Ф., росіянин, принципово розмовляв виключно 
українською мовою, не зважаючи на внутрішньополітичну атмосферу тих 
часів, коли вживання української в громадських місцях на рівні офіційно- 
ділового спілкування розцінювалось як прояв націоналізму. Цей гріх аж ніяк 
неможливо було інкримінувати Федорову О.Ф. за етнічною приналежністю 
та біографією. 

Олексій Федорович витяг з кишені гаманець, простягнув 
супроводжуючому – Принеси мені перше і друге! – присів до столу із 
студенткою і запитав: 

- Як навчання, викладачі? 
Молодь загомоніла: - Жодних претензій! Викладачі – кращих не буває! 
Лекції цікаві, оцінки об’єктивні... 

Сьорбнув Міністр принесеного супу, після другої ложки скривився – 
Гидота! Штрикнув котлету, задумливо пожував: - Їсти можна, правда м’яса в 
ній майже немає, мабуть дієтична... Розберемося! – За домівкою скучаєте? – 
змінив Федоров О.Ф. тему. – Хлопцям що, гуляють, мабуть, а ось жінкам, 
особливо з села, інше діло: діти, господарство, город, худоба. Але молодці, 
що вчитеся. Завжди в житті допоможе. Успіхів вам! 

Поїхав міністр, а нажахані працівники їдальні місяць готували цілком 
пристойну їжу. Проте, як в усі часи, коли хвилі, що їх здійняв Федоров 
згасли, якість продукції їдальні повернулась до попереднього стану, який 
характеризувався єдиним позитивним показником – Дешево! 

З відходом від справ таких особистостей як Федоров О.Ф. відбувається 
зміна поколінь, але залишаються здобутки і вдячна пам’ять. Добрим словом 
згадують старійшини системи досвідчених, з глибоким знанням справи 
працівників Міністерства Сологуб Аліну Миколаївну – начальника 
управління пенсій та допомог, яка працювала з 1951 року, заступника 
Міністра Москальця Костянтина Федоровича, який перебував на згаданій 
посаді з 1979 року, начальника управління соціального обслуговування 
населення та стаціонарних установ Бєляєва Євгена Павловича та Грищенка 
Миколу Олександровича, що згодом змінив його на цій посаді. З високим 
професіоналізмом, сумлінно вони працювали в Міністерстві в 70-х по 90-і 
роки. 

Вказаний період був в роботі органів соціальної сфери динамічним, 
наповненим новаціями будівництвом, впровадженням прогресивних форм 
роботи, зміцненням матеріально – технічної бази установ, позитивними 
зрушеннями в питаннях підготовки та навчання кадрів. Це не зовсім 
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відповідає існуючій ідеологемі про “час застою”. Саме в той час розвиток 
системи мав еволюційний характер. 

З 1981 по 1990 роки Міністерство соціального захисту України очолювала 
Лук’яненко Олександра Михайлівна. До цього, з 1979 року вона працювала 
заступником Міністра. Згадується перше враження,  яке  справила 
Лук’яненко О.М. на працівників системи. Для першої зустрічі з нею були 
запрошені до конференцзали Запорізького обкому КПУ представники всіх 
підвідомчих відділів та установ. Образ міністра асоціював в уяві, на той час, 
як людини літньої, поважної, класично вдягненої з дотриманням традиційних 
для номенклатури вимог. Коли новий міністр в яскравій сукні “впурхнула”  
до зали (цей  вираз  більше  ніж  “увійшла”  характеризує  манеру  
Лук’яненко О.М.) та, не користуючись сходами, вистрибнула до трибуни – 
приміщенням пролунав легкий шепіт. Потім Олександра Михайлівна, без 
конспектів, аргументовано, відверто і професійно розповіла про роботу на 
подальше, головні пріоритети, влучно використала, при цьому, цитати 
латиною. Присутнім стало зрозуміло, що в системі почалася нова епоха. 

Новий Міністр була непосидюча. Її поїздки по областям мали регулярний 
характер, на місцях приймались конкретні рішення, які сприяли успіху 
справи, авторитету системи загалом, підвищували увагу до проблем 
соціального захисту з боку місцевих органів влади. Професійний лікар, 
здібний організатор з творчим ставленням до роботи, здатністю на 
нестандартні рішення в складних обставинах, Олександра Михайлівна 
сприяла впровадженню нового, сучасного обладнання в медичних пунктах 
будинків – інтернатів, харчоблоках, пральнях. Вказані установи отримали 
перші, пристосовані до потреб медицини санітарні автомобілі УПЗ, РАФ, 
автобуси для перевезення підопічних. Вона використовувала будь – яку 
можливість для зміцнення матеріально – технічної бази системи. 
Пригадується одноразова акція, пов’язана з оновленням автомобільного 
парку Мінздраву. В цьому зв’язку пригадується запит міністра щодо 
доцільності передачі будинкам – інтернатам автомашин швидкої допомоги, у 
яких вийшов термін експлуатації в системі Мінздраву, а потім були отримані 
ці автівки. Вони, після відповідного ремонту, ще довго служили за 
призначенням. 

В особистих рисах працівників міністерства того часу біли абсолютно 
відсутні такі негативні риси, як амбіційність, пиха і зарозумілість. Прекрасні 
стосунки склалися у Лук’яненко О.М, з заступником голови Запорізького 
облвиконкому Ножкіною Іриною Павлівною, відповідальною за стан 
соціальної сфери та начальником обласного відділу соціального забезпечення 
Захаровим Дмитром Єрмолайовичем. Ця згуртованість і взаєморозуміння 
людей, об’єднаних спільною метою були рушієм справи, якій вони 
самовіддано служили. Цілком заслужено Запорізька область в той період 
займала одне з провідних місць за показниками роботи соціальної сфери. 
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На фото: Захаров Д.Є. урочисто отримує з рук 
заступника Міністра соціального захисту України 
Почесний Диплом за успіхи області у розвитку 
соціальної сфери. Середина 80-х років ХХ століття. 

 
 

1977 рік. Утворення Комунарського районного управління праці та 
соціального захисту населення 

 
6 квітня 1977 року Президія Верховної Ради Української РСР прийняла 

Указ № 1901 – 1Х про утворення Комунарського району у місті  
Запоріжжі. 

Назва нового району походила від одного з найстаріших підприємств 
міста – заводу “Комунар”. 

Шостий адміністративний район міста Запоріжжя було утворено шляхом 
поділу Жовтневого району на дві частини. На час утворення територія 
Комунарського району складала 3407 га, а кількість населення 
дорівнювала 99 тисячам осіб. 

В районі працювало 14 заводів і фабрик, діяв 21 навчальний заклад , 13 
лікувально – медичних установ, близько 200 установ та закладів торгівлі, 
побутового обслуговування, культури та спорту, Запорізький будинок – 
інтернат для ветеранів праці (геріатричний пансіонат). 

Відділ соціального забезпечення було утворено і затверджено на першій 
сесії районної Ради депутатів трудящих 29 квітня 1977 року. Штатна 
чисельність відділу становила 19 спеціалістів. Контингент отримувачив 
пенсій і допомог складав близько 16 тисяч осіб. 

Очолив відділ Калініченко Микола Миколайович, 1943 р. народження, 
який працював на цій посаді до квітня 1978 року. 
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Після нього, на посаду завідуючої відділом соціального забезпечення 
рішенням виконавчого комітету Комунарської районної Ради народних 

депутатів від  20.04.2978 №  114 було  призначено  Хоменко   Ганну 
Миколаївну, 1938 р. народження, яка очолювала відділ до 01.07.1998 року. 

Змінила  її   Лосєва Ірина Вікторівна, яка працювала начальником 
Комунарського  районного   управління праці та соціального захисту 
населення  до  2009 року  і  залишила  посаду  для подальшої  роботи 
заступником голови райадміністрації. 

Зараз управління очолює Разумеєнко Олена Михайлівна, колишній 
заступник начальника. Безперечно від подібного вирішення кадрового 
питання у виграші справа, оскільки вона потрапляє до рук професіонала, 
знайомого з усіма особливостями складної і відповідальної соціальної 
сфери. 

Професіоналізм і досвід здобуваються наполегливою працею. Олена 
Михайлівна розпочала трудову діяльність в сфері соціального захисту у 
1995 році. З 1998 по 2001 рік, відповідно до посадових обов’язків, 
опікувалась проблемами громадян. постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. З 2001, продовжуючи цю роботу, була 
призначена на посаду завідуючої сектором по перевірці призначення 
різних видів державної допомоги сім’ям з дітьми. У  2002  році  
Разумеєнко О.М. стала заступником начальника управління  – 
начальником відділу праці і перебувала на цій посаді до призначення у 
2009 році начальником управління. Кожна з перерахованих посад 
вимагала нових знань та навиків, досконалого володіння законодавством. 
У 2009 Олена Михайлівна році отримала ступінь магістра за 
спеціальністю “Державна служба”, потім удосконалила професійний 
рівень в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 
академії державного управління при Президентові України. В 2010 році 
Разумеєнко О.М. переймала досвід роботи у сфері соціального захисту 
населення в Ірландії. 

Колектив управління складається з 58 працівників, переважно жінок. 
Як відомо, кадри вирішують все, а ветерани в їх складі є кадровою 

основою у формуванні колектив. Заступник начальника Притула Тетяна 
Федорівна - здібний організатор і наставник молоді, працює в управлінні 
26 років і керує впровадженням єдиної технології прийому та 
обслуговування громадян. 

Більша частина спеціалістів, які приходять в управління, залишаються 
працювати в ньому надовго і становлять значну частку колективу. 
Наприклад у Данильченко Т.М. та Постригач В.М. стаж роботи в УСЗН 
становить понад 29 років, у Олійник С.П. - більше 26 років. 

Впродовж останнього часу другу вищу освіту здобуло 8 працівників 
управління. 

Із 134699 жителів Комунарського району на обліку в управлінні 
перебуває понад 56 тисяч осіб, у тому числі: 1766 сімей, що одержують 
субсидію на відшкодування вартості житлово – комунальних послуг, 
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39338 осіб, які мають право на пільги, 8740 осіб – отримувачів різних 
видів соціальної допомоги, 6630 інвалідів та дітей – інвалідів. 

Наведені цифри свідчать про всезростаючий обсяг роботи, яку 
виконують працівники управління. 

У  2013-2014  роках було   обрано приоритетний напрям діяльності 
управління – удосконалення роботи  щодо надання   пільг  деяким 

категоріям громадян. у тому числі багатодітним сім’ям. Спеціалісти 
проаналізували існуючі проблеми і розробили Порядок організації роботи 
управлінь праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради 
по районам  з  підприємствами  – надавачами  послух  щодо  звернень 

громадян з питань надання пільг на житлово – комунальні послуги та 
послуги зв’язку.   Вказаний Порядок  був схвалений і  затверджений 

рішенням виконкому Запорізької міської ради. Він передбачає, що при 
зверненні громадянин подає до управління особисто заповнену та пакет 
документів для  УСЗН  та  кожної організації, послугами якої він 

користується. Управління передає заяву та завірені належним чином копії 
документів до організацій – надавачів послуг. Подібна схема роботи не 

лише значно спростила заявнику оформлення пільг, а і зменшила 
розбіжності між даними управління та згаданих організацій і підприємств. 

Приклад цієї розробки свідчить про ініціативність та активну позицію 
працівників управління у впровадженні новацій. 

Найвищою оцінкою діяльності колективу управління праці та 
соціального захисту населення Запорізької міської ради по 
Комунарському району є вдячність, яку постійно висловлюють громадяни 
за увагу і отриману різноманітну допомогу. 

 

На фото: колектив управління праці та соціального захисту населення 
Запорізької міської ради по Комунарському району. 



34 

1981 рік. Введення в експлуатацію, початок роботи Запорізького 
дитячого будинку – інтернату. 

 

Нагальна потреба в установі подібного типу відчувалась постійно 
Мережа дитячих будинків інтернатів в межах України передбачала їх 

відповідне профілювання по областям та заповнення ліжко-місць 
вихованцями з усіх регіонів. Таким чином, діючий в області Кіровський 
дитячий будинок-інтернат для дівчаток другого профілю з діагнозом: 
олігофренія в ст. імбецильності, які підлягають навчанню, у повній мірі 
задовольняв не лише місцеві потреби. Шістдесят відсотків його вихованок 
складали діти з інших областей. В той же час для хлопчиків у віці від 4 до 18 
років з тим же діагнозом необхідні установи працювали, наприклад, у 
Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. Подібна ситуація 
обумовлювала дефіцит місць в одних установах і, одночасно, наявність 
вільних ліжко-місць в інших. 
Слід було врахувати і те, що батьки з великою неохотою здавали дітей в 
установи, розташовані за межами рідної області. 

Між облсоцзабезами відбувався постійний обмін вихованцями і 
підопічними (особами похилого віку та інвалідами). Довго очікуване і таке 
потрібне відкриття дитячого будинку – інтернату відбулось під Новорічні 
свята - 29 грудня 1981 року. Завершилось будівництво, яке тривало з 1978 
року. На той час. в новій для нього сфері, в якості заступника начальника 
обласного відділу соціального забезпечення продовжив трудову діяльність 
Касьян Григорій Костянтинович. Енергійний, наполегливий і послідовний у 
досягненні мети, він ініціював зміни до проекту та кошторису. 
Використовуючи досвід, особисті знайомства та зв’язки, зокрема у 
будівельній сфері, Касьян Г.К. домігся багатьох удосконалень на об’єктах 
новобудови. Наприклад заміну дощатої підлоги на лакований в’єтнамський 
паркет, фарбованих панель на кахлі, замість стандартного встановлення 
обладнання вищого ґатунку на харчоблоці і так далі. На суботниках з 
благоустрою території новобудови брали участь також працівники обласного 
відділу соціального забезпечення, що задокументовано на фото восени 1981 
року. 
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Таким чином, попри існуючі стандарти, було введено в експлуатацію 
досконалу на той час, одну з кращих в Україні установу, предмет заздрощів 
освітян та медиків, які приїздили табунцями, з захопленням оглядали 
інтернат, приходили до власних висновків і висловлювались щодо 
невиправданих, на їх думку, розкошів, як для розміщеного контингенту 
вихованців. 

Шістнадцятиквартирний житловий будинок (службове житло) на території 
установи дозволив прискіпливо і навіть вибагливо підійти до комплектації 
штату працівників, оскільки квартира в Запоріжжі мала, як і тепер, не абияку 
цінність. 

На початку роботи установи трапилась трагічна подія. Несподівано, 
пропрацювавши лише два місяці, помер молодий директор Дем’яненко 
Анатолій Федорович. Ненадовго затримувались на посадах кілька 
виконуючих обов’язки та один офіційно призначений директори і тільки 
шкільний вчитель Аллов Леонід Геннадійович, очоливши колектив з серпня 
1982 року, вніс стабільність в керівництво установою, багато зробив для 
покращення матеріально – технічної бази. В цьому плані досить згадати 
першу в області сучасну котельну на природному газі, нашпиговану 
автоматикою, встановлену в дитячому будинку - інтернаті при його 
безпосередній участі. 

 

На фото: другий зліва директор Запорізького дитячого будинку – інтернату 
Аллов Л.Г., за ним начальник Головного управління соціального захисту 
населення Панкратов В.П. і Касьян Г.К. 
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З березня 2011 року колектив КУ “Запорізький дитячий будинок – 
інтернат” ЗОР очолила Гончаренко Людмила Вікторівна, відмінник народної 
освіти, спеціаліст вищої категорії. Вона належить до керівників, життєве 
кредо яких не демонтувати (з фундаментом включно, як це нерідко буває) 
нову доручену справу, а зберігаючи надбання попередників наповнити її 
новим, сучасним змістом. 

В установі забезпечений ефективний взаємозв’язок різних служб і видів 
діяльності: медичного пункту, харчоблоку, учбово – виховного процесу, 
соціально – побутової реабілітації вихованців, у поєднанні з раціональним 
використанням матеріально – технічних засобів, транспорту тощо. 

Лише впродовж 2012-2014 років в КУ “Запорізький дитячий будинок – 
інтернат” ЗОР виконано значний обсяг робіт з реконструкції, ремонту та 
благоустрою приміщень, оснащенню служб багатофункціональною, 
мультимедійною технікою. Замінено на пластикові вікна в усіх групах, 
класах, кабінетах спеціалістів, холах і коридорах. На нові, сучасні замінені 
двері. В групах та обідній залі встановлені кондиціонерами. Придбані і 
встановлені якісні меблі для учбових, побутових та спальних приміщень. 
Кабінет фізіотерапії обладнано окулярами Бриля для стимулювання зору, 
інфрачервоними та соляними лампами, килимками для масажу, інгалятором 
“Небулайзер”, тонометрами, гідро-масажними ваннами. Оновлено кабінет 
ЛФК: встановлені дзеркала, вібро – масажна кушетка “Нуга-бест”, батут, 
корекційний килим. Переоснащено учбові та ігрові кімнати, кабінети, 
тренажерна зала, клас інформаційних технологій. Осучаснено інтер’єр 
приміщень. 

Територія установи, з квітниками і зеленою зоною, утримується в 
зразковому стані. Для дітей облаштовано ігровий майданчик. 

Характерною особливістю досягнень є те, що багато робіт виконано 
безпосередньо працівниками установи. Гордістю колективу є нещодавно 
відкритий “Зимовий сад” з зоологічним куточком. 

Для забезпечення різноманітних потреб установи широко залучаються 
шефи, благодійні організації та приватні спонсори. Від них отримано  
пральну машину, комп’ютер, телевізори, також надходять продукти 
харчування, фрукти, овочі тощо. 

В КУ “Запорізький дитячий будинок – інтернат” ЗОР перебуває на 
утриманні 133 вихованці. Штати обслуговуючого персоналу – 130 осіб. З 
дітьми працюють психолог, логопед, артпедагог. Активно застосовуються 
технічні засоби реабілітації: вертикалізатори, ролатори, ходуни, а також такі 
протезно – ортопедичні засоби, як ортези, тутори, корсети для сидіння тощо. 

У 2013 року в установі відкрите відділення 3-4 профілю, в якому на 
сьогодні 30 дітей, переведених з КУ “Чернігівський дитячий будинок – 
інтернат” ЗОР. Для цих вихованців придбані нові ліжка з натуральної 
деревини з ортопедичними матрацами, збудовано пандус, придбано літній 
павільйон, гойдалки, басейн. 

Всі вихованці розподілені на 9 груп з урахуванням віку і розумових 
характеристик, в яких від 10 до 15 дітей. З кожною групою працює 
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цілодобово 3 вихователі та 5 молодших медичних сестер. Для цих вихованців 
придбані нові ліжка з натуральної деревини з ортопедичними матрацами, 
збудовано пандус, придбано літній павільйон. 

Навчання та соціальна адаптація вихованців - дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку здійснюється з урахуванням відмінності кожного з 
них, як особистості, на базі досягнень сучасної педагогіки та методології. 

В процесі занять з трудотерапії, діти допомагають доглядати за рослини, 
малюють, майструють нескладні художні вироби. В установі функціонують 
творчі гуртки за інтересами. 

Для вихованців організуються різноманітні екскурсії. Вони щорічно беруть 
участь у обласному благодійному фестивалі “Гармонія сердець”, а також 
заході, який проводить Всеукраїнська федерація “Спас” і благодійному 
проекті “Любов милосердствує”, започаткованому Запорізькою єпархією 
Православної Церкви з метою збору коштів на лікування онкохворих дітей. 

Спортивна команда дитячого будинку інтернату з футболу та настільного 
тенісу має значні досягнення в обласних змаганнях, які проводяться 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації спільно 
з Запорізьким обласним центром інвалідного спорту “Інваспорт”. 

У своїй гуманній місії, колектив КУ “Запорізький дитячий будинок – 
інтернат” ЗОР, за понад тридцятилітню діяльність, зажди залишався носієм 
передового досвіду. Повсякчас прагнув оточити дітей турботою, забезпечити 
їм цікаве, повноцінне, змістовне життя та адаптацію у суспільство. 

 
 

На фото: урочистості з нагоди 30 – річчя КУ “Запорізький дитячий 
будинок – інтернат” ЗОР 



1985 рік. Впровадження експерименту по утворенню і початок роботи 
територіальних центрів з надомного обслуговування самотніх 
непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів. Діяльність 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на сьогоднішній період. 

 
В “Нарисах” вже згадувався працівник Міністерства соціального захисту 

України Бєляєв Євген Павлович. На ювілеях територіальних центрів його 
прізвище, на жаль, не фігурує в речах та доповідях, при тому, що Євген 
Павлович безпосередньо причетний до створення цих установ, які мають власні 
функції в питаннях надання допомоги вразливим верствам населення. 

 

На фото: Бєляєв Євген Павлович в наші дні. Знімок вислано ним на звернення 
редакційної групи. 

 
Після робочої поїздки до Польщі та Чехословаччини, аналізуючи  

закордонний досвід та враховуючи потенційні можливості і роботу будинків – 
інтернатів, він, порадившись з Міністром Лук’яненко О.М., ініціював на 
урядовому рівні організацію надомного обслуговування громадян похилого віку 
та інвалідів. У Кабміні УРСР до цієї ідеї поставились з розумінням. Бєляєв мав 
там однодумців. В розмові він похвалився, що потрібні підписи зібрав за 
тиждень. 

Таким чином отримала свій початок, попервах як експериментальна, нова 
структура – територіальні центри. 



Зрозуміло, що їх робота потребувала матеріально – технічного та кадрового 
забезпечення, тому ці установи було утворено на базі діючих будинків – 
інтернатів: Запорізького геріатричного та Запорізького дитячого. Нові функції 
ускладнили і без того непрості задачі колективів вказаних установ, очолюваних в 
той період Середою Анатолієм Васильовичем і Алловим Леонідом 
Геннадійовичем. Проте, розрахунок авторів проекту, як назвали б новацію зараз, 
виявився вірним, підвищене навантаження будинки – інтернати витримали. 

Серед перших працівників територіальних центрів були: Скрипник Ніна 
Семенівна в Комунарському районі, яка здійснювала на початку впровадження 
експерименту координуючі та керівні функції, Маслова Людмила Федорівна в 
Жовтневому районі, Дроздова Ніна Миколаївна в Ленінському, енергійна, жвава 
росіянка, вона перебувала в штаті Запорізького дитячого будинку – інтернату і 
спілкувалась скоромовкою на цікавому окаючому діалекті, Козлова Лідія 
Іванівна та Гончаренко Галина Андріївна в Шевченківському районі. До речі, 
початок діяльності Галини Андріївни в у цьому виді соціального обслуговування 
припадає на 1986 рік. Вона опікувалась відповідним відділенням, яке перебувало 
в структурі Шевченківського райуправління, пам’ятає перші кроки 
новонароджених терцентрів і візити до Запорізької області їх творця, Бєляєва 
Євгена Павловича. 

По - різному склалися долі тих, хто стояв у витоків справи, створював 
територіальні центри і наповнював змістом їх роботу. Більшість із цих людей 
залишились вірними обраній професії, продовжували і продовжують 
застосовувати власні здібності в соціальній сфері. Гончаренко Галина Андріївна 
очолювала свого часу Запорізький міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання послуг), потім працювала заступником директора 
Департаменту, начальником управління соціальних послуг та соціального 
забезпечення, а з 2015 року керує колективом комунальної установи 
“Запорізький геріатричний пансіонат” Запорізької обласної ради. 

 

На фото: ветеран системи Гончаренко Галина Андріївна. 



Облаштування приміщень та оснащення, комплектація кадрів, визначення 
меж компетенції здійснювались “з коліс”, в процесі роботи. Разом з районними 
відділами соцзахисту окреслювалось коло осіб,  бажаючих  отримувати 
допомогу, їх потреби. Емпіричним шляхом, методом спроб і помилок 
провадилось обслуговування пенсіонерів. Умови проживання самотніх,  
немічних людей вражали. В процесі пошуку оптимального варіанту надання їм 
послуг приймались нестандартні рішення включно до приготування їжі в 
будинку – інтернаті. 

Харчі доставлялись пенсіонерам додому молодшим медичним персоналом 
згаданих установ транспортними засобами інтернату. У разі необхідності для 
надання допомоги залучались кваліфіковані спеціалісти – медики, знову таки, 
будинку – інтернату. Працівники цієї установи допомагали приводити у 
відповідний стан приміщення, надані центрам місцевими органами влади. З 
будинків – інтернатів виділялись меблі, сантехніка, будматеріали, штори, 
покриття на підлогу тощо. 

Треба віддати належне фахівцям Міністерства, які аналізуючи стан роботи 
територіальних центрів на початковому етапі та узагальнюючи досвід сприяли 
утворенню відповідної нормативно – правової бази. 

З часом відбулось “цивілізоване розлучення” терцентрів з будинками – 
інтернатами, розмежування повноважень, вирішено головне питання щодо їх 
підпорядкування та джерел фінансування. В цьому зв’язку слід згадати наказ 
Міністерства соціального забезпечення Української РСР від 15.05.91 р. № 60 
“Про затвердження типових положень про територіальний центр обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і відділення соціальної 
допомоги на дому системи соціального забезпечення Української РСР”. 
Наступний правовий документ – “Типове положення (взірцеве) про 
територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян”, затверджене наказом Міністра соціального захисту 
України від 1 квітня 1997 року № 44 до сьогодні визначає функціональні 
завдання установ, як юридичних осіб. 

За час, що сплинув з початку експерименту по створенню територіальних 
центрів, відбулись глобальні зміни та подальше удосконалення їх роботи, 
розширення мережі цих установ, оптимізація спектру діяльності, запровадження 
нових підходів і механізмів, підвищення якості обслуговування вразливих верств 
населення в рамках державного реформування системи соціальних послуг. 

За ініціативою заступника голови облдержадміністрації Андрія Гамова та 
директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
Ігоря Мещана з березня 2013 в області реалізовувався TWINNING проект 
“Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні”. Партнерами проекту 
були Міністерство соціальної політики України і Міністерство соціальних справ 
та охорони здоров’я Франції. 

За участю французьких експертів під керівництвом постійного радника 
проекту Андрія Третяка напрацьовувалась система моніторингу та оцінки 
ефективності соціальних послуг. Це стосувалось не лише діяльності 
територіальних центрів. 



 
 

На фото: робоча нарада з французами. Зліва направо Галина Гончаренко – 
заступник директора Департаменту, начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення, Ігор Мещан – директор Департаменту, Віктор Панкратов – 
колишній керівник соціальної сфери області, Андрій Третяк - радник проекту 
“Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні”, Галина Шевченко – 
працівник Департаменту, координатор проекту. 

 
З метою залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг 

в області проводився конкурс соціальне замовлення на надання соціальної 
послуги “Організація гарячого харчування бездомних громадян, осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах в листопаді-грудні 2013 року” на 99,9 тис. грн. На конкурсі були 
присутні французькі експерти. Виконавцем соціального замовлення визнали 
обласну організацію Товариства Червоного Хреста України. З 12 листопада 2013 
діяли 16 пунктів роздачі гарячих обідів за рахунок коштів обласного бюджету. 

Упродовж 2013 року в області функціонувало 25 територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). В містах - 5 і у 
сільській місцевості – 20. 

У 2013 році ними було обслужено 35,7 тис. осіб, що складає 82,3% від 
виявлених потребуючих надання соціальних послуг вказаними установами. 
Серед обслуговуваних територіальними центрами: 7 тис. інвалідів, 9,2 тис. 
ветеранів війни та членів їх сімей, 14,7 тис. ветеранів праці. 

В структурі територіальних центрів значилось 34 відділення соціальної 
допомоги вдома, ними обслуговувалось 14,8 тис. осіб, 7,2 тис. осіб скористались 
послугами у відділеннях соціально-побутової адаптації, 11,6 тис. осіб – у 
відділеннях організації надання грошової та натуральної допомоги, отримали 
грошову допомоги 1 тис. осіб на суму 180 тис. грн., адресну натуральну 
допомогу 9,1 тис. осіб на суму 554 тис. грн., 144 особи знаходились на 



обслуговуванні у стаціонарних відділеннях для постійного проживання. 
Розширився спектр соціальних послуг: у шести відділеннях соціальної адаптації 
дітей-інвалідів (структурних підрозділах територіальних центрів) діяли 
відділення денного перебування дітей-інвалідів та 1 відділення денного 
перебування інвалідів. 

 
З часу створення Територіальних центрів минула чверть віку. Колективи 

установ відсвяткували ювілеї, підвели підсумки досягнутому. Так, у 2016 році 
року виповнилось 25 років комунальній установі “Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оріхівської районної 
ради Запорізької області (далі – Терцентр). 

З початку діяльності Терцентру у 1991 році його працівники засвідчили 
свою потрібність, здобули визнання. 

Широке відзначення урочистої дати за участю керівників району і області, 
громадських, релігійних організацій та об’єднань, медичних, учбових закладів, 
місцевих промислових підприємств, фермерських господарств і засобів масової 
інформації підтвердили повагу та авторитет, якими користується установа у 
населення. 

Її фахівцями, згідно з вимогами часу, поетапно розширюється, набуває 
нових форм обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів, 
зміцнюється матеріальна база. 

 

 

На фото: вітальну адресу та подарунок з нагоди ювілею вручає директору КУ 
“Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” 
Оріхівської районної ради Керничній Надії голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників соціальної сфери України Тетяна Лазебна. 

 
Впродовж 2015 року Терцентрами обслужено 37,1 тис. осіб, що 

складає 91% від виявлених потребуючих послуг. Серед них майже 8 тис. 
ветеранів війни та членів їх сімей. 



Відділеннями соціальної допомоги вдома обслуговуються понад 15 
тис. осіб, з них близько 160 в стаціонарних відділеннях для постійного 
проживання. 

 
На тлі багатьох питань, віднесених до повноважень Департаменту 

соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації, створення  
умов для самореалізації, покращення морально – психологічного та фізичного 
стану людей старшого віку належить до пріоритетних. 

Важливу роль щодо цього відведено “Університетам третього віку” (далі – 
Університет), які діють при територіальних центрах соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) в містах і районах області. 

Такий Університет вже третій рік поспіль функціонує у відділенні денного 
перебування комунальної установи “Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)” Бердянської міської ради (далі – 
Терцентр). Нещодавно в ньому завершився навчальний цикл 2015-2016 років і 
випускники срібного віку в урочистій атмосфері отримали відповідні 
сертифікати. Привітати їх завітали начальник управління праці та соціального 
захисту населення Бердянської міської ради Наталя Токмань, директор 
Терцентру Володимир Браілко, колеги - керівники та спеціалісти територіальних 
центрів Мелітопольської міської ради, Якимівської, Куйбишевської, 
Михайлівської, Пологівської та Чернігівської районних рад. 

Про історію створення, досягнення Університету та відділення в цілому 
присутнім розповіла його завідувач Раїса Бросленко. 

У виступах учасники заходу відзначали, що завдяки її ентузіазму та 
організаторським здібностям, а також згуртованості і взаєморозумінню в 
колективах спеціалістів відділення та слухачів постійно удосконалюється  
робота, реалізуються задуми. 

У жовтні 2015 року за результатами анкетування, було організовано 
чотири факультети Університету: 
- інформаційних технологій; 
- здорового способу життя; 
- декоративно-прикладного мистецтва; 
- історико-етнографічний. 

 



Набір слухачів здійснювався відповідно до поданих заяв. Всі бажаючі 
пенсіонери відділення мали можливість набути статус студентів і займатись на 
улюблених факультетах. Таких впродовж навчального року виявилося 90 осіб 
віком від 60 до 78 років. Попри багаж життєвих знань, слухачі взялися ще й за 
італійську мову, комп’ютерні технології, спів шиття тощо. 

Протягом шести місяців у відділенні було надано близько двох тисяч 
послуг. 

Кожний факультет має аудиторію для занять та необхідне обладнання. 
Згідно з потребами факультет декоративно-прикладного мистецтва оснащений 
сучасними швацькими машинками. На відміну від нього факультет 
інформаційних технологій на сьогодні має лише чотири комп’ютери, що, 
враховуючи його популярність серед слухачів та кількість бажаючих навчитися 
комп’ютерній грамотності, вже замало. Проте, вихід з ситуації було знайдено. 
Прагнучи освоїти комп’ютер, слухачі приходять з власними ноутбуками, що 
дозволяє навчати усіх бажаючих. 

 

На фото: заняття з вивчення персонального комп’ютера 
 

Випускники факультету інформаційних технологій з радістю розповідають 
про спілкування зі своїми дітьми та онуками на відстані, завдяки знанню 
технологій, вмінню користуватися Інтернетом та скайпом, надсилають 
електронні листи. 

Не менш цікаво організована робота факультету здорового способу життя. 
Зважаючи на те, що люди похилого віку приділяють велику увагу власному 
здоров’ю, програма факультету розроблена так, що слухачі, крім групових 
лекційних та практичних занять, мають можливість отримати індивідуальні 
консультації з важливих для них питань. 

Особливістю факультету є також створена нещодавно група з вивчення 
італійської мови. Це виявилось дієвим засобом для тренування та збереження 
пам’яті, поліпшення розумових здібностей людини, особливо похилого віку. 



Треба відмітити ентузіазм та наполегливість, які демонструють слухачі в  
процесі навчання. Тим з них, хто засвідчив достатній рівень знань на екзамені, 
були видані сертифікати про закінчення початкового курсу з італійської мови. 

Відвідувачі факультету здорового способу життя, додатково проходили 
практичні заняття у групах нервово-емоційного розвантаження, дихальної 
гімнастики, вивчали методики подолання стресу та активізації організму за 
допомогою впливу на біологічно-активні центри. Все це сприяло зменшенню 
відвідувань пенсіонерами дільничних лікарів. 

Випускники факультету декоративно-прикладного мистецтва вивчали 
методики створення оригамі, макраме, енкаустик тощо. Вчилися шити та 
ремонтувати одяг. 

Хоровий колектив “Вечірня зоря”, організований на базі історико- 
етнографічного факультету, значно урізноманітнив творче життя відділення. Хор 
працює над удосконаленням пісень, освоїв досить великий репертуар. Задля 
підвищення виконавчого рівня з колективом хору було проведено майстер-клас 
заслуженим робітником культури України Л.І. Трояном. На базі хорового колективу 
діють вокальні ансамблі, демонструють творчій потенціал солісти. Цікавий 
репертуар та якість виконання дозволили самодіяльному гурту заявити про себе, як 
про досить помітну в місті творчу одиницю. Колектив бере участь у місцевих 
заходах, присвячених Дню Перемоги. Безперечним його досягненням  стала участь 
у конкурсі “Поможи себе “ і здобуття другого місця у одній з номінації. Виконавці 
пісень неодноразово виступали в геріатричному пансіонаті з різноманітними 
концертними програмами, запрошувались на міський захід, проведений для 
вимушених переселенців “Багаття дружби”. 

 

 
На фото: хор “Вечірня зоря” 

 
Знання та навички, що отримують слухачі факультетів застосовуються 

ними у повсякденному житті, створюють умови для самореалізації, дають 
можливість усвідомити власну потрібність. 

Досвід роботи “Університету третього віку”, свідчить про важливість 
впровадження цього соціального проекту, як вагомого засобу впливу на 
морально–психологічний та фізичний стан людей старшого покоління. 
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Утворення та робота комунальної установи «Комп’ютерний 
інформаційно – обчислювальний центр» Запорізької обласної ради      
(КУ КІОЦ ЗОР) 
69063 м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 44  тел.  764-86-96, 
e – mail: kivc@zp.ukrtel.net 
 

Утворення  15.12.1992 року  Комп’ютерного  інформаційно –
обчислювального центру (нинішня повна назва – комунальна установа 
«Комп’ютерний інформаційно – обчислювальний центр» Запорізької 
обласної ради, скорочено – КУ КІОЦ ЗОР) було обумовлено зростаючим 
обсягом роботи, потребою автоматизації рутинних операцій із зменшенням 
трудомісткості і документообігу; необхідністю підвищення ефективності та 
оперативності у реагуванні на важливі зміни законодавчих норм, 
забезпечення доступу до інформаційних ресурсів правового, нормативно – 
довідкового та іншого змісту, обґрунтованості у прийнятті управлінських 
рішень і покращення контролю. 

До утворення КІОЦ безпосередньо та особисто причетний начальник 
Головного управління праці та соціального захисту населення (так тоді 
називався Департамент) Панкратов Віктор Павлович, який сповідував  
принцип – не бути заручником обставин, а працювати “на упередження”. 

    Одною з головних і трудомістких ділянок в роботі, на той час, було 
призначення, перерахунок та виплата пенсій. На обліку перебувало близько 
500 тисяч пенсіонерів. 
 

 
 
На фото:  начальник Головного 
управління праці та соціального 
захисту населення Запорізької 
облдержадміністрації Панкратов 
Віктор Павлович 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Попередні технічні, організаційні функції та, як подальший технологічний 
етап  - зв’язок з обчислювальним центром обласного управління статистики 
виконував відділ механізації обліку у складі трьох працівників, очолюваний 
Крижанівською Катериною Данилівною. 
     Після відповідної обробки, матеріали збиралися, буквально, у лантухи і 
співробітники на машині, а інколи на плечах, доставляли “напівфабрикати” 
фахівцям з облстату. 
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      Подібний стан роботи мав ще кілька недоліків. При значному обсязі, 
розрахункові операції здійснювались без участи спеціалістів міськрайвідділів 
соціального захисту. Вони, практично, були позбавлені можливості бачити, 
аналізувати, співставляти і контролювати як процес розрахунків, так і їх 
кінцевий результат, надати вичерпні роз’яснення пенсіонерам на питання, що 
виникли. 
     Суттєвими були фінансові витрати на обробку матеріалів та кількість 
помилок. 
     За викладених обставин поява і надходження персональних комп’ютерів 
(ПК) стали своєрідним каталізатором, сигналом для висновків та дії. 
     Панкратов В.П., не маючи практичного досвіду роботи з ПК, інтуїтивно 
усвідомив, що використання комп’ютера вирішить багато з існуючих 
проблем, надасть можливість здійснювати розрахунки і перерахунки 
безпосередньо за участю спеціалістів міськрайуправлінь на робочих місцях. 
     Таким чином, виникла ідея, підсумком реалізації якої стало утворення 
КІОЦ. 
     Однодумця, який зорієнтувався у значимості справи, Панкратов В.П. 
знайшов у особі, на той час, голови обласної ради Бочкарьова Юрія 
Георгійовича. “Добро”, отримане від нього, обумовило оперативне прийняття 
відповідного розпорядження про утворення Комп’ютерного інформаційно – 
обчислювального центру. 
     Але документальне оформлення ідеї - лише початок роботи. Потрібні були 
наполегливість, усвідомлення необхідності впровадження інновацій, 
життєвий досвід,  та інші ділові якості Панкратова В.П., як керівника, для 
вирішення питання щодо приміщення в м. Запоріжжі по вул. Дзержинського, 
44. Варіант був спокусливим, оптимальним і найбільш прийнятним, 
враховуючи місце розташування будинку. В перспективі вимальовувалися  
обриси управлінського комплексу. Будинок перебував у відомстві обласного 
відділу народної освіти і використовувався як гуртожиток для слухачів 
центру удосконалення вчителів. Враховуючи, що добровільно приміщення в 
центрі міста жодна структура віддати не бажає, можливо уявити баталії, які 
відбувались навколо процесу передачі приміщень. Вірний правилам 
доводити діло до кінця, Панкратов В.П. долучив до “експропрійованої” у 
педагогів нерухомості приміщення гуртожитку (з відселенням мешканців), 
яке зараз служить конференц – залою, кімнатою для видачі протезно – 
ортопедичних виробів та інших потреб. 
     Після отримання перемоги почалися роботи по реконструкції та 
капітальному ремонту, а також технічному оснащенню КІОЦ. 
     Доцільно відмітити, облстат, схаменувшись, що втрачає постійного і 
грошовитого клієнта, розпочав підпільну боротьбу, але було втрачено час і 
партизанські дії статистів не дали їм бажаних результатів. 
     Нарешті процес реалізації ідеї досяг кінцевого етапу – комплектації штатів 
установи. 
     Першими працівниками центру стали Ползіков Валерій Петрович, 
Брильов Сергій Іванович та Алієва Зера Умарівна. 
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     З початком діяльності у 1992 році КІОЦ пройшов нелегкий шлях 
становлення і розвитку. 
 

 
На фото: Калашніков Володимир Ілліч, 
очолював КУ КІОЦ ЗОР з моменту утворення 
до 2004 року. 
 
 
     За період з 1992 – 1994 років було 
підготовлено документи на виплату 
пенсій за допомогою комп’ютерної 
техніки та програмного забезпечення 
власної розробки. Утворено чотири філії, 
проведено організаційно – технічні 
заходи по впровадженню персональної 
техніки, навчанню користувачів. 
     Слід, при цьому, згадати, що вказаний 
період припадає на перші роки утворення 

і становлення України, як незалежної держави. Він супроводжувався 
гіперінфляційними процесами у економіці, впровадженням власної грошової 
одиниці. У обігу були карбованці, а всі жителі України стали 
“Мільйонерами”, оскільки зарплата та пенсія вимірювались кількома 
мільйонами згаданих грошових одиниць. 
     Наступний історичний етап охоплює 1995 – 1997 роки. В цей час було 
розроблено програмне забезпечення в царині соціального захисту населення 
та бухгалтерського обліку і звітності. Впроваджено безпаперову технологію 
обміну даними між відділами житлових субсидій та організаціями, які 
надають житлово – комунальні послуги. 
     У 2001 – 2002 роки розроблено програмне забезпечення по автоматизації 
процесу цілеспрямованого спостереження за соціальними процесами в 
області (соціального моніторингу), соціально – трудових стосунків, 
експертизи умов праці та охорони праці, боротьби з бідністю, заборгованості 
по заробітній платі. 
     Починаючи з 01.07.2002, функції та роботу з призначення та виплати 
пенсій (понад 560 тис. пенсіонерів) передано до органів Пенсійного фонду 
України. Розпочався новий етап в житті колективу. 

Сфера діяльності КІОЦ розповсюджувалась на: 
- управління і відділи Головного управління праці та 

соціального захисту населення облдержадміністрації; 
- районні і міські управління праці та соціального захисту 

населення (31 управління і 3 філії управлінь); 
- стаціонарні установи (2 геріатричних пансіонати, 2 дитячих 

будинки – інтернати та 6 психоневрологічних інтернаті); 
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- 36 територіальних центри і відділення соціальної допомоги 
на дому; 

- інші установи, підпорядковані Міністерству праці та 
соціальної політики України (так звучала назва міністерства у той час), 
розташовані на території Запорізької області. 

Впродовж цього складного, насиченого новаціями етапу  КІОЦ очолював 
Ползіков Валерій Петрович. На згаданій посаді від працював з 2004 по 2014 

рік, а взагалі в установі  з 1992 
року.  
          
 
 
 

 
 
 
На фото: другий директор , 

ветеран установи Ползіков 
Валерій Петрович.   

 
 

 
 
 
 
На фото: друга  
зліва  
бухгалтер з 1995 
по 2008 роки 
 Романченко  
ІринаПетрівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: другий ряд           
Рябак М.П., Каряка Ю.В.,        
Школка О.М., Петриченко С.В. -  
2007 рік. 
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На фото: другий головний бухгалтер  
з 2008 по  2010 рік Бабак Тетяна 
Анатоліївна. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
На фото 2009 року - 

заступник директора з 2006  по 
2010 рік  Качура Анатолій 
Дмитрович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На фото: 2009 рік, начальники відділів Димова Світлана 

Олександрівна, Коломоєць Сергій Леонідович, Андрющенко Вікторія 
Дмитрівна,  Чепель Вячеслав Михайлович, Годунова Світлана 
Олександрівна. 
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На фото спеціалісти відділів Шкрібляк Т.В., Волошко А.С., Зайцева М.Б.,  
Калініна Л.С., Каряка Ю.В., Школка О.М., Артюхов О.Н., Гнедая М.М.,  

Левченко Л.І., Калашнікова О.О. 2009 рік. 
 

         На кінець липня 2019 року кількість працюючих в установі становила 
58 осіб, з них 18 чоловіків та 40 жінок.  
 

Сьогодні КІОЦ (повна назва комунальна установа «Комп’ютерний 
інформаційно - обчислювальний центр» Запорізької обласної ради) -  
багатофункціональна установа з сучасним  устаткуванням.       

Колектив  установи щорічно  оновлюється. 
          В 2017 році  закінчив  свою трудову діяльність Чепель Вячеслав 
Михайлович – 1947 р. народження, один із співробітників, яким випало бути 
у витоків КУ «КІОЦ» ЗОР. Зокрема Чепелем В.М. була створена програма 
для нарахування та виплати житлових субсидій, найдосконаліша на тоді, а 
головне - дуже своєчасна, оскільки Мінсоцполітики України не спромоглося 
з початком впровадження цього виду адресної соціальної допомоги 
забезпечити її відповідним програмним комплексом. 
          Кожне покоління працівників вносить свій вклад в розвиток установи. 

Співробітники мають перспективи до кар’єрного росту, з роками 
стають надійною основою колективу. До них, зокрема, належать: Левченко 
Лариса Іванівна – головний бухгалтер, почала працювати в КУ «КІОЦ» ЗОР 
на посаді бухгалтера у 2007 році. Є група співробітників, які працюють в КУ 
«КІОЦ» ЗОР, висловлюючись образно» ще з минулого століття: Годунова 
Світлана Олександрівна з 1995 року і зараз продовжує трудову діяльність на 
посаді начальника копіювально – розмножувального бюро; Калашникова 
Олена Олександрівна, працює з 1996 року і пройшла шлях від касира до 



 7 

заступника головного бухгалтера, Школка Олександр Миколайович прийшов 
на роботу в установу у 1999 році, зараз – заступник директора. 

 
За роки діяльності КУ «КІОЦ» ЗОР,  його спеціалістами розроблено 

більше 40 програмних комплексів і автоматизованих робочих місць, а також 
впроваджено понад 60 програмних комплексів інших розробників 
програмного забезпечення. 

 
На фото: Годунова 

Світлана Олександрівна та 
Калашникова Олена 
Олександрівна - представниці 
старшого покоління працівників. 

 
З метою підвищення 

якості обслуговування 
малозабезпечених верств 
населення також розроблено 
10 програмних комплексів з 
соціальних проблем. Зараз  
діють програмні комплекси: 
“Житлові субсидії”; ПК 

“санаторно – курортні путівки”; ПК “Спеціальний транспорт для інвалідів”;  
ПК “Облік соціально – побутових проблем інвалідів”; ПК “Облік підопічних 
в інтернатах системи соціального захисту населення”; ПК “Електронна 
регістратура протезування інвалідів” Запорізького цеха протезно – 
ортопедичних виробів Дніпропетровського казенного експериментального 
протезно – ортопедичного підприємства та інші. 

Зокрема, для моніторингу проблем соціально – трудових стосунків 
розроблено і впроваджено  п’ять програмних комплексів. 

На основі комп’ютерних технологій, з використанням автоматизованої 
системи обробки документації, було забезпечено формування і друк 
виплатних документів для отримувачів пенсій (понад 560 тис.) в період 1993 
– 2002 років. Зараз здійснюється обробка і друк документів для виплати 
різних видів соціальної допомоги. Утворено і впроваджено Єдиний 
державний автоматизований реєстр пільгових категорій громадян. 

Працівники комунальної установи «Комп’ютерний інформаційно – 
обчислювальний центр» Запорізької обласної ради, налагоджуючи 
автоматизацію в  міських і районних управліннях соціального захисту 
населення, будинках - інтернатах  та інших структурах соціальної сфери 
сприяли не лише використанню сучасних технологій, але і становленню 
нових управлінських стосунків на основі комп’ютеризації. 

Це складний процес не лише організаційних та технічних змін, а і 
глибокої соціально – економічної та психологічної перебудови, адаптації до 
нових виробничих умов. Навчання  роботі з комп’ютером, що його 
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проводили спеціалісти установи, пройшли більш ніж 3000 працівників 
системи. 

Одним з головних досягнень КУ «КІОЦ» ЗОР за роки роботи є 
гармонійне і безконфліктне інтегрування комп’ютера в загальне 
інформаційне середовище системи та її корпоративну культуру. Зараз немає 
нелояльного ставлення персоналу, подолано стереотипи і внутрішній 
супротив, кожний користувач відчуває необхідність та мотивацію до 
професійного зростання. 

Робота КУ  «КІОЦ»  ЗОР не обмежується виконанням лише прямих 
технічних задач, колектив забезпечує реалізацію численних господарських та 
громадських заходів.  
         Працівники та відвідувачі, за будь – якої пори року, відзначають 
прекрасний стан території установи. Вона ретельно доглянута. 

      Це, багато в чому, особиста заслуга  Платонова Миколи Васильовича -       
завідуючого господарством. До КУ «КІОЦ» ЗОР він прийшов  у 2009 році. У 
Миколи Васильовича насичена біографія, в якій сумлінна праця поєднується  
із службою в армії, у тому числі - Афганістані. Платонов М.В. не очікує 
завдань, а самостійно знаходить застосування своїм здібностям і досвіду. 
Територія установи буяє висадженими ним квітами. З’явились  альпійські 
гірки, затишні зелені куточки,  

Загорожа, сходи, стіни, асфальтове покриття, водозливи потребували     
уваги непосидючого працівника і отримували її. Так само в середині  
приміщень він ремонтує двері та вікна, лагодить підлогу і покрівлю, міняє 
замки, регулює опалення та водопровід. 

З серпня 2015 року у Миколи Васильовича з’явився помічник,     
спокійний і врівноважений Матросов Ігор Олександрович.. 

             Платонов М.В., як воїн – інтернаціоналіст, має військові нагороди, у 
тому числі медаль від вдячного афганського народу. Є в нього і цивільні 
відзнаки, зокрема,  Миколі Васильовичу був вручений Диплом майстра – 
золоті руки, як переможцю конкурсу столярів за високу якість роботи під час 
будівництва  багатопрофільної 
лікарні. А ще заслужено 
пишається Микола Васильович 
тим, що за трудову доблесть 
його було сфотографовано біля 
Прапора Перемоги. Він береже 
цей знімок, як почесну 
реліквію. 

 
   На фото Матросов І.В. та 

Платонов М.В. біля власного 
художнього витвору – жабки, 
зробленої з автомобільного скату. 
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Багатогранність обов’язків сприяє вихованню універсальних якостей. 

Позитивно, що прикладом  на всіх етапах діяльності установи, були її 
керівники. 

…Літо, спека, розжарена металева покрівля будинку № 48, драбина, 
мотузка, відро з розтопленою смолою. На покрівлі у робочому одязі директор 
КУ КІОЦ ЗОР Калашников Володимир Ілліч професійно смолить дах. Він 
обережно тягне чорну димлячу масу до віконця на горищі. На запитання: 

- Чому сам, молоді не довіряєте? 
Відповідає: 
- Довіряю, але жалію. Нічого пацанам на даху з гарячою смолою робити. 
Не дай Бог якийсь оступиться! 

Не виникало у Володимира Ілліча  думки, що не надто личить 
керівнику зрілого віку по даху стрибати. Тому поважали і поважають його 
колеги, за роботу, простоту у спілкуванні, відсутність пихи та зверхності. 

У його наступника  Ползікова Валерія Петровича теж, як і у кожного 
“ківцевця” у  шафі висів робочий халат, а в столі лежали рукавиці, бо потреба 
в них виникала спонтанно і непередбачувано. 

Нинішній директор Коломоєць Сергій Леонідович  працює в 
комунальній установі «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» 
Запорізької обласної ради з 2002 року. Пройшов шлях від інженера-
електроніка 1 категорії до директора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: директор КУ «КІОЦ» ЗОР Коломоєць Сергій Леонідович в центрі. 

Зліва від нього головний бухгалтер Левченко Лариса Іванівна, справа – заступник 
головного бухгалтера - голова профкому Калашнікова Олена Олександрівна. 

 
           За період роботи він примножив здобутки попередників, проявив себе 
досвідченим, високопрофесійним, творчим спеціалістом, здібним 
організатором. У відповідності до нових масштабних задач, які вирішує 
комп’ютерний центр, згідно з вимогами часу, очолюваний   Коломойцем С.Л. 



 10 

колектив  успішно здійснює, зокрема, технічне обслуговування системних 
блоків ПЕОМ, що вважаються основною складовою технологічного процесу 
інформаційного обслуговування. Сергій Леонідович має багатий досвід 
роботи з прикладним програмним забезпеченням, яке супроводжує 
комп’ютерний центр, встановленням локальних обчислювальних мереж, 
електронного зв`язку, питаннями  антивірусних технологій в усіх структурах 
органів  соціальної сфери області, постійно консультує користувачів ПЕОМ. 

Коломієць С.Л. керівник сучасної формації, відповідальний і 
сумлінний. За його безпосередньої участі  впроваджуються нові 
обчислювальні технічні засоби, системи охоронної сигналізації, телефонного 
зв’язку, електрозабезпечення, кондиціювання, енергозбереження тощо. 
Реалізуються державні програми, видатки на які враховані в обсягах 
міжбюджетних трансферів в обласному бюджеті, а також обласні програми з 
питань соціального захисту: нарахування та друк документів на виплату всіх 
видів грошової допомоги, компенсаційних виплат, перерахування коштів на 
здійснення соціальних виплат через поштові відділення зв’язку або установи 
банків, проведення розрахунків з надавачами послуг. 

Сергія Леонідовича призначено головою тендерного комітету, у 2007 
році він пройшов  навчання за темою «Державні закупівлі в Україні» в 
Українському університеті фінансів і права при Тендерній палаті України та 
у 2010, 2012 роках підвищив кваліфікацію у сфері здійснення державних 
закупівель в Харківському інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України. У 2012 році 
прослухав курс  «Адміністрування та впровадження інформаційно - 
аналітичної системи соціального захисту населення» в місті Києві БМС 
«Консалтинг» та у 2015 році  пройшов навчання та перевірку знань в 
навчально-методичному центрі  цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності. 

Вимогливий до працівників і до себе щодо виконання посадових 
обов’язків,  Коломоєць С.Л., одночасно, щирий та уважний у спілкуванні з 
оточуючими, турботливо ставиться до підлеглих. 

Високі духовні якості характерні для Сергія Леонідовича  в роботі і в 
особистому житті. Він був нагороджений Дипломом Запорізької обласної 
ради та адміністрації, як переможець другого обласного конкурсу «Батько 
року» у номінації «Батько - працівник сфери соціально захисту» за вагомий 
внесок у розвиток Запорізької області, гармонійне поєднання статусів 
сім’янина та успішного чоловіка. В цьому конкурсі брало участь 114 
учасників в 17 номінаціях. 
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На фото: директор КУ КІОЦ ЗОР Коломоєць С.Л. під час вручення Диплому 
переможця другого обласного конкурсу «Батько року» 

 
Розповідаючи про колектив установи неможливо не сказати кілька слів 

про діяльність  його профспілки. У 2009 році, за підсумками Всеукраїнського 
конкурсу серед первинних профспілкових організацій, ініційованого 
Центральною радою Профспілки працівників соціальної сфери, профспілкова 
організація КУ «КІОЦ» ЗОР зайняла перше місце серед установ з кількістю 
працюючих (членів профспілки) до 50 осіб. Отримані диплом та  грошове 
заохочення профспілкового активу дали підстави пишатися успіхами, 
налаштували на подальшу плідну роботу. 
          Своєю головною задачею профспілковий комітет вважає 
організовувати діяльність так, щоб у кожного працівника у складних 
сучасних  умовах  було робоче місце, належні виробничі умови, достойна 
заробітна плата.  

Стосунки профспілкової організації з адміністрацією розбудовано на 
правах партнерства. 

Слід зауважити, що сила і результативність роботи профспілки 
залежить не тільки від ініціативності та діловитості лідера організації, а і 
активної позиції кожного члена профспілки, загальної солідарності та 
єдності. 

В складі профспілкового комітету 5 осіб. Тривалий період, до 2016 
року включно, головою профспілкового комітету обиралась Сарана Людмила 
Василівна, тоді - начальник відділу програмного супроводження адресних 
допомог. Зараз в установі працює її син Сарана Сергій Олегович, 
продовжуючи в колективі традицію трудових династій. Новим головою 
профкому було обрано Калашнікову Олену Олександрівну.  
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На фото: колишній, багаторічний у своїй діяльності  профспілковий комітет    
Сарана Л.В., Андрющенко В.Д., Пугач Ю.В. 

Профком користується авторитетом. Активна життєва позиція кожного 
члена профспілки допомагає захищати трудові і соціально – економічні права 
та інтереси всіх осіб у складі організації. Для вирішення поточних задач 
створено комісії: 

- по соціальному страхуванню; 
- культурно – масовій роботі; 
- соціально – економічному захисту; 
- охороні праці; 
- житлово – побутовим питанням. 

Двічі на рік проводяться загальні збори членів профспілки, з 
обов’язковим звітом профспілкового комітету . 

Засідання профспілкового комітету проводяться  1 – 2 рази впродовж 
місяця, а по необхідності  частіше. Обраний профком є активним учасником і 
організатором життя колективу. 

На загальних зборах,  на черговий термін, приймається колективний 
договір між адміністрацією та профспілковою організацією. 

Профспілкова робота спрямована, зокрема, на: 
- оздоровлення дітей у літній період; 
- матеріальну допомогу у випадках  погіршення матеріального стану сім’ї,  
смерті рідних,  хвороби тощо. 
- матеріальне заохочення активу; 
- організацію відпочинку працівників; 
- подарунки дітям співробітників до нового року. 
          Також на: 
– відзначення ювілеїв. З нагоди (чоловіки та жінки – 50 - років, та при 
досягненні пенсійного віку); 
- при народженні дитини. 
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На фото: співробітниці 
Пугач Юлія та 
Левченко Лариса під 
час Новорічних свят 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               На фото; зустріч Нового 2018 року. 
 

Колектив установи має цікаві традиції у відзначенні  пам'ятних дат.  
Співробітники отримують подарунки до Нового року, Дня захисника 
Вітчизни, 8 березня, Дня працівника соціальної сфери, ювілеїв тощо. Не 
забувають в колективі про ветеранів. Особливою повагою користувались і 
користуються учасники Другої світової війни, Діти війни. З ними 
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зустрічаються, вітають, на урочистих зборах до дня Перемоги демонструють 
фільм, присвячений пам’яті про цю війну, змонтований працівниками КУ 
«КІОЦ» ЗОР, влаштовують святковий обід. 

Профкомом організує  екскурсійні поїздки. Колектив до 2014 року 
відвідував  Крим, побував в Новомиколаївському заповіднику - заказнику 
“Таврія”, національному дендрологічному  парку “Софіївка ”  в м.Умань. 

На острові Хортиця працівники подивились  виставу “Козак Мамай” у 
відродженому історико-архитектурному комплексі “Запорізька Січ”. 

Кілька разів на рік організовується перегляд спектаклів в обласному 
українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара.  

Приділяється належна увага  спортивно - оздоровчій роботі. До 
чергової річниці  утворення установи був організований  турнір з боулінгу. 

Діяльність і життя профспілкової організації  висвітлюються на 
спеціальному  стенді  “ПРОФСПІЛКОВИЙ КУТОК” та в альбомах.  



1993 рік. Початок роботи Українського національного фонду 
“Взаєморозуміння й примирення”. 

 
Як уже згадувалось в інших розділах, окремі особистості брали участь на 

різних посадах в роботі органів праці та соціального захисту населення або 
структурах, пов’язаних з ними, впродовж тривалого часу. До них, 
безперечно, належать Касьян Григорій Костянтинович, якому випало стояти 
у витоків обласного відділення згаданого Фонду у Запорізькій області, а 
також Бєляєв Євген Павлович, колишній начальник управління стаціонарних 
установ міністерства соціального захисту України, який, з часу утворення, 
почав працювати першим заступником голови правління Українського 
національного фонду “Взаєморозуміння й примирення “. 

Очоливши обласне відділення фонду, Григорій Костянтинович залучив до 
справи Ємельянцеву Світлану Іванівну, у минулому головного бухгалтера 
Запорізького геріатричного пансіонату. Він знав її по спільній роботі, як 
енергійного, ініціативного та відповідального працівника. 

Передумовою утворення фонду стали наслідки Великої Вітчизняної війни. 
Після тривалих переговорів під тиском громадськості, керівництво 
Німеччини, врешті, погодилось виконувати рішення Міжнародного 
трибуналу антигітлерівської коаліції в Нюрнберзі, який зобов’язав здійснити 
компенсаційні виплати громадянам іноземних держав – жертвам фашизму за 
весь період перебування в неволі на примусових роботах. 

Завдання новоутвореного обласного відділення фонду було досить 
складним. Треба було відшукати в області всіх, кого примусово вивезли 
фашистські загарбники до Німеччини на каторжні роботи. Слід було 
оформити на кожного документи, що засвідчували перебування там. А 
минуло з того часу більше ніж півстоліття. Але вимоги німецької сторони 
було виконано і всі жертви нацистських переслідувань отримали компенсації 
При цьому, доречно згадати, що Касьян Г.К. особисто перевірив понад 50 
тисяч справ (багато з них декілька разів) . 

За результатами діяльності Запорізьке відділення фонду перевищувало 
показники аналогічних структур, які діяли у всіх регіонах України. 

Під час роботи відділення фонду здійснено дві виплати. Перша за рахунок 
коштів ФРН, виділених у 1993 – 1995 роках, а друга за рахунок коштів 
Німецького Федерального фонду “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” та 
Австрійського фонду примирення. Український національний фонд 
“Взаєморозуміння й примирення” під час другої виплати виступав як партнер 
німецького і австрійського фондів. 

Першу виплату одержали більше 650 тисяч жертв нацистських 
переслідувань на загальну суму понад 400 млн. німецьких марок, у тому 
числі 34709 громадян, які проживають у Запорізькій області, - їм виплачено 
20 565 136 німецьких марок, або 105 143787 євро. Другу виплату  
Український національний фонд “Взаєморозуміння й примирення” 
здійснював за дорученням Німецького фонду “Пам’ять, відповідальність і 
майбутнє” і Австрійського фонду примирення. Її одержали 512 тисяч жертв 
нацистських переслідувань, у тому числі 27000 осіб, які проживають в 
області. Треба відзначити, що всі, хто вчасно звернувся і мав право на 
компенсаційні виплати, як за рахунок коштів Німеччини, так і за рахунок 
коштів Республіки Австрія, одержали їх повністю. Крім компенсаційних 



виплат, Український національний фонд “Взаєморозуміння й примирення”,  
за рахунок коштів німецької та австрійської сторін, а також німецьких міст і 
громадських організацій надавав жертвам нацизму гуманітарну допомогу, що 
здійснювалась як у грошовому еквіваленті, так і у наданні медико – 
соціальних послуг: санаторно – курортне лікування, ендопротезування 
суглобів, слухо – протезування, оперативне лікування органів зору тощо. 

Тільки тим, хто проживає в Запорізькій області (550 жертвам нацизму) 
безкоштовно зроблені операції на органах зору, половині з них – на обох 
очах, багато жертв нацизму одержали можливість чути за рахунок 
слухопротезування. 

Заслуговує на увагу ще одна цифра, що узагальнює діяльність відділення 
фонду. За період його роботи жертви нацистських переслідувань, котрі 
проживають в області, одержали компенсаційні виплати і гуманітарну 
допомогу на суму більше 63 млн.100 тис. євро. Це істотно поліпшило їх 
матеріальний стан і, в якійсь мірі, компенсувало моральні збитки. 

За сухими цифрами стоїть величезна робота. Досить сказати, що тільки на 
запити обласного відділення фонду отримано підтверджуючі документи від 
архівних органів України, країн СНД, Німеччини і Австрії, про перебування  
в концтаборах та на примусових роботах на 10 000 жертв нацизму, котрі 
проживають в нашій області. 

В своїй діяльності відділення фонду тісно співробітничало з управліннями 
праці та соціального захисту населення, які в найкоротший термін надавали 
допомогу громадянам в оформленні заяв – анкет, у пошуках підтвердження 
перебування їх у неволі; державним архівом Запорізької області; обласним 
адресним бюро; районними і міськими судам; банками. Особливо  
злагоджено велась робота з Запорізьким регіональним правлінням 
“Приватбанку”. Відділення цього правління здійснили 48 тисяч виплат, що 
становить більше 72 відсотків від усієї призначеної суми жертвам нацизму, 
які проживають в області. 

Неоціненну роботу в інформуванні населення, створенні громадської 
думки, роз’яснень нормативних документів про компенсаційні виплати 
провели засоби масової інформації. Зокрема, ще коли фонд не мав права 
звертатися до німецьких властей газета “Запорізька правда” опублікувала 
більше 600 адрес німецьких архівів, куди могли звертатися громадяни за 
підтвердженням свого перебування в неволі. 

Велику допомогу у роботі відділення фонду надавали активісти 
громадських організацій, колишні в’язні фашизму: Ганна Севастянівна 
Коленко, Любов Тихонівна Бєлікова, Євгенія Іванівна Бойко, Олена 
Федорівна Михно, Григорій Лукич Проценко та інші. 

Слід сказати, що діяльність відділення фонду, з початку його утворення, 
не була б такою успішною без всебічної підтримки, глибокого розуміння 
важливості його місії начальника головного управління праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації Панкратова Віктора Павловича, 
допомоги працівників Комп’ютерного інформаційно – обчислювального 
центру. 

Про досягнення у виконанні поставлених задач Запорізьким відділенням 
фонду “Взаєморозуміння й допомоги” свідчить те, що його начальника 
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Касьяна Г.К. було відряджено до республіки Молдови, де він майже два роки 
організовував роботу по компенсаційним виплатам жертвам нацизму в цій 
державі. 

До речі відмітити, що з подібною місією відбув раніше згадуваний Бєляєв 
Євген Павлович у республіку Казахстан, очоливши регіональне відділення, 
яке охоплювало територію всієї Середньої Азії і Кавказу. 

Як у всякій роботі, пов’язаній з людьми трапляється різне. На початку 
діяльності фонду здійснювались виплати особам циганської національності, 
ромам. Своєрідність ментальних рис цього народу не потребує коментарів. 
На початку виплат, одна з відвідувачок, яскрава представниця ромів з 
мелітопольського району, почастувала працівників відділення фонду 
горіхами, серед яких засунула грошову купюру. Принциповий у подібних 
ситуаціях Григорій Костянтинович оперативно, через районне управління 
праці та соціального захисту населення розшукав винуватицю і працівники 
зазначеного управління повернули гроші з відповідними коментарями. 
“Циганська пошта” спрацювала миттєво – “У фонді не беруть!” 

Більше подібних інцидентів не траплялось, а авторитет керівника та 
працівників фонду серед ромів досяг небачених масштабів, прирівнюючись 
до сили впливу “Циганського барона”. 

Завершилась робота Запорізького відділення фонду “Взаєморозуміння й 
примирення” у 2008 році після виконання великої соціально – суспільної 
місії. 

За час перебування на посаді керівника обласного відділення фонду, 
Касьян Г.К. ініціював видання і взяв участь у написанні книги, присвяченої 
жертвам нацизму “По той бік війни”. 

Без перебільшення, цей твір не має аналогів на теренах СНД, містить 
унікальні матеріали та особисті спогади громадян, постраждалих від нацизму 
і повинен зайняти почесне місце на полицях бібліотек. Саме так про книгу 
висловився Голова Міжнародного руху малолітніх в’язнів Літвінов 
Володимир Васильович. Киянин, журналіст і письменник, він ініціював 
дослідження цього питання, болючого для людей, які пережили фашистську 
неволю у дитинстві, при тому що сам не належить до категорії малолітніх 
в’язнів нацизму. Назва твору має глибинний зміст. Книга актуальна, бо 
замовчування страждань народу теж є злочином. 

Залишається зробити висновок, якщо людина талановита та небайдужа, то 
це має прояви у всьому, чому яскравий приклад – робота Касьяна Григорія 
Костянтиновича. 



1995 рік. Утворення Хортицького районного управління праці та 
соціального захисту населення. 

 
Рішення про створення в м. Запоріжжі великого житлового району в 

екологічно чистій зоні, вдалині від металургійних заводів було прийняте в 60-
х роках ХХ століття. Забудова степу між селом Бабурка і Верхнею Хортицею 
розпочалася у 1969 році. Спочатку цей житломасив входив до складу 
Ленінського району. В 1995 році Верховною Радою України було ухвалене 
рішення про новий район в м. Запоріжжі, а міська рада затвердила його межі. 

Офіційну назву новоутворений Хортицький район отримав 19 січня 
того ж року. Він розташований на історичних землях. В кінці 18 сторіччя 
російська імператриця Катерина II подарувала козацькому полковникові 
Іванові Бабурі угіддя площею 2882 десятини. Від прізвища вказаного 
полковника пішла неофіційна назва району, яка і нині побутує в народі - 
Бабурка. У 19 сторіччі тут була заснована німецька колонія Бурвальд. 

З півдня і південного заходу кордон району пролягає залізницею, 
прокладеною у напрямку міст Марганця, Нікополя та Кривого Рогу. На  
заході масиву – промислова зона. З півночі район межує з Верхньою 
Хортицею. На сході має крутий спуск до Старого Дніпра з видом на острів 
Хортиця, що відокремлює його від центра й великих металургійних 
комплексів. Довжина району зі сходу на захід – 7,6 км, з півночі на південь – 
5,4 км. Загальна площа - 18,81 квадратних кілометрів. 

Район сполучається з іншими частинами міста автомобільними та 
залізничним шляхами, які через мости Преображенського єднають його з 
лівобережною частиною міста. 

В районі 11 промислових підприємств, 14 загальноосвітніх, вечірніх 
шкіл та шкіл естетично - музичного виховання, 3 заклади охорони здоров’я. 
Працюють дошкільні дитячі установи, профтехучилища, бібліотеки, дитячо - 
юнацькі клуби, центр культури та дозвілля, заклади спортивно – фізичного 
виховання. 

Хортицький відділ соціального захисту населення  Хортицької 
районної ради був створений у червні 1995 року. Зміни назв та функцій 
відбувались в ньому так само, як і в інших, споріднених структурах по всій 
Україні. Зокрема, З квітня 2001 року управління соціального захисту 
населення Хортицької районної адміністрації було реорганізоване в 
управління праці та соціального захисту населення Хортицької районної 
адміністрації Запорізької міської ради і державні службовці, його працівники, 
набули статус посадових осіб місцевого самоврядування. 

З моменту організації загальна штатна чисельність управління (назвемо 
його так, як це звучить зараз, з метою уникнення плутанини) складала 54 
одиниці. В 1996 році чисельність була збільшена до 64 одиниць. Перед 
реорганізацією, з передачею пенсійного відділу до Пенсійного фонду, в 



управлінні штат складався з 77 працівників, а з приєднанням відділу субсидій 
з 10.08.2002 року становив 63,5 одиниць. Фактично працювало на 01.01.2009 
року 62 особи. 

Станом на кінець 2014 року із 59 посадових осіб в управлінні - 57 мають 
вищу освіту, 1 – середню спеціальну, 1 – здобуває вищу освіту. Середній вік 
спеціалістів – 42 роки. 

 
 
 

На фото: колектив управління 
 
 

З 1995 року по 2007 рік включно управління орендувало нежиле 
приміщення в якому було зроблено реконструкцію. 

У 2008 році йому було передано в оперативне управління приміщення 
колишнього дошкільного дитячого закладу площею 1500 м2. 

Свою сучасну назву та функції Управління праці та соціального 
захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому  району 
отримало 01 березня 2011 року згідно рішення шостої сесії шостого 
скликання Запорізької міської ради від 18 лютого 2011 року № 6 “Про 
структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність 
апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів”. 

Юридична адреса управління: вул. Лахтінська, буд.4 Б, м. Запоріжжя, 
69097. 



Керівники управління за час його діяльності: 
Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Рік 
народ- 
ження 

Освіта Попереднє місто 
роботи 

Період 
роботи на 
посаді 

Супрун 
Ніна 
Володимирівна 

1952 Вища, 1989, 
Дніпропетровський 
державний 
університет, філолог 

Заступник голови 
Запорізького облкома 
Червоного креста 

З 12.05. 
1995 р. 
по 
- 
23.03. 1999 
р. 

Некрасова 
Валентина 
Михеївна 

1948 Вища, 1975, 
Запорізький 
машинобудівний 
інститут 
ім.В.Я.Чубаря, 
радіотехнік 

Заступник директора 
по соціальному 
розвитку ЗМЗ “Весна” 

З 13.04 
1999 р. 
по - 15.09. 
2005 р. 

Пелешко 
Людмила 
Володимирівна 

 
 
 
 
 
 
 
Михайленко 
Алла 
Вікторівна 

1954 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968 

Вища, 1978, 
Запорізький 
індустріальний 
інститут, 
промислова 
теплоенергетика 

 
 
Вища, 1990, 
Запорізький 
машинобудівний 
інститут ім. Чубаря 
В.Я., 
напівпровідникові і 
мікроелектронні 
прилади 

Заступник 
начальника 
управління з питань 
соціального  захисту 
управління праці та 
соціального  захисту 
населення Хортицької 
районної адміністрації 
Запорізької   міської 
ради 

 
Заст. начальника 
управління праці та 
соцзахисту населення 
Хортицької РДА 

 
З 01.12. 
2005 р. 
по 17.02. 
2009 р. 

 
 

02.03. 2009 
р. 
Продов. 
працюв. 

 

На фото: начальник управління Михайленко Алла Вікторівна 



До компетенції управління входить обслуговування різних вразливих верств 
населення. 

 
 

Пільгові категорії у загальній чисельності населення району на 
17.12.2014. 

 
№ 
з/п Категорія населення Кількість осіб 

1 Пенсіонери 37612 
2 Учасники ВВв 1572 
3 Учасники бойових дій 561 
4 Інваліди ВВв 175 
5 Колишні в’язні концтаборів, в т.ч. остарбайтери 

- по даним Пенсійного фонду 
4 

6 Самотні громадяни похилого віку 215 
7 Чорнобильці (постраждалі) в т.ч. діти 556/86 
8 Батьки військовослужбовців, які загинули у мирний час під 

час проходження строкової служи у лавах ЗСУ 
11 

9 Діти-сироти 114 
10 Діти-інваліди 427 
11 Сім’ї загиблих і померлих інвалідів війни 585 
12 Діти з неповних сімей 1733/1995 
13 Багатодітні сім’ї 296 
14 Діти з багатодітних сімей 890 
15 Самотні багатодітні матері 28/96 
16 Діти війни 11510 

   

 
 

Соціальне обслуговування населення району 
управлінням праці та соціального захисту на 17.12.2014 

 
№ 
з/п 

 
Найменування 

Кількість осіб, які 
перебувають  на 
обліку 

Нараховано 
(сплачено) 
тис. грн. 

1 2 3 4 
1. Допомога одиноким матерям 1534 6434,3 
2. Державна соціальна допомога 

особам, які не мають права на 
пенсію, та інвалідам 

147 1389,4 

3. Допомога по догляду за дитиною до 
3-х років 

532 6267,2 

4. Допомога дітям, які перебувають 
під опікою 

120 2894,4 

5. Допомога по догляду за інвалідом I 60 1013,4 



 чи II гр. внаслідок психічного 
розладу 

  

6. Допомога інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 

900 10254,1 

7. Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям 

156 1977,3 

8. Компенсаційна виплата особам, 
зайнятим доглядом за інвалідом I 
гр., та особою, яка досягла 80- 
річного віку 

6 0,9 

9. Допомога у зв’язку з вагітністю та 
пологами 

548 778,6 

10. Одноразова допомога при 
народженні дитини 

2846 35662,9 

11. Отримали субсідію 2192 4040,662 

12. Компенсація фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 

215 0,1 

13. Нараховано та сплачено страхових 
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування за 
деякі категорії зарахованих осіб 

3434 13469,32 

 
 
 

У зв’язку з подіями на сході України, у діяльності працівників 
управління одне з чільних місць посідає вирішення проблем осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської 
областей. Близько 2 тисячам цих громадян видані відповідні довідки, а 620 
сім’ям з числа переміщених осіб виплачена адресна допомога для покриття 
витрат на проживання, в тому числі оплату житлово – комунальних послуг. 

Штати управління здебільше складаються з молоді. Середній вік 
працівників 42 роки. Колектив згуртований, об’єднаний спільною метою. В 
ньому панує товариська атмосфера. Співробітники не лише професійно 
виконують покладені на них завдання, а і разом, у часи дозвілля, відвідують 
цікаві місця Запорізького краю, відзначають урочисті та святкові дати, 
вшановують своїх ювілярів. 
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1999 рік. Утворення обласної координаційної ради громадських 

об’єднань та організацій по роботі з громадянами, які потребують 
соціальної підтримки. 

 

Ця подія, яка мало про що говорить непрофесіоналам, далеким від 
проблем ветеранів, малозабезпечених та непрацездатних громадян, мала 
вагоме значення для послідовної, цілеспрямованої діяльності у царині 
соціального захисту зазначеної категорії осіб в Запорізькій області. 

Ініціатором утворення координаційної ради громадських об’єднань та 
організацій по роботі з громадянами (далі – координаційна рада), які 
потребують соціальної підтримки, був Панкратов Віктор Павлович. 
Працюючи на посаді начальника Головного управління праці та соціального 
захисту населення, він усвідомив необхідність консолідувати більш ніж 200 
громадських організацій і спілок, які діяли на той час в області, сприяти їм в 
організації роботи та обранні належних пріоритетів в рамках державної 
соціальної політики. Для цього було потрібне опрацювання та впровадження 
на території області єдиних засад для регулювання діяльності цих  
своєрідних, часто конфліктуючих між собою самоутворень. 

Координаційну раду, до речі - єдиний у своєму роді того часу орган на 
теренах України, було утворено розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 12.04.1999    № 165. Цікаво те, що даючи “добро”  
та сприяючи реалізації задуманого щодо роботи координаційної ради, 
Сватьєва Валентина Володимирівна, на той час заступник голови 
облдержадміністрації, аж ніяк не могла передбачити, що сім років поспіль 
очолить цю структуру. 

Першим відповідальним секретарем, власне – керівником новоутвореного 
органу, стала Васильєва Лідія Іванівна, жінка – особистість, з великим 
досвідом керівника, партійного організатора, чудовими якостями 
людинолюбця, наділена щедрою та відкритою душею. 

Багато зусиль було нею зроблено для налагодження в області роботи з 
важко прогнозованим у діях ветеранським активом. 

 

На фото: Васильєва Лідія Іванівна. 
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Координаційна рада безпосередньо пов’язана з обласним Фондом 
соціальної підтримки громадян. Зрозуміле і виправдане їх розміщення у 
приміщеннях Департаменту соціального захисту населення, оскільки функції 
обласної координаційної ради та вказаного Фонду тісно переплелись з 
діяльністю органів соціальної сфери. Спорідненість структур спостерігається 
навіть у кадрах. Наприклад, із співробітників, кількість яких не перевищує 2- 
3 особи,  Гуділіна Галина Григорівна, бухгалтер Фонду  з 2002 до 2014 рік,  
до цього більш ніж 17 років перебувала на різних посадах у Жовтневому 
районному управлінні праці та соціального захисту населення, а Єфімова 
Оксана Вікторівна, яка працювала у Фонді з 2002 по 2010 рік і 
зарекомендувала себе сумлінною, уважною до потреб  ветеранів, 
товариською та приязною у спілкуванні, зараз продовжує трудову діяльність 
в бухгалтерії Департаменту. 

Співробітники Фонду беруть участь не лише у спільних з органами 
соціального захисту населення заходах, спрямованих на матеріальну 
підтримку малозахищених верств населення, але пов’язані з працівниками 
Департаменту особистими стосунками, буденними справами, разом 
відзначають ювілеї та свята. 

Сватьєва Валентина Володимирівна, очолювала координаційну раду з 
2006 по 2014 рік. Обиралась депутатом обласної ради. Як керівник і 
організатор вона внесла свій вклад у наповнення її роботи новим змістом. 
Ґрунтовні знання, досвід багатолітньої громадської роботи Валентини 
Володимирівни та широта поглядів дозволили успішно вирішувати багато 
складних задач. 

На фото: Сватьєва Валентина Володимирівна. 
 

Співробітники Департаменту, за зовнішніми ознаками, по-дружньому 
називають приміщення, де знаходиться обласний Фонд соціальної підтримки, 
“стекляшкой” і впевнені, що в його стінах завжди знайдуть розуміння та 
підтримку. 
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Завдяки не заангажованому ставленню до потреб вразливих верств 
населення, не спостерігається жодних нарікань або звинувачень у 
необ’єктивності чи упередженості співробітників Фонду. 

Обрана від початку утворення координаційною радою позиція щодо 
пропорційності та рівності у підтримці громадських організацій і об’єднань 
цілком себе виправдала. 

Щорічно спільними зусиллями Департаменту, координаційної ради та 
Фонду соціальної підтримки цікаво та змістовно організується відзначення 
Міжнародного Дня громадян похилого віку – Дня ветерана, Міжнародного 
Дня інвалідів, Дня працівника соціальної сфери, проведення благодійного 
телевізійного марафону “Пам’ять”, присвяченого Дню Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років та інших. 

 
 
 

 
На фото: співробітниці обласного Фонду соціальної підтримки громадян 
Єфімова Оксана Вікторівна та Гуділіна Галина Григорівна роздають шоколад 
в приміщенні театру ім. В.Г. Магара учасникам телемарафону “Пам’ять”. 

 
У 2014 році в роботі координаційної ради відбулися відчутні зміни. Її 

відповідальним секретарем стала Лосева Ірина Вікторівна – у минулому 
керівник управління праці та соціального захисту населення Запорізької 
міської ради по Комунарському району. 
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На фото: Лосєва Ірина Володимирівна та Кривошей Катерина Юріївна - 
начальник управління соціальних гарантій, державної соціальної допомоги 
Департаменту на загальних зборах обласної Координаційної ради. 

 
12.08.2014 в Департаменті соціального захисту населення Запорізької 

обласної державної адміністрації відбулися загальні збори обласної 
координаційної ради громадських об’єднань та організацій по роботі з 
громадянами, які потребують соціальної підтримки на яких було затверджене 
Положення про цю організацію з внесеними до нього змінами. Введено до 
складу координаційної ради громадські організації та окремих осіб. 
Затверджено оновлений склад вказаної ради та її президії. 

 

На фото: члени обласної координаційної ради на загальних зборах. 
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На сьогодні координаційна рада об’єднує 36 різних громадських 
організацій, благодійних фондів та громадських активістів, які опікуються 
проблемами ветеранів війни і праці; дітей війни; осіб, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС; дітей – інвалідів та їх батьків; осіб, які живуть з 
пересадженими органами; жінок, які перенесли видалення молочної залози та 
інших. 

Фактично, координаційна рада є захисником інтересів понад півмільйона 
жителів Запорізької області: осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів тощо. 

Продовжується її тісна співпраця з обласним Фондом соціальної 
підтримки громадян, які потребують невідкладної допомоги та 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

На фото: сьогоднішній склад Фонду соціальної підтримки. Зліва направо - 
бухгалтер Смола Алла Вікторівна, старший інспектор Біла Анна Геннадіївна 
та бухгалтер Єлховікова Євгенія Борисівна. 

 
 

Через згаданий Фонд спрямовуються кошти на забезпечення реалізації 
різних соціальних програм, зокрема, обласної програми “Назустріч людям”, 
підтримку діяльності ветеранських організацій, цільову допомогу 
малозабезпеченим громадянам. Лише у поточному році, за станом на перше 
серпня, надана адресна грошова допомога громадянам, які опинились в 
складних життєвих обставинах на суму 1 млн. 119 тис. грн. 

Відповідно до обласної програми “Назустріч людям”, у бюджеті області на 
2014 рік, з метою фінансової підтримки статутної діяльності громадських 
організацій ветеранів та інвалідів, передбачено 410639 грн. Станом на 
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31.07.2014 профінансовано 73% від цієї суми. Фінансову підтримку отримали 
14 вказаних організацій. 

Громадські об’єднання та організації динамічно розвиваються і 
удосконалюють свою роботу. 

Так за останні три роки в містах та районах області було утворено 8 
первинних організацій обласної ради ветеранів прикордонних військ (голова 
організації Анатолій Капінус), якими ініційоване встановлення в населених 
пунктах пам’ятників загиблим воїнам, обладнано кімнати бойової слави, 
проводиться патріотично – виховна робота у навчальних закладах міста і 
області. З урахуванням потреб сьогодення, у зв’язку з проведенням 
антитерористичної операції на сході України, організована конкретна 
матеріально - технічна допомога прикордонникам, їх морально-психологічна 
підтримка з залученням професійних митців. 

Ефективно працює обласний конгрес інвалідів (голова Кононенко В.П.). 
Серед інших справ він опікується питанням доступності для інвалідів, 
розбудовою толерантного суспільства, вихованням громадських лідерів. 

Результативно займається творчим розвитком дітей – інвалідів обласне 
товариство батьків дітей – інвалідів (голова – Тамара Семенова). Цим 

товариством щорічно проводиться фестиваль дитячої творчості “Натхнення”. 
Існує традиція проведення щорічного Міжнародного фестивалю творчості 
інвалідів “Повір в себе”, який організовується Бердянською регіональною 

асоціацією інвалідів (голова – Олександр Кисіль). 
Зважаючи на ситуацію, що склалася у східних областях України, члени 

організації відмовились від зазначеного заходу у цьому році і внесли 
пропозицію заплановані на нього кошти перерахувати на потреби бійців 
АТО. 

Активна діяльність координаційної ради громадських об’єднань та 
організацій по роботі з громадянами, які потребують соціальної підтримки, 
спрямована на допомогу вразливим верствам населення, сприяє консолідації  
і порозумінню у суспільстві. 



1 
1999 рік. Початок щорічного проведення благодійного телемарафону 

“Пам’ять” та динаміка розвитку цієї акції. 
 

Пропозиція щодо цієї акції, присвяченої відзначенню Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні і зараз традиційної для Запорізької області 
надійшла від голови Запорізького обласного фонду милосердя Людмили 
Юхимчук у 90-і роки минулого століття. Ідея сподобалась. До її втілення 
долучилась Лідія Васильєва, яка у 1996 році очолила, на посаді відповідального 
секретаря, новоутворену Обласну координаційну раду громадських об’єднань 
та організацій по роботі з громадянами, які потребують соціальної підтримки. 

Галина Гончаренко, ветеран системи - колишній заступник начальника 
Головного управління праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації згадує, що перші кроки у проведенні телемарафону були 
не надто впевненими, а його результати – скромними. 

Акція, як бесіда або зустріч за круглим столом, започатковувалась в студії 
одного з Запорізьких телеканалів, згодом знайшла своє продовження в 
концертній залі ім. М.І.Глінки, потім кіноконцертній залі ім. О.П. Довженка, а 
вже в останні роки у приміщенні обласного академічного  українського 
музично – драматичного  театру імені В.Г. Магара. Напрацьовувався 
досвід організаторів, ідея здобувала прихильність у громадськості, пройшла 
період становлення і змужніння. Телемарафон отримав офіційний статус після 
відповідної ініціативи Запорізької обласної організації ветеранів України, 
підтриманої обласною державною адміністрацією та обласною радою. Також 
вагомим фактором, завдяки якому акція стала такою, якою є зараз стало 
активне залучення до неї Головного управління праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації, очолюваного Віктором Панкратовим. 

Детальна інформація про перші роки проведення, зокрема сценарії, 
учасників та отримані суми благодійних внесків не збереглась. Щоб не 
поринати аж надто глибоко в історію, слід навести приклад з порівняно 
недавнього минулого. У 2006 році в телемарафоні взяли участь 163 
благодійника, а внески складали 18000 грн. Показники 2012 року показали 
тенденцію до їх значного зростання. Кількість учасників становила вже 800 
фізичних та юридичних осіб, а сума внесків досягла 890 тис. грн. 

За підсумками акції у 2013 році до обласного Фонду соціальної підтримки 
громадян, які потребують невідкладної допомоги на рахунок телемарафону 
“Пам’ять” надійшло 1 млн.025 тис. грн. від 857 учасників. 

Результати телемарафону у 2014 році перевищили показники подібних 
заходів у минулому. Загальна сума благодійних внесків становить понад 1 млн. 
25 тис. грн. В ній взяло участь 867 благодійників. 

Акція триває безперервно до цього часу і щорічно збирає більше мільйона 
благодійних коштів, до неї долучається стабільно понад 800 фізичних та 
юридичних осіб. 

 
Характерним є те, що у телемарафоні зростає участь невеликих 

підприємств, у тому числі приватних, фермерів і просто фізичних осіб – 
жителів області. 

Збільшилась серед учасників кількість учбових закладів (вузів, шкіл, 
гімназій тощо). 



Серед активістів заходу останніх років - Бердянський університет 
менеджменту та бізнесу, Мелітопольський педуніверситет, Запорізький 
державний медичний університет. Під час одного з останніх телемарафонів 15 
кафедр Запорізького національного університету внесли майже 6 тис. грн. 
Взагалі, громадянська позиція викладачів, вчителів та молоді викликає повагу. 
Наприклад, лише в Пологівському районі в благодійній акції беруть участь 13 
загальноосвітніх шкіл. 

Існує декілька факторів, які впливають на активність міст та районів. Це 
відмінності в потенціалі, особливостях та акцентах діяльності регіону. 
Наприклад, Оріхівський район відрізняється за матеріальними можливостями 
від міста Мелітополь або Дніпровського (колишного Ленінського) району міста 
Запоріжжя. Проте, телемарафон має за мету не лише отримати якнайбільшу 
суму благодійних внесків. Акція призвана сприяти вшануванню живих 
ветеранів війни, яких залишилось мало, увіковіченню пам’яті полеглих, 
збереженню історії про героїчне минуле народу, патріотичному вихованню 
молоді, турботливому ставленню до старшого покоління, для якого добре  
слово і допомога у важку хвилину надзвичайно важливі. Тому, вагомим 
чинником в успішному проведенні телемарафону є діяльність місцевих, 
первинних ветеранських організацій. Зокрема, в Оріхівського районі робота 
районної ради ветеранів, спільно з місцевою адміністрацією та районною 
радою, налагоджена дуже добре. Наприклад у складному 2014 році до фонду 
телемарафону з району надійшли внески у сумі 36 тис. грн. від 168 учасників. 
Крім підприємств різної форми власності, всіх підрозділів райадміністрації, 
медичних закладів, сільських рад, в акції взяли участь практично всі учбові 
заклади: школи, гімназії, ДЮСШ, будинки дитячої творчості, профспілкова 
організація студентів сільськогосподарського технікуму, навіть понад десять 
дошкільних установ. 

З часом стає все очевидніше, що у більшості своїй саме в райцентрах і  
селах, так би мовити - “глибинці”, живуть наші сучасники – носії та хранителі 
народної пам’яті про лихоліття війни, її живих героїв і учасників вікопомних 
подій, які вже відійшли в інший, кращий світ. Неможливо оминути увагою такі 
з року в рік активні у проведенні телемарафону райони, як Бердянський, 
Пологівський, Гуляйпільський, Василівський, Веселівський, Розівський, 
Новомиколаївський, Чернігівський, Якимівський, Мелітопольський та інші. 

Заклик ветеранських організацій щодо участі у телемарафоні завжди 
знаходить відгук у органів місцевої влади, установ, підприємств і взагалі 
жителів міст Мелітополя та Бердянська. Традиційно в благодійній акції беруть 
участь підприємства області: ПАТ “Дніпроспецсталь”, ВАТ “Запоріжсталь”, 
ПАТ “ЗПЗ”, Запорізька атомна станція, “Запоріжтрансформатор”. Свої внески 
роблять партійні організації, народні депутати, депутати обласної ради, 
профспілки, представники церковних конфесій. 

Напередодні акції в райони і міста надсилаються листи – звернення 
обласної організації ветеранів України, а також голови обласної державної 
адміністрації. В них міститься інформація про мету телемарафону, час, місце 
проведення, координати штабу благодійної акції, дані про поточні рахунки для 
внесків тощо. Проведення телевізійного марафону кропітка та складна робота. 
Успіх і динаміка розвитку, які його супроводжують свідчать про 
непересічність, професіоналізм та високі духовні якості осіб, причетних до 
акції. Досягнення успіху визначає не лише кількість функціонерів, а і особисті 



якості лідера. Важелі впливу та керування повинні бути в руках ентузіаста 
справи. Цією людиною був керівник соціальної сфери області Віктор 
Панкратов, який стояв у витоків телемарафону. Гідний особистий внесок у 
розвиток, вдосконалення традицій та змісту акції зробила Валентина Сватьєва, 
яка змінила на посаді відповідального секретаря Обласної координаційної ради 
громадських об’єднань та організацій по роботі з громадянами, які потребують 
соціальної підтримки одну з засновниць телемарафону Лідію Васильєву. Жінка 
з великим організаторським та життєвим досвідом, глибокою ерудицією, 
широким колом однодумців серед всіх прошарків суспільства, громадських та 
культурних діячів області щодо необхідності проведення в області акції, 
присвяченої Перемозі у Другій світовій війні, вона забезпечувала такі необхідні 
складові телемарафону, як залучення до його висвітлення електронних ЗМІ, 
зокрема, організації телемосту між містами, написання сценарію, співпрацю з 
керівництвом та творчими працівниками театру тощо. 

Високі показники  за результатами  телемарафонів, які досягаються з року 
в рік свідчать, що послідовники організаторів цього безпрецедентного заходу, 
керівники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
обласної координаційної ради громадських об’єднань та організацій по роботі з 
громадянами, які потребують соціальної підтримки взяли естафету поколінь у 
надійні руки. 

Безперечно, підготовка до телемарафону це “гарячі” дні для працівників 
Департаменту. Окрім багатьох поточних справ, благодійна акція, практично на 
місяць, стає приоритетною у роботі і займає багато часу, у тому числі 
особистого. Спільна заслуга всіх її організаторів те, що телемарафон став 
дійсно святом “Пам’яті”. Темі народної пам’яті підпорядковані виступи в 
художній частині акції народних творчих колективів, виконавців – аматорів. 
Безперечно прикрасою дійства є участь професійних артистів театру та 
Запорізької філармонії. 

Допомога, за рахунок коштів, отриманих від телемарафону надається, як 
цільова. Тобто, конкретним ветеранам, у яких малі пенсії або вони не мають 
рідних, прикутим до ліжка, самотнім вдовам, тим хто опинився в 
екстремальних обставинах, після попереднього обстеження матеріально – 
побутових умов, за особистою заявою або клопотанням районної організації 
ветеранів. При розподілі благодійних коштів між регіонами області взято за 
основу принцип: скільки внесків надійшло з району або міста, скільки туди і 
спрямовується для надання матеріальної допомоги потребуючим. 

Унікальність благодійної акції, телевізійного марафону “Пам’ять” на 
теренах України свідчить про особливе сприйняття жителями Запорізького 
краю Дня Перемоги, значення участі нашого народу у антигітлерівській 
коаліції, а також усвідомлення потреб ветеранів війни, їх душевну щедрість і 
красу. Наші земляки у проявах доброти викликають почуття гордості за них, 
вселяють оптимізм та надію на краще майбуття. 



 
 

На фото: Панкратов Віктор Павлович розповідає про телемарафон. За плечем 
інтерв’юера Гончаренко Галина Андріівна. 

 
 

Ветерани та інші запрошені в залі перед початком акції. Є час поправити краватку. 



 
 

Виступ учнів військового ліцею. Вправи із зброєю під музику. 
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Свічки пам’яті в руках учнів. 



 
 

Ветерани на телемарафоні 
 

Особливої урочистості набув телемарафон «Пам’ять» під час відзначення 
70-ї річниці Перемоги над нацизмом. Він об’єднав ветеранів Другої світової 
війни і героїв антитерористстичної операції. 

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих воїнів, які не 
вернулись з поля битви. 70 років, завдяки сьогоднішнім ветеранам, жив наш 
народ в мирі та злагоді. Естафету мужності прийняли на себе діти та онуки 
переможців 1945 року – учасники АТО, які дають достойну відсіч агресору. 

У виступах під час заходу керівники області наголошували, що кожна 
мати, яка народжує сина, знає головне – вона народила захисника своєї сім’ї, 
родини. Підкреслювали віру в наш народ та перемогу. 

В залі театру поряд з героями Другої світової війни знаходились герої 
сучасності – воїни, які пройшли жорстокі бої на сході, Дебальцевський котел. 
Військовослужбовець запорізької артилериської бригади № 55 Анатолій 
Шевченко, який відзначився мужністю, відвагою і знанням військової справи, 
закликав соратників, що воюють в зоні АТО бути впевненими в собі, 
непримиримими до ворога, а ще - повернутись живими. 

За словами його бойового побратима Андрія Сидоренка, для перемоги в 
нинішній війні українським бійцям необхідна підтримка рідних, близьких і 
всього народу. Завдяки допомозі волонтерів військові відчувають тепло та 
турботу земляків. Також потрібне сучасне озброєння. – Відзначаючи День 
Перемоги, ми повинні пам’ятати подвиг наших дідів. Сподіваюсь, належно 
оцінять і наші ратні справи. - Сказав Андрій Сидоренко. 



 
 
 
 

 

На фото: хвилина мовчання. 



 
 

На фото: ветерани Другої світової війни 
 

 
На фото: учасники антитерористичної операції 



 
 

На фото: два бійці 
 

В  Україні  немає  жодного покоління, яке не брало участі у збройних 
конфліктах, їх безліч у багатій подіями історії України. Зараз в області 
проживає близько 52 тисяч ветеранів війни, серед них лише 1,6 тисячі тих, які 
воювали на фронтах Другої світової. Вони пережили голодомори і бої, 
відновлювали Вітчизну з руїн. Тепер їхні онуки та правнуки відстоюють 
незалежність Держави на східних рубежах і майже у кожного з них вдома 
зберігається фотокартка діда – прадіда, воїна Другої Світової, важлива ознака 
спадковості, яка надихає на перемогу 

 
 



 



2004 рік. Утворення організації Профспілки працівників 
соціальної сфери України. 

 
Перебування у профспілкових лавах для переважної більшості наших 

співгромадян за часів СРСР було явищем звичайним і безумовним. Будьмо 
об’єктивними, профспілка за часів “розвинутого соціалізму” (використаємо 
цей розповсюджений фразеологізм минулого) стабільно та сумлінно 
виконувала відведені законодавством функції, як достатньо впливове 
громадське утворення, але не більше того. 

Разом з іншими громадськими інституціями вона пережила буремні 
роки і не лише збереглась, а і, адаптуючись, суттєво змінилась. Ввібрала в 
себе нові ідеї, збагатилась досвідом та людьми із сучасним баченням 
суспільно – економічних викликів і задач щодо їх подолання. 

Організація Профспілки працівників соціальної сфери України 
утворилась в 2004 році. Це стало значною подією в діяльності галузі. В 
Запорізькій області установча конференція відбулася 17 серпня, а юридично 
нова профспілка затверджена 22 жовтня того ж року. 

 

 
На фото: Перший склад президії обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери 
України. 2008 рік. Лазебна Тетяна Петрівна, Гейко Олексій Валерійович, Скорик Людмила 
Михайлівна, Балабанова Світлана Анатоліївна, Сімонова Ніна Андріївна, Середа Анатолій 
Васильович, Деха Світлана Адамівна, Лушнікова Любов Олександрівна. 

 
Не виключено, що ініціатори утворення організації переслідували 

якісь особисті мотиви, але профспілка виявилась динамічною, 
самодостатньою, здатною відстоювати інтереси працівників. Про це свідчить 
маса прикладів. Вона зайняла принципову позицію щодо представництва в 
центральних органах, питаннях заробітної плати, самостійність та 
послідовність у визначенні приоритетних задач, обсягів внесків і відсотків 
відрахувань, наполегливість у вирішенні кадрових проблем, атестації 
робочих місць, безпеки праці, умов укладання колективних договорів тощо. 



Лише за останні п’ять років, починаючи з 2010-го обласною 
організацією надано матеріальну допомогу членам профспілки, які 
опинились в складних життєвих обставинах на суму майже 100 тис. грн. 
Влітку оздоровлено 173 дитини працівників, що складає 80% від загальної 
кількості. На новорічні свята 600 дітей отримали квитки на вистави та 
подарунки. Ця традиція продовжується, наприкінці 2014 року також було 
централізовано придбано для дітей членів профспілки 2000 новорічно - 
різдвяних подарунків, на що виділено 42,0 тис. грн. 

Обласною організацією було ініційоване і, за сприянням Центральної Ради 
Профспілки, вирішене питання щодо встановлення з 2010 року медичним 
працівникам територіальних центрів соціального обслуговування та 
інтернатних установ надбавки за вислугу років у розмірі від 10 до 30% 
посадового окладу, а також встановлення з 31 вересня 2011 року надбавки у 
розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам соціальної сфери. 

До досягнень профспілок так само слід віднести зміни до ст. 9 Закону 
України “Про принципи попередження та протидії корупції” щодо 
розширення переліку осіб, на яких розповсюджується заборона мати у 
безпосередній підлеглості родичів. 

Свого часу народження нашої організації не було з належним розумінням 
сприйняте обласною радою профспілок, але безсумнівні успіхи 
новоутворення, активність та здобутий авторитет змінили ситуацію. Стали 
надходити запрошення щодо входження і у 2014 році вони були прийняті. 

 

На фото: 2014 рік. Пленум профспілки. До учасників звертається директор Департаменту Мещан Ігор 
Вікторович, поряд голова обласної організації Профспілки Лазебна Тетяна Петрівна, крайній зліва 
голова облпрофради Сластьон Віктор Максимович, який готується запропонувати приєднання. 

 
В перші роки діяльності в організації профспілки працівників соціальної 

сфери перебувало на обліку 79 організацій. 



При всій багатовекторності системи, різні структури об’єднані в ній 
спільною метою та тісно співпрацюють, консолідовані профспілкою. 

Працівники системи переконані, що у разі біди їх почують і допомога 
оперативно надійде звідусіль. Таке трапляється досить часто. За зверненням 
обласної організації, первинні осередки дружно виділяють кошти на 
лікування колеги, невідкладну операцію, яка дорого коштує тощо. Останній 
приклад – матеріальна підтримка співробітниці, медичної сестрі з 
Василівського територіального центру, чоловік якої отримав поранення під 
час бойових дій в АТО і потребував невідкладної медичної допомоги. 

Профспілці довіряють. За десять років плідної роботи до обласної 
організації надійшли сотні заяв і звернень з різних питань не лише 
виробничого характеру, а і суто особистих. Жодне з них не залишилось без 
відповідного реагування. 

Один з найвагоміших чинників, який викликає повагу до  нашої 
профспілки – це гласність і демократизм в роботі. Фактично всі важливі 
рішення в масштабах регіону приймаються колегіально на засіданні президії. 
Розбудована на цих засадах та орієнтована на безумовне дотримання чинного 
законодавства, профспілка дійсно незалежна в своїх діях. Як її повноважний 
представник і визнаний лідер, голова обласної організації на всіх рівнях 
впевнено висловлює колективну і власну думку, вносить пропозиції щодо 
діяльності системи в цілому та вирішення соціально – економічних проблем. 

Пригадується, у цьому зв’язку, участь у зустрічі профспілкового активу 
України з колишнім віце прем’єр – міністром Сергієм Тигипком, на якій 
відверто, в непротокольних виразах йому була висловлена, разом з 
представниками з усієї України, незгода з тогочасними реформами та 
змінами у пенсійному законодавстві. Зараз представники нашої профспілки 
також беруть участь в різних акціях, відстоюючи свій погляд на соціально – 
економічну ситуацію та інтереси працівників. 

На сьогодні в обласній профспілкової організації працівників соціальної 
сфери України понад 4,4 тисячі членів. 

Це  монолітна  структура, яка усвідомлює і  враховує функції кожного 
окремого підрозділу, обов’язки та навантаження конкретного працівника, 

проблеми виробництва і шляхи їх подолання. Забезпечує змістовне, цікаве та 
насичене життя в колективах. При цьому первинні організації залишаються 

розпорядниками профспілкових коштів і знаходять їм належне використання. 
Питання, якими опікуються профспілки різноманітні: оздоровлення дітей 

в літній період; відзначення урочистих дат і ювілеїв; організація культурного 
дозвілля; піднесення престижності професій; навчання профспілкового 
активу; розвиток спорту; проведення конкурсів творчості, а також - на кращу 
профспілкову організацію, кращих фахівців територіальних центрів та 
медичного персоналу будинків – інтернатів з вшануванням переможців; 
узагальнення і розповсюдження передового досвіду працівників та 
профспілкових колективів тощо. 



 
 

На фото: підсумки конкурсу на кращого за професією серед медичного персоналу інтернатних 
установ. Голова обласної організації Профспілки Лазебна Тетяна Петрівна вітає медичну сестру КУ 
“Запорізький дитячий будинок – інтернат” ЗОР Зою Дмитрівну Ковбасюк з перемогою. 

 
З 2012 року в практику обласної організації Профспілки введено виїзні 

засідання президії. Такі засідання відбулися в управління  соціального 
захисту населення Мелітопольської райдержадміністрації, комунальній 
установі “Бердянський геріатричний пансіонат” Запорізької обласної ради, 
під час якого, зокрема, було проведено навчальний семінар для голів 
профспілкових комітетів м. Бердянська та Бердянського району (всього 22 
особи) на тему “Виконання вимог колективного договору – залог захисту 
прав та інтересів працівників”, а також - комунальній установі  
“Преславський психоневрологічний пансіонат” ЗОР. 

 

На фото: виїзне засідання президії в управлінні соціального захисту населення Мелітопольської 
райдержадміністрації. Зліва направо - член президії Скорик Людмила Миколаївна, начальник УСЗН 
Масленніков Юрій Тимофійович, голова профкому управління Гончаренко Інна Олексіївна, голова 
обласної організації Профспілки Лазебна Тетяна Петрівна. 



Різноманітні щорічні конкурси, які організовує обласна організація 
сприяють всебічному розвитку творчості працівників та їх дітей, знайомлять 
з мистецькими досягненнями, створюють атмосферу згуртованості, 
товариськості та взаєморозуміння, зацікавлюють і стимулюють. 

 

“Лесапетний батальйон” з управління праці та соціального захисту населення Запорізької міськради 
по Ленінському району. Колектив став одним з переможців у черговому конкурсі творчості в 
пісенному жанрі. 

 
Наша профспілка займає активну громадянську позицію. Її обласна і 

первинні структури налаштовані патріотично, всіляко допомагають 
матеріально і підтримують духовно бійців антитерористичної операції, яка 
проводиться на території Донецької та Луганської областей. 

В результаті порівняння з минулим станом, аналізу змін, які відбулися 
напрошується висновок – за цією профспілкою майбутнє. Вона гуманістична 
за своєю основою, не заформалізована і, якщо виникне потреба, здатна на  
дію та протидію. 



2007 рік. Передумови та практична реалізація Проекту “Удосконалення 
системи соціальної допомоги” відповідно до спільної угоди  між 
Україною та Міжнародним банком розвитку про позику від 23  
листопада 2005 року. 

 
Удосконалення системи та впровадження єдиної технології призначення 

всіх видів державної адресної допомоги має свою передісторію. 
Ця форма соціальної підтримки малозахищених верств населення 

впроваджувалась з середини дев’яностих років минулого століття за 
сприянням іноземних експертів. Зокрема, положення про призначення 
житлових – субсидій опрацьовувалось за підтримкою та при участі 
спеціалістів США. 

Це відчувалось. Працівники, які починали реалізацію Програми субсидій, 
пригадують складне враження від окремих пунктів ґрунтовної інструкції, що 
надійшла з Мінпраці. Психологічно вона відрізнялась від форми викладення 
подібних документів, звичних для сприйняття пересічним українцем. Та й 
умови роботи наших фахівців, до яких мали звертатись громадяни, не 
відповідали стандартам на які розраховувалась зазначена інструкція. 
Наприклад, цікавий зміст мали поради, які стосувались відвідувача. 
Співбесіда мала відбуватися тет а тет, щоб він не комплексував, 
розповідаючи про свої біди. Відводився досить значний час на адаптацію 
людини, підготовку її для відвертої розмови. 

Дійсність вносила свої корективи. У перші роки роботи з Програмою 
субсидій спостерігався масовий потік населення, яке, при введенні нових цін 
та тарифів на житлово – комунальні послуги, опинилось на межі виживання. 
Згадаймо, що у той період цим видом адресної допомоги користувалось 
близько 70% сімей. 

Співробітники новоутворених відділів, обслуговуючи величезну кількість 
відвідувачів, відчували, що справа, нагально потрібна незаможнім верствам, 
просувається важко. 

Сприяючи впровадженню адресних видів допомоги, іноземні партнери 
ділилися перевіреним у власних країнах досвідом подолання соціальних 
негараздів, методикою організації термінової допомоги потребуючим її 
громадянам. Запропонована модель, дійсно, швидко дала б очікуваний ефект, 
при умові, що молода Українська держава, впроваджуючи нове, оперативно 
переглянула стару схему пільг та гарантій. Вказана схема поступово втрачала 
ознаки соціальної справедливості і, одночасно, у фінансовому аспекті, 
ставала важким тягарем для бюджету країни. 

Проте цього не трапилось. Намагання були. Двічі Кабінетом Міністрів 
України та Мінпраці опрацьовувались Концепції заміни пільг на адресну 
допомогу. Характерно, що обидві Концепції, у результаті обговорення, 
отримали схвалення як спеціалістів соціальної сфери, так і переважної 
більшості населення. Принципи, закладені в них, були максимально 
наближені до реалій життя. Невідомі експерти провели значну аналітичну 
роботу, прорахували економічне підґрунтя та наслідки. Вивчаючи 



документи, було приємно усвідомити, що наше суспільство має, у своїй масі, 
досвідчених фахівців. 

Процес не пішов, оскільки в ситуацію втрутилась політика і 
представниками лівих у парламенті всі пропозиції по практичному 
впровадженню новацій, викладених у запропонованих Концепціях, були 
категорично відкинуті. 

Система пільг діяла за старими принципами і, навіть, використовувалась 
популіськи, як додатковий та ефективний засіб здобуття голосів під час 
чергових виборів. Цей вид соціальних гарантій не лише не скорочувався з 
впровадженням адресної державної допомоги, а зростав, наприклад за 
рахунок “дітей війни”, чисельність яких становила 12 мільйонів осіб в 
Україні. 

Таким чином офіційно продовжувало існувати 359 різних пільгових 
категорій громадян і понад 680 видів пільг. 

Цей соціальний та, відповідно, фінансовий вантаж, непосильний навіть 
для країни із стабільною, розвинутою економікою, відрізняв нас не лише від 
європейських держав, а, навіть, від найближчої сусідки – Російської 
Федерації. 

Пільгове забезпечення залишалось тісно пов’язаним з усією системою 
соціальних виплат. З’явились і почали діяти, одночасно з пільгами, нові їх 
види, розраховані на адресну допомогу конкретній сім’ї або особі 

Підтримка малозабезпечених верств населення передбачала чималі 
фінансові витрати, що потребували ефективного контролю з боку держави. 

Черговим етапом у новаціях стало утворення інституції соціальних 
інспекторів (державних соціальних інспекторів) у 2004 році. 

За основу розробки для України нових інституцій, на кшталт тих же 
соціальних інспекторів та окремих видів адресної допомоги 
використовувався вже існуючий механізм конкретної держави. Королівство 
Великобританія, порівнявши українців й ірландців, очевидно знайшло у них 
багато спільних національних рис і схожості у історичному минулому, тому 
саме в місті Белфаст, проводився Міжнародний семінар з вивченням діючого 
механізму соціальної допомоги. Учасником вказаного заходу був і начальник 
відділу субсидій (у минулому самостійної структури) Ярковий Олег 
Миколайович. Він привіз багато вражень, одне з них - щодо доцільності 
введення посад соціальних інспекторів. В Ірландії авторитет цих спеціалістів 
був на найвищому рівні, їх бояться більше ніж поліцейських. Висновки 
соціальних інспекторів, у разі встановлення факту приховування прибутків, 
не підлягають обговоренню і суди, дуже швидко, приймають відповідні 
рішення щодо покарання винуватців, позбавляючи їх волі, за подібні дії, на 
три і більше років. 

Наше законодавство не таке безапеляційне стосовно осіб, які приховують 
доходи або іншим чином обманюють державу. Соціальні інспектори в містах 
та районах області робили свою справу. Наприклад, лише за перше півріччя 
2009 року ними в області було обстежено майже 8 тисяч сімей з числа 
отримувачив різних видів соціальної допомоги та житлових субсидій. 



Виявлено майже 900 порушень, тобто, подання недостовірної інформації про 
доходи та майновий стан. Повернуто до бюджету, незаконно виплачених, 
близько 90 тис. гривень лише за Програмою житлових субсидій. 

З початком роботи щодо призначення і надання державної соціальної 
допомоги, житлові субсидії перестали бути єдиним приоритетним 
напрямком, а у зв’язку із схожістю завдань вказані види потребували 
об’єднуючого принципу, завдяки якому людина, один раз звернувшись до 
соціальної служби з заявою, практично без зайвого клопоту і гасання по 
різним інстанціям оперативно визначала право на виплати та їх розмір. 
Досвід згадуваного вище королівства, з відповідним документальним і 
методичним супроводом, в черговий раз було запропоновано Україні. Крім 
того, за виділені для цього фунти стерлінгів було проведено дослідження в 
процесі дворічного експерименту у Львові та Харкові. 

В ході вказаного експерименту впроваджувалась Єдина заява на всі види 
допомоги, а під це було капітально відремонтовано та реконструйовано 
виробничі приміщення управлінь, оснащено їх меблями та комп’ютерною 
технікою, приведено у відповідність штати, навчені кадри. 

Щедрість британців розповсюджувалась на Мінпраці України, як керівну 
та координуючу структуру. Утримувався створений спеціально на час 
експерименту апарат спеціалістів, придбане сучасне обладнання тощо. При 
цьому заробітна плата згаданих спеціалістів у фунтах стерлінгів на порядок, 
тобто - значно, переважала платню працівників Міністерства. 

До речі експеримент передбачав виїзні семінари для фахівців з усіх 
областей України, теж фінансовані Британією. 

Підсумковий триденний семінар відбувся в Харкові. Господарі показували 
прибулим свої досягнення, якість ремонтів, сучасні інтер’єри приміщень, 
скляні перегородки, інформаційні стенди, комп’ютерні зали, сучасні меблі. 
Все це справляло враження і енергійно, з запалом, коментувалось 
працівниками спецгрупи з проведення експерименту при Мінпраці. Вони, 
окрім того, читали лекції. Незабутнє враження справила - психолог. Її 
методичні розробки мали такий абстрактний, відірваний від реалій життя 
характер і були такі далекі від дійсної проблематики соціального захисту, що 
приголомшені “семінаристи” довго не могли оговтатись. Як досвідчені люди, 
вони реально оцінювали витрати британців на все, у тому числі: ремонти в 
управліннях, комп’ютери з локальними мережами, утримання спеціалістів, 
роздруківку методичних рекомендацій та матеріалів, транспортні  послуги 
або оплату дорожніх витрат учасників семінару, лекції, харчування тощо і не 
могли втриматись від конкретних запитань – що ж досягнуто? Виявилось, 
робота здійснювалась за старою схемою. Дійсно, заява була одна, а особових 
справ – дві. Формувались вони незалежно, у двох відділах (довідки 
множились в управліннях), а потім зшивались нитками та наклеювались 
папірці, жовтий і зелений. 

Відвідуючи пілотні управління, слухачі семінару вже отримали від 
рядових співробітників інформацію, що потім справи розшивались, оскільки 
з ними потрібно продовжувати працювати, перевіряти, припиняти виплату по 



закінченню терміну або виявлення порушення. Тобто, незручності процесу 
були очевидні, але з певних причин “семінаристи” мовчали. Прорвало лише 
представників Запорізької області, які відверто висловили своє враження від 
сумнівної ефективності роботи спецгрупи Мінсоцполітики. Запропонували за 
значно менші кошти досягти потрібних результатів і навіть написати за 
участю спеціалістів КУ КІОЦ ЗОР відповідну комп’ютерну програму, без 
якої досвід британців і сподівання українців, щодо прогресу у соціальних 
виплатах, можна було поховати. Присутні “семінаристи” підтримали 
запоріжців: - Дійсно, а де ж програма?! 

Організатори семінару захвилювались та почали запевняти, що програма 
створюється і окремі невідповідності у законодавстві доопрацьовуються. З 
того часу вони побоювались, недолюблювали запоріжців, з напруженням 
розмовляли з ними по телефону, проте поважали як фахівців та надсилали 
для експертних висновків окремі новації. 

Невеличку програмку таки зробили. Апробацію вона пройшла, вірніше не 
змогла пройти у Ленінському райуправлінні м. Запоріжжя, після чого, з 
масою зауважень, була повернута до Міністерства. 

Але, кажучи образно, питання “тліло” під попелом рутини. Наразі 
закордонні експерти знову нагадали про себе. Їм, чомусь, було потрібне 
впровадження новацій в соціальну політику України в сенсі впровадження 
спрощеного механізму надання адресних допомог. Між Україною та 
Міжнародним банком розвитку 23 листопада 2005 року укладено спільну 
угоду про позику в рамках реалізації проекту “Удосконалення системи 
соціальної допомоги”. 

До укладання вказаної угоди безпосередньо причетний Сахань Іван 
Якович, на той час Міністр праці та соціальної політики України. Щоб  
проект став реаліями, потрібно було багато дечого зробити. Манила 
перспектива - отримати іноземні гроші на розбудову приміщень, 
комп’ютерну техніку, меблі тощо і, врешті, розпочати практичне виконання 
угоди, що мало закінчитись впровадженням “поточної лінії”, робочого 
процесу. Втрапивши в цей процес з поданням заяви, людина, при 
мінімальних затратах часу і нервів, повинна була, як очікувалось, отримати 
бажану адресну державну підтримку. 

Зазначеною роботою мав опікуватись в області, тобто розпочати її з нуля 
та успішно закінчити – координатор. 

Ризикована це передбачалась посада і справа, проте погодився бути 
координатором колишній директор КУ КІОЦ ЗОР Калашников Володимир 
Ілліч. 

Вже потім, коли пішли перші тендери, консультації, перевірки та звіти, 
зустрічі і переговори з керівниками місцевих органів влади, розпочався 
контроль за дотриманням умов договорів з виконавцями тощо, Калашников 
зізнався, що не передбачав дійсні розміри, висловлюючись образно, - 
підводної частини айсберга, обсяги роботи та ступень відповідальності за її 
стан. 



До справи долучились досвідчені працівники Кривий Олександр 
Миколайович, Фєдосєєв Володимир Ілліч, Гречаник Ірина Олександрівна, 
технічну допомогу за комп’ютером надавала Каряка Людмила Валеріївна. 
Склався колектив. Само – собою не залишився осторонь керівник Головного 
управління. Панкратов Віктор Павлович з самого початку усвідомив вигоди 
від участі у проекті і з притаманною йому енергією та наполегливістю 
щоденно цікавився результатами. Переконаннями та іншими засобами він 
домагався швидкої та енергійної роботи. Стимулював. У пам’яті виринуло 
первинне значення слова стимул. У Древньому Римі це був металевий прут, 
розпечений на загостреному кінці до малинового кольору. З його допомогою 
виганяли на арени цирків гладіаторів. 

Всі заходи, що вживалися для прискорення процесу  впровадження 
проекту були виправдані. Втрачений час міг звести нанівець всі плани та 
перспективу отримання коштів, які, буквально, впали з неба. 

В результаті наполегливої колективної роботи за 2007 - 2008 роки було 
виготовлено необхідну документацію, при цьому слід зауважити, що вона 
мала відповідати міжнародним вимогам, а з 2008 по 2009 рік розпочато та 
виконано роботи на загальну суму 5,6 млн. гривень. 

Тридцять одне управління отримало і використало на зміцнення 
матеріально – технічної бази від 150 до 300 тисяч гривень. 

Угодою передбачалась участь у її реалізації місцевих органів влади,  у 
тому числі фінансова. Для того, щоб вони (органи влади) адекватно 
реагували на подію та оцінювали перспективи, попередньо була проведена 
дипломатично – роз’яснювальна робота. Повноважним представником 
зацікавленої сторони на зустрічах з керівництвом міст і районів виступав 
Кривий Олександр Миколайович. Про результати та ефективність перемовин 
і спільних зусиль свідчить той факт, що дев’ять управлінь, або близько 30% 
від загальної чисельності, зокрема Хортицьке м. Запоріжжя, 
Великобілозерське, Чернігівське, Розівське, Вільнянське, Куйбишевське та 
інші, переїхали до нових приміщень. 

Для сільських районів це, дійсно, стало революційною подією. 
Напрошується, як приклад, Великобілозерське управління. Воно 
розміщувалось в сільській хаті і умови, в яких доводилось працювати 
спеціалістам були на рівні навіть не двадцятого, а вісімнадцятого століття. 

Успішне втілення у життя спільної угоди із Міжнародним банком 
безумовно стало перемогою розуму, досвіду і професіоналізму. Є всі  
підстави саме так охарактеризувати те, що відбулося. Отриманий з Києва 
розподіл фінансів зовсім не влаштовував Головне управління праці та 
соціального захисту населення, яке стало справжнім координатором та 
експертним центром з усіх питань впровадження проекту. В цьому зв’язку, 
Панкратов Віктор Павлович наполіг на власному баченні розподілу коштів, 
такому, що відповідав реальному стану об’єктів на місцях. Важко було 
переконати працівників Мінпраці у перевагах та доцільності іншого варіанту. 
Всю складність цього завдання добре усвідомлював Калашников Володимир 



Ілліч, він забезпечував переговори і човниковий зв’язок між опонентами, але 
щасливий кінець – справі вінець. 

Подібна, сприятлива нагода випадала один раз і повторення у 
майбутньому не передбачалось. Щодо цього хочеться згадати вислів 
російського письменника Леоніда Соловйова, що пересічна людина  
констатує та переживає випадок як прикрість, а мудра - вважає його за 
нагоду. 

Проте випробовування для Калашникова В.І. та інших співробітників, які 
брали участь у реалізації проекту закінчились не відразу. Непохитно – 
принципова комісія, що приїхала із столиці продемонструвала такі 
безпрецедентні вимоги та прискіпливість у перевірці: обраховуючи, 
вимірюючи, вибірково здираючи лінолеум тощо, що здивували навіть 
досвідчених і “битих” життям працівників Калашникова та Гречаник. У 
комісії викликала підозру і питання навіть кома в тексті документації або 
послідовність процесу у технології: в який кабінет передається облікова 
справа та на який стіл кладеться потім. 

Віддамо належне професіоналізму робочої групи. Запорізька область 
виявилась в числі кращих за показниками і комісією було визнано, що 
Програму успішно впроваджено без юридичних та фінансових порушень. 
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Про соціальні Центри, підпорядковані Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької облдержадміністрації, їх утворення, 
розвиток і нинішню діяльність. 

 
Центри, як новий вид соціальної установи або закладу, орієнтований на 

різні види допомоги вразливим верствам населення почали створюватись у 
дев’яності роки минулого століття та впродовж першого десятиліття нового. 

Вони функціонували в різних структурах, підпорядкованих Міністерству 
сім’ї молоді та спорту України, а також Міністерству соціальної політики 
України. Після останньої реорганізації у 2013 році Центри продовжили свою 
діяльність в єдиній системі органів соціальної сфери Запорізької області. 

Інформацію про них узагальнено в цій частині “Нотаток” за датами 
утворення. 

 
 
 

1992 рік. Початок роботи Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (далі – Центр) 

 
Запорізький базовий центр соціальної служби для молоді, який у 

подальшому став Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, з відповідними структурами в містах і районах, було 
створено згідно з розпорядженням Представника Президента України у 
Запорізькій області від 17 серпня 1992 року № 242. 

Першим його директором була Дудник Ірина Олександрівна, згодом – 
керівник Запорізького обласного центру зайнятості. 

З 2006 року Центр очолює Понікарова Оксана Андріївна, яка працює в 
ньому понад 17 років. 

Адреса Центру: 69037, м.Запоріжжя, вул. Рекордна; аб. cкринька 3356, 
тел/факс: 34-01-81, Е-mail css@ukrpost.ua, www.ssm.zp.ukrtel.net 

За період, що минув з часу відкриття значно розширилися завдання та 
функції Центрів. Головною метою їх діяльності на сьогодні є сприяння у 
задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Від 
організації та проведення масових заходів, працівники Центрів пройшли 
творчій шлях до впровадження індивідуальної адресної допомоги. 
Соціальний супровід, який базується на конфіденційності, доступності, 
безкоштовності та доброзичливому ставленні до людини став основною 
формою їх роботи. 

За період існування мережі Центрів, понад 600 тисяч осіб отримали 
допомогу спеціалістів у вирішенні складних життєвих питань. 

mailto:css@ukrpost.ua
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Фактично працівники Центру зараз є соціальними педагогами, 
психологами і юристами, тобто фахівцями вищого ґатунку, які, відповідно   
до компетенції, надають різні види послуг вразливим верствам населення. 

  
 

На фото: акції проти торгівлі людьми та з нагоди Дня захисту дітей. 
 

Серед численних клієнтів Центрів молоді – сім’ї з дітьми, сім’ї 
учасників та загиблих бійців антитерористичної операції, тимчасово 
переміщені особи (сім’ї), сім’ї, в яких виховуються діти – інваліди, діти – 
сироти, прийомні та багатодітні сім’ї, випускники інтернатних закладів, 
учнівська та студентська молодь, неповнолітні та молодь, які відбувають 
покарання або звільнилися з місць позбавлення волі, люди, які постраждали 
від насильства або жорстокого поводження, молодь, яка вживає наркотичні  
та психотропні речовини, тощо, які, звертаючись до Центрів знаходять 
підтримку та отримують допомогу у розв’язанні найболючіших проблем. 

Нині в Запорізькому регіоні налічується 25 центрів, які охоплюють всі 
райони та міста обласного значення: 1 обласний, 5 міських та 20 районних, в 
яких працює 168 державних службовців та 104 фахівця із соціальної роботи. 

 

На фото: нарада з керівниками Центрів та семінар в м. Бердянську. 
 

З липня 2012 року в області, з метою повного надання соціальних 
послуг найуразливішим категоріям населення, раннього виявлення 
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проблемних сімей та своєчасного забезпечення їх підтримки, було введено 
посади фахівців із соціальної роботи, завдяки яким більш ніж в 2,5 рази 
збільшилося охоплення сімей, що опинились в складних життєвих 
обставинах адресною комплексною соціальною допомогою. Фахівці із 
соціальної роботи працюють безпосередньо в кожній міській, районній, 
сільській, селищній раді та в мікрорайонах міст Запоріжжя, Мелітополя, 
Бердянська, Токмака, Енергодару за принципом дільничних. Але, на жаль, у 
2014 році більшість цих посад скоротили. Станом на 20 вересня 2015 року у 
системі Центрів працює 104 фахівця із соціальної роботи. 

Спеціалісти Центрів активно виявляють проблемні  сім’ї, 
попереджають в них насилля, запобігають вилученню дітей, сприяють 
налагодженню родинних зв’язків, поліпшенню якості життя тощо. 

Щороку більш ніж 500 таких сімей знаходяться під соціальним 
супроводом і майже всім їм, завдяки допомозі фахівців Центрів, вдається 
впоратися зі своїми негараздами. 

Не залишаються поза увагою Центрів діти – сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, яких працівники називають соціальними сиротами, 
що потерпають при живих батьках. Протягом останніх років в українському 
суспільстві докорінно змінилося ставлення до дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, а захист прав таких дітей став 
державною справою. Такими, що історично склалися формами  влаштування 
у сім’ю дитини в Україні є усиновлення та встановлення опіки (піклування). 
Але протягом останніх 20 років набувають розвитку нові інституції  
сімейного виховання дітей-сиріт — прийомна сім’я та дитячий будинок 
сімейного типу. Важливим завданням працівників Центрів є пошук, підбір та 
навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки – вихователі, 
опікуни/піклувальники. Станом на 20 вересня 2015 року в Запорізькій області 
створено 193 прийомні сім’ї та 23 дитячих будинків сімейного типу, в яких 
виховуються 540 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку прийомної дитини у 
новому сімейному оточенні та для допомоги у налагодженні взаємовідносин 
у родині спеціалістами Центрів здійснюється соціальне супроводження 
кожної прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу. 

Новостворені прийомні сім’ї та ті родини, які поповнилися дітьми 
потребують постійної уваги. Вони індивідуальні й  унікальні. Не зважаючи  
на те, що в зазначених сім’ях вже є певний виховний досвід, періодично 
виникають нестандартні ситуації, пов’язані з адаптацію прийомних дітей. 
При всіх позитивних тенденціях, такі діти потребують кваліфікованої 
допомоги психологів та педагогів. 

До соціальних бід нинішнього суспільства належать відмови матерів від 
новонароджених дітей, адже кожна відмова-це нові діти-сироти. Центрами 
відпрацьовано модель роботи, спрямованої на раннє виявлення жінок, які 
мають намір відмовитися від новонародженої дитини, та надання їм 
своєчасної допомоги. Така робота здійснюється через мережу 
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консультаційних пунктів в пологових стаціонарах і жіночих консультаціях. 
Завдяки зусиллям психологів, юристів, соціальних працівників Центрів 
щороку більш ніж 60% жінок змінюють своє рішення відмовитися від 
новонародженої дитини і маля виховується в сім'ї. 

Спеціалістами Центрів надається комплекс соціальних послуг 
неповнолітнім та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі або 
відбувають альтернативні види покарання з метою зниження рецидиву 
злочинів та створення необхідних умов для їх перевиховання, реабілітації та 
інтеграції в суспільство. Станом на вересень 2015 року в Запорізькій області 
відкрито на успішно працюють два Центри відвідування для дітей та молоді, 
які перебувають у конфлікті з законом, на базі Мелітопольського міського та 
Запорізького міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Метою діяльності вказаних Центрів відвідування є зниження рівня 
злочинності серед дітей, кращій захист прав неповнолітніх правопорушників, 
надання їм допомоги. 

Щороку фахівцями центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
з метою профілактики ВІЛ/СНІДУ і соціально – небезпечних захворювань, 
зменшення шкоди і негативних наслідків від вживання психоактивних 
речовин, профілактики негативних явищ та формування навичок здорового 
способу життя індивідуальною і груповою соціально – профілактичною 
роботою охоплюється близько 100 тисяч осіб. 

Щоденна робота працівників Центрів спрямована на відновлення та 
підтримку фізичного та психічного здоров’я, адаптацію та інтеграцію у 
суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями, проведення 
благодійних акцій із збору коштів для підтримки осіб вказаної категорії. 

В Запорізькій області працює 5 служб екстренної психологічної 
допомоги “Телефон Довіри”. Спеціально підготовлені співробітники цих 
служб вислуховують і допомагають порадою обрати шлях вирішення 
складних життєвих ситуацій. Щороку служби “Телефон Довіри” надають 
близько 7 тисяч послуг. 

При Центрах функціонують “Школи волонтерів”. В них щороку 
проходять підготовку близько 500 волонтерів - добровільних помічників, які 
активно долучаються до практичної соціальної роботи з сім'ями, дітьми і 
молоддю. 

Фахівці Центрів читають лекції, проводять тренінги, консультації, 
психодіагностику, допомагають в оформленні документів, налагодженні 
втрачених соціальних та родинних зв’язків. 

Потребуючим Центри забезпечують безкоштовну психологічну, 
юридичну, інформаційну соціально – педагогічну підтримку, допомогу з 
питань попередження насилля в сім´ї, запобігання конфліктів, виникнення 
стресових станів та дисгармонії у сімейних відносинах. Завдяки Центрам 
молодь має можливість підготуватись до сімейного життя; бажаючі 
ознайомитись з основами статевого виховання дітей та підлітків; 
формуванням здорового способу життя; профілактикою протиправної 
поведінки членів родини, алкоголізації, наркотизації, СНІДу. 



1 
 

2003 рік. Відкриття Запорізького обласного центру професійної 
реабілітації інвалідів. 

 
Щороку в Україні вперше визнається інвалідами близько 200 тисяч 

осіб. Поліпшити їх матеріальний стан, забезпечити стабільність та 
впевненість у завтрашньому дні, інтегрувати в суспільне життя, довести, 
що вони є рівними – основні напрями роботи, обумовлені визначальним 
щодо цього нормативно – правовим документом “Про обласну програму 
виконання завдань і заходів  Державної програми “Національний план дій  
з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року”. 

Саме забезпечення особам з особливими потребами доступу до 
професійної діяльності, відновлення їх працездатності,  здобуття 
робітничої професії передбачалось рішенням Запорізької  обласної  ради 
від 17.09.2003 р. за № 26 про відкриття Запорізького обласного центру 
професійної реабілітації інвалідів (далі – Центр). Адреса установи: 71100, 
м. Бердянськ, вул. Мічуріна, 87, тел/факс: 7-07-42 (код 06153), e-mail: 
zotspri@ukr.net 

З перших років діяльності колектив у складі 21 спеціаліста, під 
керівництвом Тертичної Надії Іванівни (директор з листопада 2003 р. – 
грудень 2009 р.), активно працював над створенням моделі комплексної 
реабілітації інвалідів, розробки та апробації нових форм та  методів  
роботи, підвищенням рівня фахової майстерності, відпрацюванням 
технології професійної реабілітації. 

У червні 2004 року перші 22 випускники отримали свідоцтва 
кваліфікованого робітника за професіями “Оператор комп’ютерної 
верстки” і “Телерадіомеханік”. 

Нині Центр є комунальною установою Запорізької обласної ради, 
підпорядкованою Департаменту соціального захисту населення і 
продовжує забезпечувати реалізацію завдань з професійного навчання 
інвалідів, їх зайнятості, розробки та впровадження передових методик та 
технологій у сфері професійної реабілітації інвалідів. Очолює установу 
директор Виноградова Людмила Миколаївна. 

Центр має значний науково-методичний, матеріально-технічний та 
кадровий потенціал. Приміщення обладнано пристроями для забезпечення 
відносної побутової незалежності. В житловому корпусі створено всі 
умови для повноцінного відпочинку слухачів і вирішення їх особистих 
потреб. Одночасно 40 інвалідів з усіх районів області можуть  
скористатись послугами щодо професійної реабілітації. Більше ніж 700 
осіб з інвалідністю отримали свідоцтва та професійні навички роботи за 
новими професіями. 

 
Усі роки діяльності Центр не залишався без організаційної та 

фінансової підтримки обласної ради, Фонду  соціального  захисту 
інвалідів, Департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 

mailto:zotspri@ukr.net
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Збільшився перелік робітничих професій за якими проходять 

навчання. 
Сьогодні в процесі професійної 

реабілітації в Центрі можна стати майстром 
-візажистом, швачкою, конторським 
службовцем, електромонтером, робітником 
зеленого господарства і майстром найбільш 
популярних професій – манікюрниця, 
перукар. Рекордсмени серед професій, які 
обирають “Оператор комп’ютерного набору” 
та      “Адміністратор”.      Слухачі      вчаться 

працювати з текстовими файлами, інтернетом, веб-дизайном, 
комп’ютерній графіці. 

Планується  проводити  навчання з професії “Водій категорії В”, 
“Автослюсар”, “Фотограф” . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Працівники Центру - фахівці вищого 
ґатунку, вони розуміють складність обрання інвалідами, у яких фізичний 
біль поєднується з психологічними травмами, нового способу життя. 
Допомагають їм позбутися комплексів і фобій. 

Якісні послуги з соціально-психологічної реабілітації, медичного 
супроводу сприяють людям з обмеженими можливостями відновити 

 
 
 
 
 
 
 

втрачені функцій, 
допомагають адаптуватись у житті. Для цього відділення 
відновлювального лікування надає  необхідні  фізіотерапевтичні 
процедури, електро-, світло-, магніто-,лазеротерапію, масаж. 

Слухачі проходять оздоровлення у спеціальному залі ЛФК. Активно 
використовуються у роботі кліматичні особливості та можливості 
курортної зони, фізіотерапії, таласотерапії. 
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З теплом і вдячністю згадують випускники Центру його спеціалістів 
Солопову О.В., Нікулічеву В.П., Бойко І.О., Семенову І. А., Гнусіну та 
інших 

Крім навчання місяці перебування в Центрі насичені змістовним 
відпочинком на природі, участю у спортивних змаганнях, святами, 
відвіданням театрів і музеїв. Це розширює кругозір інвалідів, допомагає 

по-новому поглянути на себе, розкриває 
здібності, робить життя повноцінним та 
цікавим. 

Для декого перебування в Центрі і 
знайомства під час навчання 
переростають в дещо більше, стають 
доленосними. 

По-різному складається подальше 
життя слухачів Центру. Більше 550 з них 
після курсу професійної реабілітації 

знайшли своє місце у трудових колективах, працюють. Рівень їх 
працевлаштування збільшується з кожним роком. У 2015 році він склав 
77%. 
У 6% випускників покращилося здоров’я, з них знято інвалідність. 
28 осіб продовжили навчання у коледжах і вищих навчальних закладах. 
35 - знайшли свою половину, створили сім’ї, стали батьками. 

Успіхи Центру ґрунтуються на плідній співпраці з Департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації, Управліннями 
соціального захисту населення міст і районів, МСЕК, Центрами зайнятості, 
Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями, 
керівниками ліцеїв. 

Зустрічі з інвалідами, круглі столи, знання та досвід колег з інших 
областей України, запозичені під час всеукраїнських семінарів і 
конференцій, які проходили у Києві, Запоріжжі та Скадовську сприяють 
впровадженню новацій в роботу установи. 

У найближчих планах колективу – робота над проектом створення 
транзитного робочого місця для інвалідів з використанням матеріальної 
бази Центра. Це майстерня з ремонту та пошиву одягу і постільної  
білизни, перукарня, майстерня з виготовлення рекламної продукції. 
Очікується, що реалізація вказаних планів сприятиме підвищенню 
показників працевлаштування випускників, поліпшенню їх професійних 
навиків, успішному інтегруванню людей з обмеженими можливостями у 
відкритий ринок праці. 
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2003 рік. Створення і робота Центру соціальної реабілітації дітей – 
інвалідів в місті Мелітополь (Центру реабілітації змішаного типу для 
інвалідів та дітей – інвалідів Мелітопольської міської ради Запорізької 
області) 

 

На виконання Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” у 
2003 році в місті Мелітополь був відкритий Центр соціальної реабілітації 
дітей – інвалідів, основною задачею якого стало надання реабілітаційних 
послуг дітям з обмеженими фізичними можливостями. 

В листопаді 2011 року Мелітопольська міська рада вирішила створити 
Центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей – інвалідів ( далі – 
Центр). 

Зараз в установі два відділення: соціальної реабілітації дітей – інвалідів 
від 2-х до 18 років та реабілітації інвалідів у віці понад 18 років. Це дає 
можливість особам різних вікових категорій отримувати професійну 
допомогу з метою подальшої адаптації та інтеграції у суспільство. 

Адреса   Центру:   72311,   м.   Мелітополь,   вул.   Вакуленчука,    30, 
тел. 43-79-11 (код 0619) e - mail centr-melitopol@mail.ru 

Директор – Чорна Тетяна Георгіївна. 
З 2007 року Центр працює за програмою, яка передбачає також надання 

реабілітаційних послуг жителям неподалік розташованих районів: 
Мелітопольського, Якимівського і Приазовського. 

У 2015 році установі виповнилось 11 років. За вказаний період послуги 
реабілітації отримало понад 1,5 тисячі дітей та 160 дорослих інвалідів. 

В штаті центру 36 працівників, з них 11 педагогів: методист, 3 соціальних 
вихователя по роботі з дітьми – інвалідами, соціальний педагог, учитель – 
реабілітолог, 2 практичних психологи, вчитель інформатики і 
обчислювальної техніки, викладач з трудового виховання, інструктор праці. 
Медиків - 6: лікар фізіотерапевт, 3 медичних сестри з масажу, медсестра з 
фізіотерапії, медсестра з ЛФК, спеціаліст з фізреабілітації. 

 
 
 
 

mailto:centr-melitopol@mail.ru
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Основними напрямами роботи Центру є: 
 

Соціальна реабілітація: це – навчання основним навикам 
самообслуговування, формування досвіду спілкування в соціумі, адаптація у 
соціальному середовищі. 

В установі працюють клуби за інтересами, проводяться заняття з метою 
формування практичних навиків в соціально – побутовому аспекті, а також 
розвитку природних здібностей і дарувань, творчого мислення та  
професійної орієнтації. 

Психологічна реабілітація: надання психотерапевтичної допомоги, 
відновлення і розвиток окремих інтелектуальних функцій (психомоторики, 
пам’яті, мислення тощо). 

Практичні психологи проводять психодіагностику, тестування, тренінги, 
консультації та бесіди. Під час відвідання занять у психолога, люди вчаться 
аналізувати свої почуття і дії. 

Педагогічна реабілітація: формування особистісних якостей, важливих 
для життєдіяльності, активної життєвої позиції, інтеграції у суспільство. 
Створення оптимальних умов для спілкування та дозвілля. Робота в 
колективі. Розвиток творчих і розумових здібностей. 

Відвідувачі “Школи інформаційного комфорту” отримують знання, 
потрібні для роботи на комп’ютері, пошуку інформації в мережах Інтернет, 
знайомляться з елементами програмування та комп’ютерними програмами. 

Трудова адаптація: акцентована на розкриття творчого потенціалу з 
метою подальшої реалізації у повсякденному житті (заняття з малювання, 
аплікації, ліплення, вишивання, арт – терапії тощо). 

Фізична реабілітація: є невід’ємною часткою комплексної реабілітації і 
являє собою систему заходів, спрямованих на корекцію та відновлення 
реабілітаційного потенціалу. Вона включає: лікувальний масаж, лікувальну 
фізкультуру, кінезотерапію, ерготерапію. 

Заняття ЛФК в Центрі проводяться з урахуванням основних, 
фізіологічно обумовлених принципів: виключно індивідуальні, систематичні, 
поступові “від простого до складного” з підвищенням фізичних навантажень 
у доступній формі з використанням, як загально розвиваючих, так і 
спеціальних вправ, у відповідності з віковими особливостями. На заняттях 
широко використовується різноманітний інвентар та обладнання: гімнастичні 
жердини, м’ячі, набивні м’ячі, еспандери, гантелі, шведська стінка, дошка 
Євмінова, тренажери, динамічний параподіум. 

Ефективності і різноманіттю занять сприяє використання обладнання 
Центру: “сухий басейн”, масажний килимок “Горф”, сенсорна доріжка, 
килимок “Топ-топ”, тренажер “Перекоти поле”, сенсорні набивні м’ячі, 
гральний лабіринт, міні – батути. 

У відділенні соціальної реабілітації дітей – інвалідів круглий рік 
функціонує плавальний басейн. Фізкабінет оснащений вібромасажером для 
нижніх кінцівок. З профілактичною метою використовується киснева пінка, 



3 

яка покращує роботу всіх органів та систем, не викликаючи негативних 
наслідків. 

Спеціалісти у  роботі застосовують різноманітні методики і їх 
елементи: арт – терапії, гральної терапії, казкотерапії, бібліотерапії, музичної 
терапії, ерготерапії, М. Монтессорі, Андреша Потьє, Глена Домана, 
К.А. Семенової, елементи кондуктивної педагогіки, лікування станом та інші. 

У вересні 2012 року на базі Центру створена різновікова група денного 
перебування дітей – інвалідів дошкільного віку від 3-х до 8 років, в якій діти, 

одночасно, проходять курс комплексної реабілітації. 
Одною з форм комплексної реабілітації є проведення масових заходів, 

участь в різних акціях не лише в місті, але і в країні. Щорічно Центр 
проводить фестиваль творчості, присвячений Міжнародному дню інвалідів 
“Повір в себе”. 

Колектив установи постійно працює над підвищенням професійного 
рівня, бере участь в міських та обласних конкурсах. Останній робочий день 
місяця – це методичний день, день занять в школі професійної майстерності: 
вивчення передового досвіду, знайомство з новими методиками. 

Цент є науково – виробничим комплексом для ВУЗів міста, які  
готують спеціалістів для подібних установ. На базі Центру студенти 
проходять виробничу практику, що передбачає не лише поверхневе 
знайомство, а і придбання знань та навиків роботи з людьми певних 
категорій. Спільно з МДПУ працівники Центру беруть участь в соціальному 
проекті “Соціалізація особистості в умовах кінно – спортивної студії “Алюр”. 
Плідно співпрацюють з громадськими організаціями інвалідів, благодійним 
фондом “Маріам”. 
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2005 рік. Початок роботи Запорізького обласного центру соціально- 
психологічної допомоги (ЗОЦСПД). 

 
На базі Запорізького обласного центру соціально – психологічної 

допомоги, рішенням № 58 від 31.10.2013 обласної ради, було створено 
Комунальний Заклад “Запорізький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги” Запорізької Обласної Ради (далі - Центр). 

Це єдиний подібний заклад в Запорізької області, куди можуть звернутися 
та отримати тимчасовий притулок клієнти з малих міст та районних центрів 
Запорізької області. 

Адреса Центру: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22а, телефон 
(0612) 13-88-20, e – mail: kriziscentr@ukr.net 

З початку роботи закладу його очолює  Куратченко Ірина Євгенівна. 
Згідно з Положенням, Центр надає допомогу (психологічні, соціально- 

побутові, соціально-педагогічні, соціально-медичні, інформаційні і юридичні 
послуги, тощо) особам (у тому числі з дітьми), які внаслідок стихійного лиха, 
учинення стосовно них злочину, насильства (у тому числі в сім’ї) або реальної 
загрози його вчинення та за інших обставин (далі – особи, які опинилися у 
складних життєвих обставинах), наслідки яких вони не можуть подолати 
самостійно та сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов 
життєдіяльності. 

 

Центр функціонує в двох режимах — цілодобовому (з отримання 
тимчасового, до 90 діб, притулку) та денному (консультативному). 

Найчастіше до Центру звертаються з питань втрати або відсутністі житла, 
насилля в сім’ї, гострої соціальної дезадаптації, конфліктних ситуацій з 
батьками, психологічної кризи, проблеми спілкування та інші складні життєві 
обставини. 

Щоб потрапити до цілодобового стаціонару Центру необхідно мати: 
▪ письмове направлення 
▪ документ що засвідчує особу 

▪ медична довідка 

mailto:kriziscentr@ukr.net
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Направляти осіб на тимчасове перебування до Центру можуть 
Запорізький обласний, міські та районні центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей і молоді, органи державного управління та місцевого самоврядування, 
медичні й освітні установи, правоохоронні органи, управління праці та 
соціального захисту населення, інші 

У своїй діяльності Центр керується і дотримується норм, які передбачені 
Конституцією України та чинним законодавством. 

Штатний розпис працівників КЗ “ЗОЦСПД” ЗОР у кількості 14,25 
штатних одиниць затверджено директором департаменту соціального захисту 
населення ЗОДА. 

Матеріально-технічна база Центру відповідає типовим нормативам 
оснащення, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, дітей та 
молоді від 15.09.04 № 408. 

 

З метою чіткої організації роботи у Центрі на кожного працівника 
затверджені Посадові інструкцій, щовівторка проводяться оперативні наради. 

КЗ “ЗОЦСПД” ЗОР взаємодіє із структурними підрозділами органу 
місцевого самоврядування у забезпеченні реалізації державної політики з 
питань соціальної роботи з сім’єю дітьми та молоддю, соціального захисту, 
охорони здоров’я, освіти, а також службою у справах дітей, підприємствами, 
установами та організаціями. 

Налагодження співпраці з відповідними закладами сприяє наданню більш 
ефективної соціально-психологічної допомоги дітям, молоді та сім’ям, які 
звертаються до центру. 

У КЗ “ЗОЦСПД” ЗОР ведеться документація щодо обліку роботи з 
клієнтом. 

З ініціативи керівництва центру впроваджена електронна система 
первинного обліку клієнтів центру. 

З клієнтами Центру, з метою більш глибоко розуміння своєю 
проблематики та пошуку шляхів її вирішення проводиться консультативна 
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робота - щоденно фахівцями центру надається психологічна, соціально- 
педагогічна та юридична допомога. 

При зарахуванні за допомогою анкетування (анкета розроблена фахівцями 
центру), проводиться спільний аналіз ситуації в яку потрапив клієнт, фахівець 
разом з клієнтом визначає проблемні зони, проводить постановку цілей, які 
фіксуються в плані змін. Далі плануються конкретні дії. Після цього 
проводиться робота за планом. 

В умовах денного стаціонару КЗ “ЗОЦСПД” ЗОР отримали допомогу з 
2005 по 2015 р.р. - 2630 осіб. 

Усі проблеми клієнтів, які перебували у центрі вирішувались 
працівниками центру, або за допомогою інших установ. 

Позитивний результат (проблему вирішено повністю або частково) роботи 
з клієнтами, які перебували в центрі, складає – 80 % в межах запитів клієнтів. 

20 % пов'язані з нестабільною ситуацією, що склалася в країні, 
відсутністю соціального житла та продовженням подальшої психологічної та 
соціально-педагогічної роботи з клієнтами. 

Допомогу за телефоном отримали 2501 повнолітні особи. 
 

Робота в межах цілодобового стаціонару: 
В КЗ “ЗОЦСПД” ЗОР перебувають особи з причин – насильство в родині, 

безпритульність, стихійне лихо, торгівля людьми. 
Кількість клієнтів, які проживали у центрі з 2005 по 2015 р.р. - 464 особи. 

 
Всього надано консультацій (цілодобовий, денний стаціонар, телефонне 

консультування): 
Психологічних індивідуальних консультацій (психологічна діагностика, 

надання консультацій з питань психологічного здоров'я та поліпшення взаємин  
з оточуючим соціальним середовищем, обговорення проблем та надання порад з 
розв’язання соціальних та психологічних проблем навчання вмінню долати 
труднощі та конфлікти з оточенням, наснаження, організація та координація 
психотерапевтичних груп та груп взаємодопомоги, психологічна корекція та 
психологічна реабілітація) – 14 178; 

Юридичних індивідуальних консультацій (надання правових консультацій 
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з питань чинного законодавства, гарантій та пільг, здійснення захисту прав та 
інтересів сім’ї/особи, захист прав дитини, а саме: ініціювання застосування 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються 
до протиправних дій стосовно дитини, оформлення правових документів, 
адвокація та представництво інтересів дитини. Спеціаліст Центру може 
представляти інтереси сім’ї/особи на засіданнях судів, здійснювати захист їхніх 
прав та інтересів в інших організаціях і установах) – 1 386; 

Соціальних – педагогічних індивідуальних консультацій (планування 
спільно з сім’єю/особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили 
складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих дій, виявлення 
та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини, навчання/тренінги з 
методів самопредставництва, захисту прав, ведення домашнього господарства, 
розвиток комунікативних навичок, посередництво в організації дозвілля, 
спортивно-оздоровчої, творчої діяльності, громадських організацій, 
профорієнтація, сприяння в отриманні послуг професійної перепідготовки, 
професійного навчання особам, які не працювали або втратили професійні 
навички внаслідок складної життєвої ситуації, допомога у пошуку роботи, 
сприяння у працевлаштуванні тощо) – 6 776; 

Інформаційних послуг (надання інформації, необхідної для вирішення 
складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме: про види соціальних 
виплат (якщо сім’я/особа має на них право відповідно до чинного 
законодавства), надання контактів служб/установ, куди необхідно звернутися по 
відповідну допомогу, про заклади, які можуть надати послуги, умови отримання 
соціальних послуг тощо) – 12 963; 

Соціально-медичних (посередництво у здійсненні профілактичних, 
лікувально-оздоровчих заходів, консультації з питань збереження і зміцнення 
здоров’я, формування ідеології здорового способу життя й подолання 
шкідливих звичок, формування сексуальної культури і навичок захищених 
статевих відносин, профілактики ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних 
захворювань, сприяння в підтримці й охороні здоров'я тощо) – 20 089; 

Соціально-побутових (забезпечення продуктами харчування та/або 
гарячим харчуванням (у разі необхідності), транспортними послугами, 
миючими засобами, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря 
тощо) – 161 199. 

Пріоритетом діяльності Центру є реалізація національної кампанії “Стоп 
насильству!” через роботу з постраждалими та особами, які вчиняють 
насильство в сім'ї та попередження торгівлі людьми. 

З метою профілактики сімейного насильства та попередження торгівлі 
людьми постійно проводиться просвітницька діяльність. Виготовляються та 
розповсюджуються інформаційні буклети – “Як запобігти насильству”, “Поряд 
у потрібну мить” з інформацією щодо діяльності ЗОЦСПД, “План безпеки” з 
інформацією, що робити у ситуації насилля, “Керування гнівом” з інформацією 
як правильно висловлювати агресію, “Як почути рідну людину” та інші. 

Розроблено довідник організацій та установ міста Запоріжжя, куди 
можуть звернутися клієнти центру за додатковими послугами. 
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Фахівці Центру постійно приймають участь у акціях та виступають в ЗМІ 
– написання статей в газетах, ТК МТМ, ТК “Апекс”, ЗНТК “ТБ-5”, ЗТРК 
“Запоріжжя”, радіо ТРК “Запоріжжя”, “FM-3№. 

Щорічно Центр бере участь у Міжнародній акції “16 днів проти 
гендерного насильства”. 

В межах акції, з метою поліпшення організаційного, інформаційного та 
науково-методичного забезпечення реалізації державної політики у сфері 
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми проводяться 
виставки малюнків та фото робіт “Світ без насильства”, освітні семінарі та 
круглі столи з питань надання допомоги постраждалим від сімейного насилля  
та торгівлі людьми, інформаційні кампанії, вуличні акції та тренінги з 
формування ненасильницької моделі поведінки та безпечної трудової міграції. 

 
Центр не приймає до цілодобового стаціонару осіб, які мають: 
- потребу в постійному сторонньому догляді та не в змозі самостійно себе 

обслуговувати; 
- соціально-небезпечні хвороби; 
- інфекційні та інші захворювання в стадії загострення; 
- психічні розлади; 
- ознаки алкогольної та наркотичної залежності; 
- також в Центрі не можуть проживати неповнолітні діти без батьків 

 

На фото: колектив Центру. 



2009 рік. Початок роботи комунального закладу “Запорізький 
обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів” Запорізької 
обласної ради. 

КУ “Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів” 
ЗОР (далі – Центр) є складовою існуючої системи комплексної 
реабілітаційної допомоги дітям, які мають фізичні та розумові вади. Мета 
його роботи - корегування у дітей наявних порушень, сприяння всебічному 
розвитку особистості, засвоєння соціально – побутових навиків, реалізація 
здібностей, забезпечення передумов для подальшої їх інтеграції в 
суспільство. 

Керівник   Центру   -   Нішенко    Олена    Єгорівна.    Адреса:     69034,  
м. Запоріжжя, вул.Червонополянська, 2 корпус, буд. 4, тел. 769-04-43 
e-mail: kz_zocsrdi@mail.ru 

В закладі створені комфортні побутові умови, які у повній мірі 
відповідають сучасним вимогам. 

На період відкриття Центру в області проживало близько 6 тисяч дітей з 
обмеженими можливостями. 

Принцип, за яким діє заклад, це об’єднання різних медико – соціальних 
методик. В ньому працюють висококваліфіковані спеціалісти: педіатри, 
неврологи, лікар з лікувальної фізкультури та спорту, масажист, вчитель – 
логопед, практичний психолог, вчитель – реабілітолог, вихователі, музичний 
керівник, середні медичні працівники та інші. 

Центр оснащено сучасним обладнанням, придбаним за рахунок коштів 
обласного бюджету, обласного Фонду соціального захисту інвалідів та 
допомоги спонсорів. В кабінетах різноманітні засоби для розвитку 
інтелектуальних, тактильних, моторних, творчих здібностей, предмети 
соціально – побутової, середовищної, професійної орієнтації; різновікові 
програми за нозоліями; новітні реабілітаційні, психокорекційні методики, 
тощо. 

На кожну дитину – інваліда, згідно з індивідуальною програмою 
реабілітації та обстеження, складається індивідуальний план реабілітації, за 
яким працюють спеціалісти. По закінченню курсу реабілітації, фахівці 
надають відповідні рекомендації батькам. 

Книга відгуків закладу рясніє словами подяки. 
Працівники відділення медичного супроводу забезпечують корекцію 

фізичного стану дітей, використовують у роботі елементи кінезотерапії, 
ерготерапії, лікувального та аромомасажу, фіто та вітамінної терапії, 
імунопрофілактики, лікувальної гімнастики тощо. Важливим елементом 
інтеграції дітей у суспільство є корекція їх психічного розвитку. 

Діти – інваліди з різних районів області також мають можливість  
отримати консультативну допомогу в Запорізькій обласній клінічній дитячій 
лікарні. 

Нове і суттєво важливе в режимі перебування дітей в Центрі - створення 
та організація роботи стаціонарного відділення цілодобового перебування з 
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чотириразовим безкоштовним харчуванням. Також в Центрі діє стаціонарне 
відділення денного перебування, в якому забезпечується безкоштовно одно  
та дворазове харчування. 

Працює амбулаторне відділення. 
Термін проведення реабілітаційних заходів у Центрі від 4-х до 26 тижнів. 
Проектна потужність закладу: 

- стаціонарного відділення цілодобового перебування – до 30 дітей; 
- стаціонарного відділення денного перебування – до 10 дітей; 
- амбулаторного відділення – до 20 дітей. 

До Центру зараховуються діти – інваліди від 2 до 18 років відповідно до 
рекомендацій, визначених в індивідуальній програмі реабілітації дитини – 
інваліда, за направленням територіального управління соціального захисту 
населення. 

Один із факторів, які забезпечують успішну діяльність закладу - плідне 
співробітництво органів соціального захисту населення, охорони здоров’я та 
освіти. Широко використовується така дієва форма професійного діалогу 
навколо поточних виробничих проблем Центру, як виїзні семінари – наради 
за участю спеціалістів трьох згаданих відомств, відвідання в районах 
працівниками закладу фельдшерських пунктів, налагоджена співпраця з 
дитячими ЛКК. В сільських фельдшерських пунктах організовано, разом з 
фахівцями управлінь соціального захисту населення, місцевих органів 
охорони здоров’я, освіти, працівниками сільських рад, зустрічі і співбесіди з 
сім’ями, в складі яких діти – інваліди. Батьки хворих дітей інформуються про 
перспективи їх реабілітації, здобуття професії тощо. 

 

 
На фото: Перші навики у володінні олівцем знадобляться вихованцю Центру 

впродовж всього життя. 
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2010 рік. Початок роботи комунальної установи “Центр соціальної 
реабілітації дітей - інвалідів” Приморської районної ради. 

 
Комунальна установа “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів” 

Приморської районної ради Запорізької області (далі – Центр) функціонує як 
окрема юридична особа з 15 травня 2010 року. В ній проходят курс 
соціальної реабілітації діти з особливими потребами Приморського району та 
міста. Очолює установу Бєлова Ірина Іванівна. 

 
Адреса Центру: 72100, м. Приморськ, вул. Кірова, тал. 7-05-13 (код 

06137)e-mail csr-primorsk@rambler.ru 
 

Метою діяльності Центру є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, 
спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини- 
інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток 
здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Задля цього в 
установі працюють: вчитель - реабілітолог; практичний психолог; вчитель- 
логопед; музичний керівник; лікар-педіатр; медична сестра з масажу; 
медична сестра з лікувальної фізкультури та фізіотерапії; адміністрація 
закладу; технічний персонал. Всього 8,25 штатних одиниць, що становить 10 
осіб. 

 

За недовгий період роботи Центр зарекомендував себе серед батьків 
дітей - інвалідів, як заклад, який необхідно відвідувати кожній дитині, яка  
має проблеми із здоров’ям. А це, для невеликого району, значне досягнення - 
змінити свідомість батьків, які адекватно сприйняли необхідність щоденної 
праці задля подальшого розвитку дитини як особистості та покращення її 
здоров’я. 

 
Колектив установи молодий, середній вік фахівців 32-35 років. Це 

пояснює підвищену працездатність співробітників, їх енергію і прагнення до 
реалізації власного потенціалу. 

mailto:csr-primorsk@rambler.ru
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Центр розташований в пристосованому приміщенні, за 5 років у 
всіх його кімнатах працівниками за кошти спонсорів зроблено ремонт.  В 
2014 році на баланс закладу передано другу частину будівлі, яка, на жаль, не 
використовується бо потребує капітального ремонту. 

Зміцнюється матеріальна база Центру, за допомогою меценатів 
придбано апарат для приготування синглетно-кисневих коктейлів вартістю 
7 тис. грн., інгалятор, ДВД – плеєр, також дітям подарували великий 
акваріум. 

 

Перебування дітей в установі амбулаторне. З ними працюють 
спеціалісти, які застосовують передові методики та значний особистий 
досвід. Для цього в кабінетах встановлене сучасне обладнання, вони 
оснащені різним приладдям для розвитку моторики, тактильних відчуттів, є 
зал з лікувальної фізкультури з тренажерами, обладнанням Альма, масажний 
кабінет, логопедичний куточок, на вулиці розташований дитячий ігровий 
майданчик. 

 

Фахівці Центру працюють за індивідуальними планами, згідно 
персоніфікованої програми реабілітації та обстеження дітей-інвалідів. Після 
закінчення реабілітаційного курсу батькам надаються рекомендації щодо 
подальшого розвитку дитини. 

 
Працівниками відділення медичного  спостереження  приділяється 

увага корекції фізичного стану дитини, використовуються в роботі елементи 
кінезотерапії, ерготерапії, лікувальний масаж, арома- і вітамінної терапії, 
лікувальної гімнастики. 

 
Над корекцією психічного стану дітей працюють спеціалісти 

відділення соціальної та психолого-педагогічної реабілітації. 
 

На заняттях застосовуються сучасні реабілітаційні методики, які 
включають елементи М.Монтесорі, арттерапії, ігротерапії, казкотерапії, 
лялько терапії. 
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Здобуті дітьми знання з основних тем програмного матеріалу 
закріплюються і поглиблюються відповідно до вікових груп, соціально- 
побутової, професійної орієнтації тощо. 

 
Відзначення свят і розваги, які проводяться, сприяють залученню 

дітей до колективних заходів, підвищенню їх самооцінки та впевненості в 
собі. 

 

Традиційно в Центрі на відзначення Міжнародного дня інвалідів 
збираються гості, більшість з них - батьки, волонтери та діти. До цього 
заходу щорічно проводиться виставка творчості дітей і батьків, а через 
тиждень – аукціон-продаж робіт, отримані від якого кошти спрямовуються  
на потреби малечі. 

 
Такі свята, як Новий рік, різдвяні свята, Міжнародний жіночій день або 

свято мам, День дитинства та інші проводяться за активної участі дітей. Це 
дозволяє розкрити творчі можливості вихованців, додає їм наснаги і 
впевненості. 

 
Розташування закладу має беззаперечні переваги. Влітку, двічі на 

тиждень, вихованці оздоровлюються на Азовському узбережжі, купаються та 
засмагають. Також діти разом з батьками ходять в походи, що позитивно 
впливає на процес соціалізації. Всього в Центрі впродовж 2015 року 
отримали реабілітаційні послуги 56 дітей. 

 



2014 рік. Відкриття комунальної установи “Центр соціальної реабілітації 
дітей – інвалідів” Бердянської міської ради. 

 
Комунальну установу “Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів” 

Бердянської міської ради (далі – Центр) відкрито 01 грудня 2014 року. Одночасно 
з рішенням сесії міськради щодо утворення Центру було затверджено Положення 
про цю комунальну установу та граничну чисельність працівників, яка становить 
20 штатних одиниць. 

Адреса Центру: 71100, м.Бердянськ, вул. Кірова, 68-а, тел. (06153)2-71-71, 
е – mail: tercentr.k68a@mail.ru 

В Центрі функціонують: відділення психолого – педагогічної реабілітації, 
служба соціальної реабілітації, служба медспостереження, господарська група. 

Директор установи Русінова Валентина Миколаївна. 
Центром здійснюються: 

- рання реабілітація (абілітація) дітей - інвалідів віком до 7 років, мета якої 
попередження, зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та 
інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвиток 
здібностей. Побутова або часткова інтеграція у суспільство; 
- медична реабілітація, яка передбачає відновлення або покращення здоров’я та 
життєвих функцій організму. Виявлення та активізацію компенсаторних 
можливостей. Забезпечення умов для повернення до нормальної життєдіяльності. 
Профілактику ускладнень та рецидивів захворювання; 
- соціальна реабілітація (абілітація) спрямована на оптимізацію і коригування 
ставлення особи до своїх вад, становища в сім’ї та суспільства, формування 
навичок самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі; 
- психолого – педагогічна реабілітація, орієнтована на оволодіння знаннями, 
уміннями та навичками необхідними для життя, здобуття освіти і особистісний 
розвиток; 
- фізична реабілітація, яка передбачає відновлення та/або компенсацію 

втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та 
активності, покращення фізичного стану. 

 

В Центрі діють дві групи соціальної реабілітації дітей – група ранньої 
соціальної реабілітації та соціальна реабілітація з відвідуванням дітей – інвалідів 
по вісім осіб впродовж дня в кожній групі. 

mailto:tercentr.k68a@mail.ru


Діти, які перебувають в установі понад чотири години в день, забезпечуються 
гарячим харчуванням. На 2015 рік на гаряче харчування вказаних дітей із 
місцевого бюджету було виділено і використано понад 25,4 тис. грн. 

 

Згідно з діючим Положенням, дітям – інвалідам з ДЦП, психічними 
розладами та іншими важкими формами захворюваннями забезпечуються 
безоплатні транспортні послуги (доставка в Центр і до місця проживання). Річні 
витрати на цей вид послуги становлять 14 тис. грн. 

Відповідно до муніципальної програми, Бердянською міською радою були 
виділені кошти у сумі 7,0 тис. грн. на новий вид послуги – оздоровчу фізкультуру 
на конях. 

У 2015 році соціальну реабілітацію отримало 135 дітей – інвалідів. 
На партнерських засадах Центром налагоджено плідну співпрацю з 

волонтерськими організаціями, органами охорони здоров’я, освіти та іншими. 
На сьогодні колектив установи працює над розширенням соціальних послуг. 

Кожна дитина з порушенням розвитку, батьки якої виявили бажання 
скористатись допомогу установи, отримують її у зручних умовах та в час, який 
влаштовує. При цьому особлива увага приділяється реабілітації дітей – інвалідів 
із сімей вимушених переселенців з зони антитерористичної операції. 
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2015 рік. Відкриття центру допомоги учасникам антитерористичної 
операції 

З початком бойових дій на території Донецької та Луганської областей 
постала необхідність створення закладу в стінах якого учасники 
антитерористичної операції мали б можливість отримати всебічну допомогу. 
Такий Центр було відкрито при обласній державній адміністрації в жовтні 
2015 року. 

Його діяльність мала за мету консолідувати зусилля органів влади, 
громадських організацій та силових структур для ефективного вирішення 
проблем учасників АТО. 

До роботи Центру залучено шість підрозділів облдержадміністрації: 
департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та 
науки, управління з питань внутрішньої політики, юридичний відділ і відділ 
по роботі зі зверненнями громадян. Також в Центрі продовжила діяльність 
започаткована раніше “гаряча” волонтерська лінія. Такий алгоритм роботи з 
максимально широким колом зацікавлених учасників сприяє оперативному 
реагуванню на гострі потреби демобілізованих учасників АТО та їх родин. 

До Центра надходять звернення від учасників антитерористичної 
операції, найактуальніші з них стосуються матеріальної допомоги, пільг, 
субсидій та земельних ділянок. 

Центр працює за принципом єдиного вікна. Це зручно відвідувачам, 
які мають можливість отримати кон6сультацію та допомогу в одному місці за 
єдиним зверненням. 

Розташований Центр на першому поверсі будівлі облдержадміністрації 
і працює з 8.00 до 17.00 години. Телефон 236-25-25. 

Військовослужбовці     позитивно     оцінюють високопрофесійну 
діяльність фахівців Департаменту, які постійно опікуються ними і в умовах 
Центру забезпечують реалізацію спрямованих на надання захисникам 
Вітчизни соціальної допомоги, передбаченої відповідними державними та 
місцевими програмами. 

 

На фото: прийом в центрі проводить Кривенок Аліна Віталіївна 
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Потреба в подібних закладах усвідомлюється керівництвом та 
громадськістю міст і районів області. 

Наприклад, у тому ж році в місті Мелітополь було відкрито центр 
“Побратим”, діяльність якого спрямована на надання допомоги бійцям, 
демобілізованим із зони проведення антитерористичної операції. 

На його створенні продуктивно працювали місцеві волонтери. Вони 
одночасно облагородили парк, в якому розташований Центр. 

Раніше це були три занедбані будівлі. Їх волонтерам виділила за 
символічну плату в 1 гривню міська влада. Руками патріотично 
налаштованих, небайдужих жителів міста у короткий термін приміщення 
були приведені до ладу. В них зараз працюють кваліфіковані спеціалісти які 
надають психологічну допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, 
сприяють подолати стресовий стан, налагодити безконфліктну атмосферу в 
родинах. 

 

 
На фото: громадськість Мелітополя на відкритті центру “Побратим”. 

 

 
На фото: бійці АТО біля приміщення центру “Побратим”. 



Про комунальні установи соціальної сфери області. 
 

Попередні розділи “Нотаток з історії органів соціального захисту 
населення” (далі – Нотатки) вже містять інформацію щодо окремих 
комунальних установ. Це пов’язано з послідовністю у хронології викладання 
матеріалів про значні події, які стосувались всієї системи. Наприклад, 
неможливо було оминути відкриття у 1972 році Запорізького будинку – 
інтернату для ветеранів праці, сьогодні – Запорізького геріатричного 
пансіонату, не сказавши про нього кілька слів, а також деякі інші факти. 

Сучасне життя динамічне і окремі тексти та цифри, включені в варіант 
Нотаток, розміщений на сайті Департаменту соціального захисту населення 
Запорізької облдержадміністрації застаріли. Відбулися зміни у складі 
керівників, профілі окремих установ, контингенті підопічних, а  у 
перспективі - зміняться навіть назви деяких, що обумовлено компанією з 
декомунізації. 

Виходячи з викладеного, розділ, присвячений інтернатам буде творчо 
супроводжуватись та доповнюватись з метою максимальної об’єктивності. 

 
Загальна ліжкова мережа комунальних установ соціальної сфери 

станом на 16.05.2016 року становить 2779 ліжко – місць. 
Працюють: 

- два геріатричних пансіонати для людей похилого віку і інвалідів І-ІІ групи, 
які потребують стороннього догляду і не мають рідних, зобов’язаних їх 
утримувати за законом на 555 осіб; 
- шість психоневрологічних інтернатів для громадян похилого віку і інвалідів 
І-ІІ групи з психічними захворюваннями на 1707 осіб; 
- два дитячих будинки – інтернати і одне дитяче відділення в Таврійському 
(колишньому Кіровському) будинку інвалідів та молоді з вадами розумового 
і фізичного розвитку – 427 вихованців, з них 6 дітей – сиріт, 82 дитини з 
числа позбавлених батьківської турботи і 45 дітей з батьками. 

 
Для підопічних створені комфортні, максимально наближені до 

домашніх умови. Це не просто образний вислів, а правда життя. Не завжди ці 
люди мали схожі умови вдома, якщо дім, як такий, взагалі був у них. 

Показовою є здатність комунальних установ ефективно функціонували 
в умовах зими. В Запорізькій області з року в рік спостерігається їхня 
стовідсоткова готовність зустрічати холоди у всеозброєнні. 

Забезпечення теплом 10 установ здійснюється 14 автономними 
котельними, у тому числі 8 газовими та 6 на рідкому паливі. Одна установа 
підключена до централізованої опалювальної мережі. 

З метою економії бюджетних коштів на енергоносії проводиться робота 
з утеплення фасадів в будинках – інтернатах. Так за 2015 рік в них було 
утеплено понад 2000 квадратних метрів поверхні будівель. Продовжується 
робота по переводу котелень, які працюють на рідкому паливі на пелети 



(тверде паливо в брикетах), У 2016 році така котельна запрацює в 
Кіровському будинку – інвалідів. 

Опалювальний сезон в комунальних установах проходить стабільно, 
температурний режим в приміщеннях регулюється в залежності від 
зовнішньої температури і становить від + 19 до + 23 градусів за Цельсієм. 

Котельні на рідкому паливі мають його 6-7 добовий запас. 
Як правило, до початку холодів закінчуються заплановані роботи з 

ремонту, реконструкції об’єктів, поповнюються запаси м’якого інвентарю 
зимового асортименту та взуття, створюється необхідний запас продуктів 
тривалого зберігання і овочів, минулого року на складах було заготовлено 
95,5 тон картоплі, 58,3 тони овочів і солінь. Накопичується запас резервного 
палива на 3-6 діб роботи автономних електростанцій, відповідно готується 
автопарк. 

 
Отримали подальший розвиток відділення підтриманого утримання. 

Вони відкриті в Орловському психоневрологічному інтернаті на 9 місць, 
молодіжному відділенні Кіровського будинку інвалідів на 35 вихованців, 
Любицькому психоневрологічному інтернаті на 10 підопічних. 

У 2015 році в КУ “Веселівський психоневрологічний інтернат” ЗОР 
відкрито таке відділення, розраховане на 25 осіб. 

Головним завданням цих відділень є підготовка підопічних до 
самостійного життя, участі в трудових процесах, адаптація у суспільство і 
подальша індивідуальна соціальна інтеграція. 

В будинках – інтернатах забезпечується кваліфікована медична 
допомога. Діють сучасно оснащені фізіотерапевтичні кабінети. Створений 
запас медикаментозних засобів. Налагоджується співпраця з органами 
охорони здоров’я. 

Організоване різноманітне, якісне, у тому числі дієтичне харчування 
підопічних. В дитячих установах – шестиразове. 

Кожного року виконується значний обсяг роботи по ремонту и 
реконструкції житлових, господарських об’єктів, комунікацій, у т.ч. 
тепломереж, систем водозабезпечення, пожежної сигналізації, артезіанських 
свердловин; проведено благоустрій і озеленення територій. На ці цілі лише в 
2015 році було виділено з обласного бюджету 7 млн. грн. 

Нова концепція організації обслуговування підопічних та вихованців 
передбачає створення умов для їх духовного розвитку, організацію 
змістовного дозвілля, всебічний розвиток особистості, відновлення 
суспільних і соціальних зв’язків. Одним з найважливіших в цьому факторів є 
спорт. На протязі багатьох років Департамент плідно співпрацює з 
Запорізьким регіональним центром фізичної культури та спорту інвалідів 
“Інваспорт”. Спортивна робота з підопічними носить системний характер, 
ведеться у відповідності з календарним планом фізкультурно – спортивних 
заходів. 

Серед підопічних регулярно проводяться шашково – шахові турніри, 
чемпіонати по складанню пазлів. 



Департаментом спільно з “Інваспорт” проводиться футбольний 
фестиваль “Від гри до спорту” і, одночасно, змагання з настільного тенісу. 
Переможці нагороджуються грамотами та кубками. 

Вихованці КУ “Запорізький дитячий будинок – інтернат” ЗОР у травні 
2015 року взяли участь в національному турнірі з футболу Спеціальної 
Олімпіади України (СОУ), яка відбулася в рамках європейського 
футбольного тижня Спеціальної олімпіади Європи/Євразії. Турнір 
проводився в м. Ніжин Чернігівської області. Хлопці зайняли перше місце 
(дивізіон Б) серед команд – суперниць із Сумської, Чернігівської, Львівської, 
Черкаської областей. Члени команди були нагороджені Почесною грамотою і 
медалями. 

В червні 2015 року на базі КУ “Бердянський геріатричний пансіонат” 
ЗОР пройшов фестиваль з пляжного волейболу серед жінок – підопічних, 
приурочений Дню Конституції України. В змаганні взяло участь 5 команд. 
Всього 35 спортсменок. 

Щорічно, починаючи з 2009 року на базі КУ “Преславський 
психоневрологічний інтернат” ЗОР відбувається спортивний захід, на протязі 
тижня змагаються спортсмени – інваліди з 9 інтернатних установ. 
Департаментом та “Інваспорт” в серпні 2015 року був проведений черговий 
шостий спортивний фестиваль “Разом ми сильніші, здоровіші і міцніші”, 
приурочений Дню Незалежності України. В ньому брали участь у складі 
команд 105 підопічних. 

Серед підопічних інтернатних установ широкий розвиток отримала 
художня самодіяльність, працюють гуртки за уподобаннями. 

Кожного року в вересні на базі КУ “Бердянський геріатричний 
пансіонат” ЗОР проходить цікавій культурно – масовий захід – “Багаття 
дружби”, приурочений Міжнародному дню громадян похилого віку. 
Останнього разу в ньому взяли участь представники восьми інтернатних 
установ. 

 
В будинках – інтернатах силами колективів, профспілкових  

організацій, з залученням шефів, спонсорів і громадських організацій на 
високому рівні відзначаються різноманітні державні, релігійні, міжнародні, 
професійні свята й урочисті дати, зокрема: День працівників соціальної 
сфери; Міжнародний День людей похилого віку, День ветерана; 
Міжнародний день інвалідів; День святого Миколая, Новорічні та Різдвяні 
свята. 

У 2015 році вперше Департаментом було прийняте рішення провести 
обласний захід, присвячений Міжнародному Дню інвалідів не в обласному 
академічному українському музично – драматичному театрі ім. В.Г. Магара 
чи концертній залі ім. М.І. Глінки, а в КУ “Кіровський будинок – інвалідів” 
ЗОР. Результати засвідчили доцільність згаданого рішення. В заході взяли 
участь депутати обласної ради, керівники області і місцевого 
самоврядування, відповідальні працівники Департаменту, обласної 
Організації Товариства Червоного Хреста України, керівники установ та 



організацій  соціальної  сфери  області, активісти громадських організацій 
інвалідів, благодійних фондів, релігійних громад, студентської молоді. 

Перед початком зібрання пройшла екскурсія установою. 
Учасники заходу могли вочевидь переконатись, яка велика і потрібна 

робота проводиться повсякденно для інвалідів та людей похилого віку. 
Багато з них вперше побували в установі соціальної сфери. 

Господарі установи почули в цей день теплі слова на свою адресу, 
отримали подарунки від Обласної Організації Червоного Хреста, Оріхівської 
райдержадміністрації, релігійної громади, студентів кафедри соціальної 
роботи Запорізького Національного технічного університету. 

Творчою групою працівників з числа учасників художньої 
самодіяльності установи і ансамблем вихованців присутнім був 
організований чудовий, в певному сенсі зворушливий концерт. 

Не викликала сумнівів заслуга колективу та його керівника 
Старосвітського Олександра Миколайовича у тому, що свято вдалося на 
славу. 

Є думка продовжити практику організації урочистих заходів на базі 
інтернатних установ. 

 
Оздоровлення підопічних влітку стало одною з новацій в системі 

роботи з їх обслуговування. В 2014 році ця акція була проведена вперше в 
Україні. Вона пройшла на базі КУ “Преславський психоневрологічний 
інтернат” ЗОР і стала постійною. У 2015 році було оздоровлено 131 
підопічного з 8 будинків – інтернатів. 

Слід відмітити, що це стало важливим стимулом. На оздоровлення 
направляються ті, хто бере активу участь у трудових процесах, 
самообслуговуванні, роботі підсобного сільського господарства, спорті, 
художній самодіяльності. Поїздку в оздоровчий табір підопічні очікують з 
нетерпінням. 

Крім того в ДОЦ “Лісова пісня” було оздоровлено впродовж року 45 
дітей і 38 підопічних з дитячих будинків – інтернатів. 

 
Відповідно до медичних рекомендацій підопічні активно залучаються 

до трудових процесів. 
У 8 будинках – інтернатах вони зайняті у створених лікувально – 

виробничих майстернях. Всього у згаданих майстернях працює 344 особи. 
Профіль майстерень: швейне виробництво, в’язання, плетіння, народно – 
прикладне мистецтво, художньо – господарська діяльність тощо. Кращі 
роботи підопічних направляються на виставки, які проходять в Міністерстві 
соціальної політики України до Дня інвалідів, також окремі установи, 
наприклад Запорізький дитячий будинок – інтернат, виставляли роботи на 
благодійний аукціон в концертній залі ім. М.І. Глінки, а отримані від  
продажу художніх виробів кошти були спрямовані на допомогу у лікуванні 
онкологічно - хворих дітей. 



За бажанням, згідно з індивідуальними програмами реабілітації 
підопічні залучаються до роботи підсобних господарств. Всього цим видом 
працетерапії охоплено 190 осіб. При будинках інтернатах функціонують 8 
підсобних господарств, обробляється 1095,12 га землі. Висіваються озимі, 
ярові культури, соняшник, кукурудза, баштанні культури і овочі. Є сади, 
виноградники. Утримується 1448 голів сільськогосподарських тварин, у тому 
числі 302 корови, 85 овець, 1057 свиней, 4 коней. 

Підопічні ведуть активний спосіб життя, мають вільний доступ до 
засобів масової інформації, у багатьох є власні телевізори, радіо, комп’ютери, 
мобільні телефони. Вони глибоко переживають за долю країни. З метою 
підтримки воїнів в зоні проведення антитерористичної операції підопічні 
Веселівського психоневрологічного інтернату та вихованці молодіжного 
відділення Кіровського будинку інвалідів виготовили і направили бійцям 
теплі вовняні речі, зокрема, шкарпетки, устілки, робили для воїнів обереги, 
писали листи тощо. Підопічні Запорізького дитячого будинку – інтернату 
кошти, отримані від продажу на черговому благодійному аукціоні власноруч 
виготовлених художніх виробів передали для допомоги бійцям 55 
артилерійської бригади. 

 
Суттєву допомогу комунальним установам у оперативному вирішенні 

численних питань, пов’язаних з організацією обслуговування підопічних 
надають утворені при них Громадські ради. 

Важливу місію щодо налагодження взаємодії із владою, громадськими 
інституціями, консультативно – дорадчими структурами виконує Наглядова 
рада за діяльністю комунальних інтернатних установ, підвідомчих 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Цей громадський орган, сформований з представників обласних органів 
влади, самоврядування, громадських організацій тощо сприяє зміцненню 
матеріально – технічної, корекційно – відновної, лікувально – оздоровчої, 
культурно – спортивної та навчально – виробничої бази вказаних установ. 

 
Серед перспективних задач, які мають вирішувати колективи 

комунальних установ є безпосередньо пов’язані з подіями в Донецькій і 
Луганській областях. Це - необхідність влаштування на утримання 
переселенців. Станом на 16.05.2016 в геріатричні пансіонати вже влаштовано 
16 громадян похилого віку, у психоневрологічні – 21 особу, дитячі будинки 
– інтернати – 2 дитини – інваліда. 

Ситуація з вимушеними переселенцями призводить до виникнення черги 
серед потребуючих влаштування в комунальні установи жителів Запорізької 
області, породжує їх скарги і звернення до різних інстанцій. 

Департаментом у прогнозах на 2016 рік пропонувалось збільшення 
направлень в будинки - інтернати громадян з числа 108 тисяч проживаючих 
зараз в області примусових переселенців (серед них 5367 інвалідів і 72167 
осіб похилого віку). 



Виходячи з численних звернень Донецької цивільно – військової 
адміністрації і Міністерства соціальної політики України відносно евакуації 
підопічних інтернатних установ Донецької та Луганської областей в інші 
області, Запорізька могла б прийняти 40 осіб в комунальну установу 
“Преславський психоневрологічний інтернат” ЗОР у разі проведення в ній 
капітального ремонту 1 корпуса (вартість робіт становить 1 млн. 50 тис. грн.) 
Також це дозволить створити додатково 12 робочих місць 

 
Комунальна установа “Орловський психоневрологічний 

інтернату” Запорізької обласної ради. 
 

72341, Мелітопольський район, с. Орлове, вул. Радянська, 231, факс: 
(код 061) 49-61-41, (код 029), е-mail: OPNI@i.ua 

 

Село Орлово, в якому розташована установа – колишня німецька 
колонія. З кам’яними охайними будиночками, гарним було це село у 
дореволюційні часи. 

Навіть зараз зустрічаються будівлі з цікавими архітектурними 
фрагментами. В населеному пункті діяв водогін. Якось у вісімдесяті роки 
минулого віку, робітники, риючи траншею для прокладання труб, розкопали 
залишки старої водогінної системи з маркуванням кінця Х1Х сторіччя. При 
цьому, водогін для питної води був керамічний, а чавунний – для технічної. 

В Орлово працювала аптека з великими дзеркальними вітринами, 
школа та інші громадські заклади. 

В середині вісімдесятих років в Запорізькому геріатричному 
пансіонаті проживала підопічна Келлер Ніна Петрівна, у якої зберігались 

фотографії старого Орлово, зокрема аптеки. Небагатослівна Келлер про те, 
що вона уродженка с. Орлово проговорилась випадково, у приватній розмові. 

При  намаганні  заглибитись  в тему минулого  вона замкнулась у собі і це 
зрозуміло, оскільки німецьке населення села перед війною було депортовано. 

Нинішні мешканці Орлово з повагою говорять про господарський 
хист своїх попередників. Будинки у німців – колоністів, разом з підсобними і 
тваринницькими приміщеннями, будувались комплексно, збіжжя, харчові 
припаси, реманент, худоба мали своє місце, сіно зберігалося на горищі, а 
розташування комплексу дозволяло у зимові морози або негоду, не виходячи 
з помешкань виконувати всі господарські роботи. 

В селі у передвоєнні роки почала діяти соціальна установа - будинок 
“Червоний партизан” інтернатного типу. 

З 1935 року на території сучасного Орловського психоневрологічного 
інтернату, в приміщенні де зараз млин, був дитячий будинок. Поряд 
знаходилась школа. В ній навчались сільські діти і вихованці дитячого 
будинку. Багато вихованців були обдаровані, писали вірші, грали на 
музичних інструментах, співали, вчилися на “відмінно”. 
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Коли в село увійшли 
фашистські загарбники то 
розстріляли всіх вихованців 
дитячого будинку разом з 
обслуговуючим персоналом. 
Лише одного співробітника 
врятувала мешканка села 
Жукова Ніна Андріївна. 
Ранком витягла його з 
братської могили і забрала 

додому. Пізніше вона влаштувалась на роботу кухарем в Орловський 
психоневрологічний інтернат і працювала на цій посаді до виходу на пенсію. 

 
У 1947 році в селі Орлово було відкрито будинок – інтернат для 

інвалідів. Поновлено колишню назву установи “Червоний партизан”. Його 
директором було призначено теж інваліда війни. В установі утримувались 
тяжко хворі після поранень, контузій, з ампутованими руками і ногами. 
Співробітники будинку – інтернату робили все від них залежне для 
покращення життя підопічних. Було відкрито бібліотеку, клуб, в якому 
демонструвались кінофільми. 

Хронічно не вистачало санітарок, бо в колгоспі зарплата була вище 
ніж в інтернаті, але знаходились люди, для яких доля підопічних була не 
байдужа. Ще зовсім юною розпочала свою трудову біографію в установі 
Болдирєва Катерина Михайлівна і працювала до пенсії. Серед підопічних 
вона зустріла свого судженого Болдирєва Юрія Павловича, майстра на всі 
руки. Він мав хист до малювання, музики, допомагав чим міг будинку – 
інтернату. 

З молодих літ працювала в установі Костріцина Валентина Василівна. 
Її головною турботою було як найкраще нагодувати підопічних, підібрати 
меню для хворих. Щоб встигнути приготувати їжу, потрібно було прийти на 
роботу о другій годині ночі і розтопити піч. 

В шістдесяті та на початку сімдесятих років будинок – інтернат 
очолював Денисенко Іван Михайлович. Його дружина, Денисенко 
Олександра Опанасівна, була робітником на кухні. 

Наступний директор установи - Гусинін Олександр Васильович 
раніше працював парторгом в колгоспі. Після закінчення війни він, у складі 
військового спецпідрозділу забезпечував проведення Потсдамської 
конференції країн – переможниць, охорону перших осіб держави. Тривалий 
час служив в радянських окупаційних військах на території Німеччини. 
Комунікабельний, середнього зросту, енергійний, з гумором, в силу своїх 
здібностей Гусинін О.В. вніс певний вклад в розвиток установи і підсобного 
господарства. На той період серед установ соціального захисту почалося 
плідне партнерське співробітництво. Здійснювався обмін тваринницькою 
продукцією, молодняком худоби, кормами. Надавалась взаємна допомога у 
збиранні врожаю. Ділились між собою меблями, м’яким інвентарем тощо. 



Само собою, що це було відповідно оформлено та санкціоновано обласним 
відділом. Провадились виїзні наради – семінари з вивчення досвіду установ 
безпосередньо на місцях. Вони мобілізували і стимулювали працівників і, 
особливо, керівників, тому що було ніяково, якщо в господарстві становище 
виявлялось гірше ніж у колег. До семінару все вимивалось, вичищалось, 
білилось та підфарбовувалось. У Орловського будинку – інтернату особливо 
дружні стосунки склалися тоді з Чернігівським дитячим будинком – 
інтернатом, в якому директором працювала Станчевська Ніна Федорівна. 
Одною з причин цього була порівняно невелика відстань між установами, 
якщо в гарну погоду їхати навпростець степовими дорогами. 

Підопічних Орловського психоневрологічного інтернату 
обслуговувала жменька ентузіастів. Працювало всього дві медсестри і 
забезпечували лікувальний процес, перев’язки, ін’єкції, фізпроцедури і так 
далі. Медсестри Холостякова Галина Михайлівна М.І. та Іванченко Марія 
Яківна практично все трудове життя присвятили будинку - інтернату. 

Серед підопічних були особи з цікавою біографією. Пригадується 
Ковальов В.П. Літній, але підтягнутий, з вольовим обличчям, вродливий 
чоловік. Він беріг вирізку з білогвардійської газети із статтею: “Задержан 
красный шпион”. В ній повідомлялось, що контррозвідкою затримано у 
розташуванні військ червоного розвідника у формі поручика. Після допиту 
його (Ковальова Володимира Петровича) військово – польовим судом було 
засуджено до розстрілу, але червоний шпигун втік з під арешту. Не 
виключено, що доля Ковальова В.П. стала темою першого популярного 
телесеріалу “Ад’ютант його превосходительства” про подвиги 
більшовицького таємного агента в армії генерала Врангеля. 

З 1979 року будинок – інтернат було перепрофільовано в 
психоневрологічний. На повсякденній праці обслуговуючого персоналу це 
позначилось не суттєво. Той же догляд за ліжково – хворими, робота в полі, 
на підсобному господарстві, заготівля овочів, медична допомога, культурно – 
масова робота, залучення підопічних до трудотерапії, ремонт будівель, 
прання і ремонт одягу, білизни. 

У 1980 році керівником Орловського будинку – інтернату призначено 
молодого та енергійного Зелікмана Михайла Григоровича. На той час йому 
виповнилось 33 роки. До цього Зелікман М.Г. завідував сільською аптекою, 
був завгоспом – експедитором у колгоспі. Він закінчив Запорізьке медичне 
училище. Михайло Григорович виявився талановитим організатором, 
товариським, непосидющим, ініціативним та підприємливим. В установі 
почалося будівництво нового корпусу, харчоблоку, складів, приміщень на 
підсобному господарстві; реконструювались та переобладнувались окремі 
служби і житлові корпуси. Розширилась ліжкова мережа. Своїм ентузіазмом 
Зелікман М.Г. об’єднував працівників і підопічних. Вони разом працювали в 
полі, виконували роботи з поточного ремонту приміщень, благоустрою 
території. Активізувалось громадське життя. Співробітники спільно 
відзначали урочисті дати, організовували для себе та підопічних “святкові 
вогники”. 



Багато в чому прогресивні новації в усіх сферах діяльності колективу 
обумовлювались особистими якостями нового директора. Загальновідомо, 
що аптекар для селян особа поважна і авторитетна, згадаймо, у цьому  
зв’язку, однойменний твір відомого російського письменника Володимира 
Орлова, тому кваліфікований медик - фармацевт Михайло Григорович, ще до 
того як посів посаду директора психоневрологічного інтернату, встиг 
здобути прихильність навколишніх мешканців, знайти серед них численних 
друзів, однодумців, порадників і помічників. 

За ініціативою Зелікмана М.Г. в Орловському будинку – інтернаті вперше 
в області була обладнана теплиця і підопічні круглій рік мали до столу 
зелень. Він створив сприятливі умови для медперсоналу, розмістивши 
медичний пункт у новому корпусі. Налагодив ділові контакти з 
Молочанською заміською психоневрологічною лікарнею. Без тісної  
співпраці з цією установою утримувати і обслуговувати підопічних з вадами 
психіки було б надто складно. 
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наставників, особисто їх контролював. 

Одною з головних рис 
Зелікмана М.Г. була доброта. 
Про неї свідчили конкретні 
вчинки і факти. Наприклад, 
здатність з автомобільної 
міжміської траси забрати в 
дім покинутого 
напризволяще 
собаку, взяти на роботу та 

виховання за  клопотанням 
міліції,   з    наданням 
службового  житла,  пару не 
зовсім адекватних  молодих 
людей.  Він   закріплював  за 
новими      працівниками 

Енергії і турботи Михайла Григоровича вистачало не лише на молодь, а і 
на невдаху ровесника. 
- Человеку - казав він - всегда надо дать шанс. У него же золотые руки, 
сварщик – удивительный. Все может. Но я предупредил, если начнет 
безобразничать, для начала поговорю с ним по – мужски, а не поможет – 
уволю, как только синяки сойдут! 



 
 

На фото: колектив Орловського будинку – інтернату. Восьмидесяті роки. 
Перший зліва, у верхньому ряду комірник Притула Олександр Степанович. У 
другому ряду, третій зліва директор Зелікман Михайло Григорович, за ним 
медична сестра Бабенко Надія Казимирівна, Таранець Віктор Тимофійович - 
зварник, восьма – Мєзенцева Любов Миколаївна головний бухгалтер, у 
нижньому ряду, другий зліва – Леонович Йосип Людвигович, на той час - 
перукар. 

 
Михайло Григорович працював на посаді директора 20 років з 1980 по 

2001 рік. За цей час поріднився з системою, став її невід’ємною часткою і 
тому, безперечно, для нього було нелегко прийняти рішення про виїзд на 
постійне проживання до Ізраїлю. Але особисті обставини, те, що до цієї 
країни вже виїхали всі його рідні, змусили Зелікмана М.Г. емігрувати. Проте, 
Михайло Григорович підтримує зв’язок з колишніми колегами, при 
можливості приїздить і зустрічається з ними. 

У 1979 році почала працювати в психоневрологічному інтернаті 
Шорнікова Ольга Василівна – лейтенант запасу. Вона із аудиторії училища 
потрапила в санітарний поїзд на станції Мелітополь на посаду операційної 
медсестри. Пройшла дорогами війни до Берліну. Людина світлої, доброї 
душі, Шорнікова О.В. після війни працювала фельдшером у селі. В дощ і 
мороз, вдень та вночі пішки ходила на виклики, допомагала людям. 
Працюючи в будинку – інтернаті, вона із щирою турботою ставилась до 
підопічних, продовжувала трудову діяльність і після досягнення пенсійного 



віку. Наставник і вихователь, Шорнікова О.В. підготувала собі повноцінну 
заміну в особі Гололобової Людмили Дмитрівни. Стрункою, сором’язливою 
дівчиною приїхала у 1974 році в Орловський  будинок  –  інтернат 
Гололобова Л.Д. Вона виконувала обов’язки лікаря, старшої медсестри, 
дієтсестри. Причина цієї багатовекторності більш ніж зрозуміла – нікому 
працювати. Від наставниці Шорнікової О.В. та поклику власного серця у 
Людмили Дмитрівни була здатність співчувати хворому, увага та пошана до 
людини. Гололобова Л.Д. – фельдшер вищої категорії, до виходу на пенсію 
старанно виконувала свою благородну місію, забезпечувала надання 
кваліфікованої медичної допомоги підопічним. 

Слід теплим словом згадати ветерана установи Притулу Олександра 
Степановича, який сумлінно пропрацював комірником з початку сімдесятих 
років. 

В інтернаті пройшло все свідоме трудове життя ще одного ветерана - 
Леоновича Йосипа Людвіговича. Так склалася доля білоруса Йосипа, що 
прикипів він до Орловського будинку інтернату. Мабуть не було посад, на 
яких не трудився Леонович Й.Л.: заступник директора, зав. підсобним 
господарством, завгосп, банщик, перукар, санітар. Дружина Йосипа 
Людвіговича працювала сестрою - господаркою. Простодушний, щирий та 
привітний, майже завжди в робочому вбранні Леонович Й.Л. був для 
установи, як універсальний боєць, незамінний в будь – якій справі: 
супроводжувати до лікарні хворого, заколоти свиню, побрити ліжково 
хворих, з’їздити за продуктами харчування або будівельними матеріалами. За 
довгі роки роботи Йосип Людвігович став своєрідним символом Орловського 
будинку – інтернату, знав всіх працівників споріднених установ системи в 
області та Міністерстві. Його любили за щирість, працелюбність, 
відповідальність, доброзичливість, поступливість та лагідність. 

Багато років  працювала  головний  бухгалтером нинішня  пенсіонерка 
Мєзенцева Любов Миколаївна, яка почала трудову діяльність в будинку – 

інтернаті у 1980 році з посади завгоспа. Вона була досвідченим керівником і 
спеціалістом не тільки з бухгалтерського обліку, а як ветеран установи 

досконало знала основи діяльності всіх служб і сприяла їх ефективній роботі. 
Тарабріна Людмила Володимирівна теж починала роботу санітаркою, а 

зараз працює медичною сестрою,  має вищу категорію, надзвичайно 
відповідальна та наполеглива у виконанні професійних обов’язків. 

Достойною заміною Зелікмана М.Г. на посаді керівника 
психоневрологічного інтернату стала Верещагіна Тамара Василівна. Початок 
її роботи директором припадає на грудень 2001 року. Тамара Василівна 
продовжила добрі традиції попередника. За час її керівництва виконано 
капітальний ремонт житлових корпусів, відкрите відділення підтриманого 
утримання, проведено благоустрій території. 



 
 

 

Директор установи Тамара Верещагіна біля 
басейну, створеного за участю підопічних 

Верещагіна Т.В. по 
материнські ставиться до 
підопічних,  намагається 
створити для їх проживання 
найбільш комфортні умови, 
постійно опікується станом 
харчування і медичного 
обслуговування   інвалідів, 
організацією їх трудової 
реабілітації, відпочинку. 

В житлових  кімнатах 
підопічних затишно, 
встановлено мікрохвильовки, 
телевізори, холодильники. Крім 
того, кожен бажаючий за власну 
пенсію й зароблені гроші може 

придбати собі телевізор, комп’ютер або іншу побутову техніку. 
Харчування в установі чотириразове, різноманітне, збалансоване. Для 

потребуючих дієти готують окремо. Останні два роки керівництво закуповує 
мед. Можливо завдяки цьому під час епідемії грипу майже не було хворих. 

У напівпідвальному приміщенні створили культурно – реабілітаційний 
центр “Надія”. Там хлопці грають у більярд, займаються на велотренажерах, 
на біговій доріжці. Поруч – бібліотека, в якій крім книжок встановлені 
комп’ютери. Є шахи, шашки, настільні ігри. 

 

Підопічні беруть участь у фестивалях, спортивних змаганнях. Щороку 
протягом тижня живуть біля моря, знайомляться з дівчатами з інших таких 
же установ. Потім телефонують їм, листуються. 

В інтернаті створена футбольна команда. 2004 року вона здобула перше 
місце в Україні серед подібних установ соціальної сфери. Потім спортсмени 
– інваліди їздили на футбольні змагання до Польщі, де серед 18 команд 
посіли п’яте місце. 



Для осіб з проблемами опорно – рухового апарату проводяться змагання на 
інвалідних візках. 

 
Діють гуртки художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва та 

рукоділля, Стосовно художньої самодіяльності, то мешканці установи мають 
можливість займатися хореографією, вокалом, читають вірші. До Дня матері 
щороку готують концерт. Приїздять батьки, брати, сестри – їх зустрічають 
танцями й співом. Проводиться день відкритих дверей, влаштовується 
солодкий стіл. Підопічні вже відвідали з концертами Веселівський, 
Любомирівський, Кіровський та інші інтернати. Усім сподобалось – й гостям 
і господарям. Подібні творчі поїздки передбачаються і надалі. 

Для підопічних регулярно проводяться дискотеки, вони відвідують музеї, 
цікаві місця області. Пріоритетний напрямок роботи установи – позбавити 
інвалідів відчуття 
меньшовартісності, сприяти їх 
повноцінному життю в суспільстві. 

Значну роботу по організації 
дозвілля мешканців інтернату, їх 
культурному обслуговуванні 
провадить Дорошенко Олена 
Вікторівна. За довгі роки роботи 
вона накопичила великий досвід 
щодо цього. Дорошенко готує 
костюми до новорічних свят, 
сценарії, організує театралізовані 
вистави з призами для переможців у 
святкових конкурсах. Все це 
подобається підопічним. Серед них є 
по справжньому талановиті люди, 

Культорганізатор Олена Дорошенко 
пропонує підопічним цікаві книжки. 

як, наприклад, інвалід з цікавим прізвищем – Вічний Віталій Веніамінович, 
що гарно грає на акордеоні і співає. Дуетом з Веніаміном Вічним виконує 
пісні гітарист В’ячеслав Сухенко. 

На належному рівні в 
установі організована 
працетерапія. Підопічні по дві – 
три години разом з персоналом, 
під наглядом лікаря і 
інструктора з праці трудяться на 
підсобному господарстві. Всі 
вони отримують додаткову 
вечерю, мають відповідний 
заробіток, а влітку обов’язково 
оздоровлюються на Азовському 
узбережжі. 



Також підопічнізайняті самообслуговуванням, благоустроєм території. 
Маленький декоративний басейн із каменю, фонтан та водоспад вони 
створювали разом з інструктором. Хлопці самі висівають і квітники, для 
цього восени збирають насіння. З задоволенням доглядають двір та 
територію, бережуть зі смаком обладнані куточки відпочинку, з гордістю 
демонструють рідним і близьким, які їх навідують, а також іншим 
відвідувачам. 

 
При психоневрологічному інтернаті працює Громадська рада. До неї крім 

батьків, кількох підопічних та керівництва установи входить і депутат 
обласної ради Євген Дем’янко. Він відвідує всі служби, допомагає віршувати 
поточні проблеми. 

Власна котельня дає установі гарячу воду і тепло. 
Стовідсотково забезпечує себе інтернат водою зі свердловини. 

 
На сьогодні в установі проживає 207 підопічних. Обслуговує їх 119 

штатних працівників. Вартість утримання одного підопічного становить 
майже 4,7 тис. грн. 

 
В значній мірі сприяє належній діяльності установи підсобне сільське 

господарство. Інтернат має 123,5 гектарів ріллі. Зокрема, 85 гектарів власної, 
іншу за суборендою. Утримуються 136 свиней і 76 голів великої рогатої 
худоби, у тому числі 25 корів. Господарство найбільше на території сільради. 
Тваринництвом місцеві фермери не займаються, бо не дуже вигідно, а 
установа виробляє не лише 
продукцію цієї галузі, а і отримує 
органічні добрива. 

 
Завідувач підсобного господарства 
Михайло Костяк запевняє, що сіна 
тваринам вистачить. 

 
 
 
 
 
 

Ветлікар Олена Першина оглядає 
корів. 

 
 
 

14 працівників обробляють 
землю, доглядають тварин. 
Завідує господарством Костяк 



Михайло Михайлович. Саме завдяки підсобному господарству в інтернаті 
стовідсотково забезпечують підопічних м’ясом – свининою та яловичиною, 
молоком, хлібом (є свій млин і невелика пекарня) – самі вирощують 
пшеницю, переробляють в борошно. Усе – за собівартістю. Нині 
встановлюється обладнання цеху макаронних виробів. 

Сумлінно виконує свої професійні обов’язки ветлікар установи Олена 
Володимирівна Першина. Щоб мати обігові кошти підсобне господарство 
продає співробітникам поросят. Цього року реалізували вже 23 голови.  
Добре дбають про тварин свинарки 
Ганна Михайлівна Карпович і Олена 
Григорівна Прокопенко. Корів 
доглядає доярка Галина Анатоліївна 
Єланська. Сьомий рік працює в 
господарстві механізатор Олександр 
Миколайович Дєткін. Свого часу він 
закінчив Мелітопольське ПТУ № 56 
(нині – аграрний ліцей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тракторист Олександр Дєткін щойно 
закінчив першу культивацію ґрунту. 

Власний хліб щойно дістала пекар 
Ірина Абібулаєва 

В умілих руках Олександра 
Миколайовича навіть застаріла 
техніка, зокрема, “сталевий кінь” - 
трактор МТЗ – 80, 1998 року 
випуску, служить надійно. 

На території Світлодолинської 
сільської ради є школа, ФАП, 
магазин, невеликі фермерські 
господарства, але саме комунальна 

установа “Орловський психоневрологічний інтернат” Запорізької обласної 
ради дає селянам найбільше робочих місць. Якщо раніше працювали в ньому 
лише ентузіасти і значно програвали у трудових доходах сусідам, то зараз 
люди дорожать роботою. Санітарки отримують 2800, а обслуговуючий 
персонал – 1500 гривень. Небагато, але, при нинішньому безробітті, й це вже 
хоч якась, а підмога. 

Про своїх колег, працівників різних професій безмежно відданих справі, 
сумлінних і щирих, в альбомі, виданому з нагоди ювілею, директор установи 
Верещагіна Тамара Василівна говорить, що це люди, які присвятили своє 
життя хворим та немічним і висловлює свої почуття віршем: 

Ми даруємо Вам ніжність і квіти, 
Щоб ваше серце добром ожило, 
Є така робота у світі 
Віддавати людям тепло. 
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Комунальна установа “Веселівський психоневрологічний інтернат” 
Запорізької обласної ради. 

 
70404, Запорізька область, Запорізький район, с. Зоряне, вул. Бойка,4 
тел./факс: (061) 287-59-46, e-mail: vesinternat@ukr.net 

 

 
рік. 

Початок  роботи  Веселівського  будинку  –  інтернату припадає на 1939 
 
При тому, що є інформація про діяльність установи у 1937 році, будемо 

вважати визначальним 1939 рік, оскільки саме ця дата фігурує у довідці 
державного архіву Запорізької області, з посиланням на список населених 
місць в Зведених відомостях про облікові одиниці в сільській місцевості та в 
подвірних списках Веселівської сільради Запорізького району 
Дніпропетровської області. У згаданих списках, згідно з документами 
Всесоюзного перепису населення за 1939 рік, значиться Будинок інвалідів. 

Одночасно отримано інформацію того ж архіву, що будь – яких 
документів про вказану установу, у тому числі статистичних, бухгалтерських 
тощо за період 1943 по 1948 рік немає, але місцеві жителі с. Веселе 
пам’ятають про існування будинку – інтернату до війни. Про те, що 
директором установи на той час була жінка (більш детально дізнатись про неї 
виявилось неможливим), а також, що підопічні, разом з директором, 
пережили в установі фашистську окупацію і вижили завдяки підсобному 
сільському господарству. На щастя, у Веселівському будинку – інтернаті не 
повторилась трагедія Орловського і Преславського, в яких окупантами 
підопічних було винищено фізично. 

Зберігся паспорт Веселівського будинку інвалідів, затверджений 
Міністром соціального забезпечення УССР Є. Легуром 11 листопада 1954 
року. 

У цьому документі приведено адресу установи: Запорізька область, 
В.Хортицький район, селище ім.Урицького. Відмічено, що найближча 
залізнична станція – Хортиця, розташована на відстані 17 кілометрів, а 
річний порт ім.  Леніна  за  25  кілометрів.  Відстань  до  районного  центру  
В. Хортиці становила 20 км., відстань до обласного центру – 40 км. 

Установа мала загальний профіль. У паспорті приведено  дату 
утворення – 1937 рік. У будинку інвалідів було 200 ліжко-місць. Найближчий 
лікувальний заклад перебував на відстані 20 км. 

У додатку до паспорта містяться цікаві, на сьогодні, дані про житлові 
приміщення, оснащеність устаткуванням, штатну чисельність працівників 
тощо. Зокрема, фіксується відсутність Червоного кутка і кіноустановки, в той 
же час відмічено наявність клуба – контори, книг у кількості 1453 
екземплярів, згадується про передплату 60 газет і 12 журналів, були в 
установі радіовузол, 48 радіодинаміків, баян – 1, гармонь – 1, гітари - 4 та 3 
мандоліни. 

mailto:vesinternat@ukr.net
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Для сучасників становить інтерес перелік медичного інвентарю та 
устаткування. Все налічувалось в одному екземплярі: кварц портативний, 
солюкс портативний, тонометр, сорикмометр, столик хірургічний, 
стерилізатор електричний, інгалятор, щипці зубні, носилки амбулаторні. 

Діяла майстерня з трудотерапії. Відмічено 8 працюючих інвалідів. 
Обладнання - 4 швейні машинки. 

Машини та інші технічні засоби складали: плуг кінний 2-х корпусний 
“Червона зірка” – 1; культиватор кінний –1; борони (плужок) – 6; жатка – 
лобогрійка –1; електромотори “Урал” - 5 шт., автомашина ГАЗ ММ (1,5 тони) 
-1 шт.; насос пожежний –1; оприскувач –1. 

Опалювався будинок інвалідів вугіллям і дровами. Потреба на рік в 
твердому паливі становила – 200 тон і в дровах – 150 складометрів. 

Заступник директора штатним розписом не передбачався. Зарплата у 
керівника становила 690 рублів, старшого бухгалтера 600, рахівника – 360, 
лікаря 930 рублів (більша ніж у директора), фельдшера –550, медсестри – 
440, няні – санітарки – 310, старшого кухаря – 360, помічника кухаря – 260, 
культпрацівника – 410, комірника – 360, сестри – хазяйки –335, завгоспу – 
450, двірника –230. 

Нагадаймо, що це був 1954 рік. На посаді директора установи на той 
час перебував І. Корнієнко. 

За історичною довідкою, укладеною директором Веселівського 
будинку інвалідів А. Русаковим та ст. бухгалтером А. Процько, орієнтовно у 
1969 році (на документі не проставлено дату), установа мала власне підсобне 
господарство на самостійному балансі та госпрозрахунку з земельними 
угіддями площею 100 га. 

Йшли роки. Змінювались і осучаснювались умови утримання 
підопічних, профіль, назва закладу, склад обслуговуючого персоналу, 
керівництво. 

Всі установи мають власні особливості та історію, одною з рушійних  
сил якої є обслуговуючий персонал. Як єдиний організм він формує в собі 
захисні якості, намагаючись мінімізувати негативний вплив підопічних, осіб  
з враженням психіки та фізичними вадами (доречно згадати вислів нині 
покійного  директора  Запорізького   дитячого   будинку   –   інтернату 
Аллова Леоніда Геннадійовича: – Мы же от них опыляемся! - Оперативно 
реагує на керівників, оцінюючи та використовуючи їх слабкі і сильні риси. 
Якщо визначально, з перших днів спільної роботи очевидною була 
несумісність – все закінчується швидким розлученням, в іншій ситуації 
виникає симбіоз з позитивними наслідками співпраці. 

Бойко Володимир Гнатович, який змінив  керівника  установи  
Русакова, працював на посаді директора впродовж кількох десятків  років. 
Він - ветеран системи і залишив по собі яскравий слід у спогадах колег та 
всіх, хто мав нагоду спілкуватись з ним. 

Володимир Гнатович, при притаманній йому підвищеній емоційності 
чоловік добрий і незлобливий. Він був відповідальним, старанним 
виконавцем, керівником, який багато корисного зробив для облаштування 
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побуту підопічних, покращення умов їх 
утримання. Саме за часів роботи Бойка 
було збудовано новий двоповерховий 
корпус  з  адміністративними 
приміщеннями, харчоблоком, їдальнею, 
коморами та іншими службами. Три 
шістнадцяти квартирні житлові будинки 
для обслуговуючого персоналу, 
реконструйовано котельну, тепломережі, 
житлові корпуси, шляхи сполучення, 
огороджено територію, вирито новий став. 
Побудовано  і  реконструйовано 
приміщення для утримання тварин на 
підсобному сільському господарстві та 
багато іншого. 

На відзначенні 70 - річчя установи 
колектив щиро вітав Володимира 
Гнатовича. Працівники інтернату тепло 
ставляться до Бойка. Він і зараз проживає 
у статусі шанованого пенсіонера в одній з 
квартир службового будинку. 

 

На фото: Бойко Володимир Гнатович в наші дні на заслуженому відпочинку. 
Ветеран готується йти рибалити. 

 
Керівники інтернатних установ, спираючись на досвід, дійшли 

спільного висновку, що наявність на території житлових будинків із 
службовими квартирами має свої позитиви: вирішення кадрової проблеми 
шляхом особистої зацікавленості та залучення до роботи сімей, які не мали 
житла, наближеність квартир до місця роботи тощо. Але є ще зворотний бік 
медалі. У співробітників замикається коло спілкування. Виробничі питання 
переносяться у квартири і, навпаки, скандальні ситуації, що виникли на 
побутовому ґрунті, трансформуються у трудові відносини, тобто, за 
концепцією того ж таки Алова – процес впливу середовища стає 
інтенсивнішим. 

У Веселівському психоневрологічному інтернаті всі три службових 
будинки для персоналу розташовані на території. Думку щодо “запилення” 
співробітників не лише від підопічних, а й один від одного підтверджує 
читання архівних протоколів профспілкових зборів та товариських судів. В 
цій установі принцип гласності випереджав час та дійшов майже до абсолюту 
задовго до “перебудови” на рівні держави першого і останнього президента 
СРСР Михайла Горбачова. Якщо комусь зацікавленому потраплять до рук ці 
раритети, він не пожалкує за витраченим часом, тому що за своєрідністю тем, 
мови та форми викладення у згаданих протоколах Джованні Боккаччо з його 
“Декамероном” відпочиває. 
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Робота працівників Веселівського психоневрологічного інтернату 
завжди була складною і багатогранною. Колоритність співробітників та 
нестандартність ситуацій, які траплялися у житті колективу фактично не 
впливали на виконання ними посадових обов’язків, розбудову і зміцнення 
матеріально – технічної бази установи. 

Володимира Гнатовича Бойка змінив на посаді керівника Корнієнко 
Валерій Васильович, який був гідним наслідувачем та продовжувачем 
кращих традицій. Він безпосередньо доклав зусиль щодо осучаснення умов 
проживання підопічних. Про це свідчить реконструйований з використанням 
новітніх матеріалів один з житлових корпусів, котельня та ряд інших 
об’єктів. Відбулись суттєві зміни у стані території установи, зі смаком і 
творчою фантазією були висаджені квітники, упорядковані та прикрашені 
цікавими художніми спорудами зони відпочинку. 

Здавалося б далекий від художнього світосприйняття, військовий 
лікар за професією Корнієнко В.В. вніс у роботу елементи естетики. Під його 
керівництвом обслуговуючий персонал змінював ставлення до підопічних, 
поважаючи в них особистість, розвиваючи у інвалідів потяг до краси. З весни 
до глибокої осені на території інтернату та в приміщеннях буяють 
різнобарв’ям десятки видів представників флори. Молоді інваліди навчилась 
створювати чудові вироби з гарбузів, інших плодів, насіння, гілок і листя. 
Флористика у виконанні підопічних викликає щире захоплення. Після 
залучення до роботи по озелененню, створенню клумб і розведенню квітів у 
них змінилось сприйняття оточуючого, не зафіксовано випадків вандалізму, 
зникло бажання псувати і знищувати створене власними руками. 

У червні 2010 року колектив установи очолив Надточій Олександр 
Сергійович. - Йшов на роботу - за його висловом - аби “дотягти” до 
заслуженого відпочинку. Потім вже, на пенсії, ця робота з постійними 
стресовими ситуаціями стала для Надточія уподобанням і потребою. За 
останню п’ятирічку в інтернаті зроблено дуже багато. Реконструйовані та 
побудовані нові житлові і господарчі об’єкти, незрівнянно змінились 
корпуси, у відновленні яких застосовувались сучасні технології. Проведений 
подальший благоустрій території. Один з невеликих прикладів - занедбана 
бузкова алея біля одноповерхових корпусів, якій майже сотня років. Вона 
колись нагадувала джунглі, а тепер, розчищена та викладена мереживною 
плиткою манить до себе. Коли бузок зацвітає – по алеї кожному приємно 
прогулятися, відпочити в тіні пахучого гілля. Ідею осучаснення згаданого 
об’єкту подав свого часу Віктор Панкратов, тодішній директор Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації. – Розповів Олександр 
Надточій. – А коли ми заново створили цю красу, вирішили назвати саме 
його ім’ям. 
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На фото: алея Панкратова 

 

Проведене крапельне зрошення, завдяки якому отримуються високі 
врожаї городини, яка свіжою надходить до столу підопічних. Щорічна 
вартість вказаних продуктів становить 400-500 тисяч гривень. Вони майже не 
закуповуються, що значно заощаджує бюджетні кошти. 

Треба відмітити, що годували підопічних у всі роки добре. Суттєво 
сприяє цьому робота підсобного сільського господарства, сумлінність і хист 
керівника установи. В інтернаті 71,5 гектари орної землі. Вирощуються 
зернові; овочі, серед яких власні помідори, огірки, капуста, буряк, а також 
баштанні культури. Збільшилось поголів’я свиней. Свого часу була заведена 
оригінальна в’єтнамська порода, про яку розповідають, що їдять ці свині ніби 
кролики, а набирають вагу до 80 кілограмів. Оновлена череда. Зараз у 
підсобному господарстві 32 корови, майже вдвічі менше чим було колись, 
проте надої молока значно вищі, ніж у похилих віком  попередниць. 
Запущено у ставки, площа яких дорівнює 4,7 гектара 100 кг. мальків. 

 

На фото: ставок 
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Посаджено молодий сад - 530 різних фруктових дерев, площею 2,2 
гектарів та близько гектара винограднику – 150 кущів. Реанімовано теплицю 
з оригінальним опаленням площею 90 метрів квадратних радує ранніми 
салатами та екзотичними рослинними продуктами. 

На сьогодні в психоневрологічному інтернаті працює 176 осіб 
обслуговуючого персоналу. 

У розмові про досягнення в роботі установи, Олександр Сергійович 
жодним чином не акцентує увагу на власних заслугах, а вважає здобутки 
результатом праці колективу і підопічних. 

Функціонує медичний пункт – предмет гордості керівника, 
відремонтований, оснащений сучасною апаратурою, укомплектований 
висококваліфікованими медичними кадрами. Очолює його завідувачка 
медичним відділенням Литвинова Ольга Євгенівна. Два роки тому, на 
початку воєнних дій в Донбасі, вона з маленькою донькою сіла в автомобіль і 
поїхала подалі від лиха. Так опинилась вона у Веселівському 
психоневрологічному інтернаті. Адміністрація спільно з обласною 
організацією Товариства Червоного Хреста України відремонтували для неї 
квартиру, обладнали меблями і допомогли обжитися городянці у селі. 
Дівчинка пішла до першого класу місцевої школи, а мама працює за фахом, 
що не може не тішити директора установи. Адже його колеги в інших 
інтернатах, що знаходяться в сільській місцевості, знають як важко 
обходитись без кваліфікованого психіатра, якого поза містом не знайдеш і 
вдень зі свічкою. 

До речі, на сьогодні це єдиний в області інтернат де мирно співіснують 
три директори. Бойко Володимир Гнатович, як і раніше відданий установі 
хоч ноги вже не слухають і зір підводить, але дати слушну пораду, “вказівку” 
він завжди готовий. До цього часу на посаді психолога працює попередник 
нинішнього директора Надточія – Валерій Васильович Корнієнко, який, 
успішно застосовує сучасні методи психотерапії з прийомом заспокійливих 
фіто чаїв, трави для яких спільно з підопічними збирає у навколишніх  
балках. 

 
 

Фото: два директора. Надточій Олександр Сергійович і Корнієнко 
Валерій Васильович 
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До безпосередньої заслуги Олександра Сергійовича належить те, що 
перебування в інтернаті двох колишніх керівників - Бойка і Корнієнка не 
викликає конфронтації, а, навпаки, служить успіхові справи. Старі кадри 
допомагають порадою і ділом. 

Нещодавно в установі реконструювали стару будівлю. Тепер в ній 
трудова майстерня. До двадцяти підопічних, згідно з медичними 
рекомендаціями, працюють в ній щодня. Шиють, в’яжуть, виготовляють 
ляльки, вироби з бісеру, ліплять різні фігурки, вирізають з кольорових 
тканин, пластику. Саме руками умілиць оформлені актова зала, клуб. 

Для майстерні закуповують вовну, з якої дівчата в’яжуть шкарпетки, 
рукавиці, жилетки, шапочки для воїнів - учасників антитерористичної 
операції. Надсилають посилки військовим частинам. Колектив має грамоту 
від районного комісара – за допомогу бійцям АТО. 

 

На фото: Іноземні гості в майстерні. Підопічні відправляють вироби бійцям АТО. 
 

Якось в майстерню навідались друзі – німці з товариства “Оберхаузен”. 
Передбачалося, що вони будуть знайомитись з роботою об’єкту не більше 
п’яти хвилин, але гості сіли за столи і почали з захопленням ліпити. Провели 
в майстерні більше години. Їм цікавою була саме така форма реабілітації 
хворих. 

Гуртом працівники інтернату підняли з руїн ще одне старе приміщення. 
Тепер там банно - пральний комбінат. 

На місці старого фундаменту звели церкву, давно омріяну директором 
(Надточій О.С. на першому фото зліва). 
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Зараз ця, одна з найстаріших, ровесниця області установа розрахована 
на утримання 325 підопічних. Вона є одною з провідних в області, не 
поступається іншим, спорідненим, і вислів “друга молодість” цілком 
відповідає перевтіленням і новаціям, характерним для КУ “Веселівський 
психоневрологічний інтернат” ЗОР. 

У розмові керівник інтернату Олександр Надточій вдало висловився, 
що установи соціальної сфери щорічно складають своєрідний екзамен на 
якість господарювання. Це іспит на готовність до функціонування в осінньо - 
зимовий період, який включає в себе приведення у відповідність з вимогами 
житлових і службових приміщень, систем опалення та водопостачання, 
транспортних засобів, різноманітного обладнання; поповнення запасів 
пального, їжі, ліків, одягу, білизни тощо. 

Заздалегідь, ще влітку налаштовується зимувати підсобне 
господарство, що передбачає своєчасне завершення польових робіт, ремонт і 
оснащення тваринницьких приміщень, заготівлю кормів та багато іншого. 

Директор задоволений роботою колективу. Службами інтернату все 
робиться в заплановані терміни і якісно. Зокрема, у 2015 році введено в 
експлуатацію бездоганно реконструйований житловий корпус, в якому 
впроваджуються найпередовіші соціальні послуги. Відремонтовані інші 
будівлі. Приведені до ладу комунікації, транспорт, дороги.  Зроблені 
заготівлі. Останніми завезли з поля у просторе сховище пізні  овочі,  
вирощені власними силами 64 центнера капусти і понад 70 центнерів  
буряків. Збирати їх допомагали підопічні. 

 
Відкритість, у широкому розумінні цього слова, притаманна діяльності 

КУ “Веселівський психоневрологічний інтернат” ЗОР і це приносить свої 
плоди. В роботі установі суттєво допомагають налагоджені зв’язки з 
місцевими органами влади, підприємствами різної форми власності, 
громадськими організаціями та фермерами. 

Громадянин Канади, який орендує землю в неподалік розташованому селі 
якось відвідав на свята разом з самодіяльними артистами установу, 
познайомився з роботою підсобного господарства, залишився задоволеним 

господарським хистом 
директора і подарував бичка. 

 
Давні друзі - німці з міста 

Оберхаузена  подарували 
газонокосарку (на фото), яка 
дуже доречна під час робіт з 
упорядкування території, а 
інтернат, у свою чергу, розбив 
сквер та назвав його в честь 
закордонних благодійників 
“Запоріжжя-Оберхаузен”. 
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Зі Швеції від колишньої жительки Запорізького району Олени Блум 
щороку надходять контейнери з велосипедами, іншими речами для потреб 
підопічних. Це в її спортивній формі інтернатські дівчата виборювали 
призові місця на обласних спортивних змаганнях. 

В заметіль, яка лютувала взимку і заслала товстенним шаром снігу  
будівлі та шляхи сполучень, рятувала інтернат агрофірма “Славутич”, що 
знаходиться у сусідньому селі. Допомагала паливом, транспортом і взагалі – 
чим могла. В жнива комбайни агрофірми почали працювати на землях 
установи, ще не зібравши власний урожай. Поважають її керівника Геннадія 
Марича, як члена Громадської ради КУ “Веселівський психоневрологічний 
інтернат” ЗОР, прислухаються до порад цього досвідченого господарника, 
людини щедрої і надійної. До речі, на вказаному підприємстві інтернат уже 
називають жартома “третьою бригадою”. Бо у них вже є дві - свої. 

Стан психіки, характерний для підопічних, обумовлює певні проблеми у 
їх світосприйнятті та можливості спілкування, але досить часто трапляються 
події, які спонукають переосмислювати особистісні якості та потенційні 
можливості інвалідів. Під час відвідання психоневрологічного інтернату 
групою американців – представників релігійної громади, одна з підопічних 
подарувала їм власноруч виготовлені серветки і, спілкуючись англійською 
мовою, зворушила відвідувачів своєю позицією. Потім, в Інтернет вони 
виклали враження від цієї зустрічі, згадували побажання, висловлені жінкою 
непоганою англійською і її щирі слова про потрібність духовного єднання. 

Зараз кардинально змінюється концепція утримання людей з обмеженими 
можливостями. Справа не лише в харчуванні та наданні кваліфікованої 
медичної допомоги. Йдеться про розвиток особистості, реабілітацію, 
відновлення втрачених зв’язків, повернення навиків, заняття улюбленою 
справою, художньою творчістю. Ці сучасні форми організації 
обслуговування підопічних характерні для відділень підтриманого 
утримання, які порівняно недавно почали впроваджуватись, 

Директор Департаменту Ігор Мещан ініціював і всебічно сприяв 
відкриттю вказаних відділень в мережі інтернат них установ соціальної  
сфери області. 

 
 
 
 

На фото: Ігор Мещан на колегії 
Департаменту з питань 
утворення відділень 
підтриманого утримання 
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З урахуванням напрацьованого досвіду та з залученням партнера – 
Благодійного фонду “Щаслива дитина” (директор Альберт Павлов) у 2015 
році відділення підтриманого утримання на 25 підопічних було створене в 
КУ “Веселівський психоневрологічний інтернат” ЗОР, а вже у цьому році 
інтернат, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, став 
базовим для апробації надання цього виду соціальної послуги. 

На робочій зустрічі з цього питання в Мінсоцполітики відзначалось, що в 
Веселівському психоневрологічному інтернаті досягнуті найвищі, 
європейського рівня, результати щодо надання зазначеного виду соціальної 
послуги. 

Відділення виправдало сподівання, які на нього покладались, ефективно 
здійснює підготовку підопічних до самостійності у повсякденному житті, 
допомагає залучати їх до участі в трудових процесах, сприяє адаптації у 
суспільство і подальшій індивідуальній інтеграції. 

Підопічні живуть насиченим життям, щомісяця, згідно з планом  
культурно – масових заходів виїжджають за межі установи, відвідують 
концерти, цікаві історичні місця, зустрічають гостей. За кошти відрахувань з 
пенсій підопічних придбано мікроавтобус, на якому їм влаштовують 

екскурсійні поїздки. 
 

Є сучасна радіоапаратура, карооке. 
Культпрацівник систематично 
збирає молодь на дискотеки. 

 
На фото: місцеві артисти - аматори. 

 
Розкриваються нові  можливості 

та таланти підопічних. Так, важко 
повірити, що напівпаралізована 

Зухра Геріновська має чудовий голос та добру пам'ять, а хлопчакуватого 
виду Яна Красман добре танцює. 

Багато інвалідів захоплюється спортом. Влітку вони постійно беруть 
участь у фестивалі “Разом ми сильніші, здоровіші та міцніші”, який 
традиційно проводиться в КУ “Преславський психоневрологічний інтернат” 
ЗОР.  Набираються сил  і  снаги  в оздоровчому таборі,  що  вже  кілька років 

поспіль діє на базі цієї установи. 
Команда  дівчат   “Амазонки” 
відзначилась  у    першості з 
волейболу серед  спортсменів  - 
інвалідів, яка  проводилась в 
Бердянському     геріатричному 
пансіонаті. 

 
На фото:“Амазонки” на майданчику. 
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Підопічні інтернату є незмінними учасницями щорічного районного 
фестивалю молодих інвалідів “Повір у себе”, гала концерту до  
Міжнародного дня інвалідів, а головне – традиційного святкування Нового 
року. 

Затишок в житлових 
кімнатах і місцях 
відпочинку,  зразковий 
стан території, кожний 
куточок якої засаджений 
квітами та буйна зелень 
молодого саду - наслідок 
щоденної сумлінної праці 
не лише співробітників, а і 
підопічних, що ставляться 
до установи, як власної 
оселі. 

 

На фото: підопічні біля реконструйованого корпусу. 
 

Постійно інтернат відвідують представники інших установ соціальної 
сфери,  волонтери, громадські активісти серед  яких давні партнери із 
ГО “Обласний конгрес інвалідів”. У  товариській  атмосфері з ними 
обговорюються здобутки, планується подальша співпраця та спільні шляхи 
вирішення поточних задач. 

 

Запорука досягнутих колективом успіхів у взаєморозумінні, єдності 
інтересів працівників і підопічних, повазі до особистості. 

Ці чинники допомагають концентрувати спільні зусилля на вирішення 
першочергових задач. Прикладом може слугувати збір врожаю на 
підсобному господарстві. В жнива зростає ціна кожного дня і кожної години. 
На поле виходять всі, не зважаючи на посади та соціальний статус. 

 
 

На фото: підопічні пораються із 
зібраною пшеницею. 
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На фото: буряки збирає фахівець установи – 
ветеран соціальної сфери, колишній відповідальний працівник 
Департаменту соціального захисту 
населення Запорізької ОДА Галина Ігнатенко. 

 

На фото: підопічні на фоні 
вирощених ними соняшників. 



Про комунальну установу “Запорізький геріатричний пансіонат” 
Запорізької обласної ради. Юридична адреса: 69104 м. Запоріжжя, вул. 
Європейська 13-а. е-mail: ku.zgp@ukr.net. 

 
Тема Запорізького геріатричного пансіонату вже оприлюднювалась в у 

хронології подій. Проте, зважаючи на провідну роль установи в мережі 
діючих в області їй подібних та нові дані, що надійшли, було вирішено 
розмістити в “Нарисах” додатково самостійний інформаційний блок. 

Слід, зокрема, пояснити розбіжність в датах завершення будівництва 
інтернату у 1971 році та початку функціонування – 1972 рік. Його 
принциповий перший директор Жеренов Іван Іванович, зважаючи на 
численні порушення виконавцем робіт технічних умов так і не підписав акт 
прийоми об’єкту. Звів установу у рекордний термін, всього за рік, трест 
“Цивільбуд”. 

Космічного мікрорайону ще не існувало. Інтернат відлюдкувато 
бовванів за міською околицею. Його земельна ділянка площею 1,54 га навіть 
не була огороджена. 

 

На фото: корпус установи на 
початку сімдесятих років 
минулого століття. 

 
Жеренову І.І. - 

професійному військовому, 
підполковнику  випало 
екстрено добудовувати 
найнеобхідніше: пральню, 
гаражі, морг, овочесховище. 
Ідеалісти, які розробляли і 
затверджували проект вважали, 
що всі питання, які залежать 

від наявності вказаних об’єктів вирішуватимуться відповідними міськими 
службами. Не передбачалась навіть вантажна машина. Не зважаючи на 
ентузіазм, ініціативність та оперативність директора,  функціонально 
установа була дуже далекою до досконалості. В ній залишалось безліч 
технічних недоліків до яких докладали руки наступні покоління керівників та 
персоналу. 

Перший директор будинку – інтернату, у буквальному розумінні цього 
слова, вкрав у міста пам’ятник Леніну та Горькому, перевіз і встановив його 
біля житлового корпусу. Зазначені історичні персонажі тривалий час 
прикрашали територію, а потім відомство, що відповідало за збереження 
історичних пам’яток розшукало таки пропажу й зобов’язало керівництво 
установи берегти скульптурну групу. З цим пам’ятником були пов’язані 
кілька майже містичних історій. Тепер про сценку з життя на екзотичному 

mailto:ku.zgp@ukr.net


острові Капрі та ідилічно - теплу бесіду пролетарського вождя з не менш 
пролетарським письменником нагадує лише старе фото. Їх, мистецький 
символ комуністичної ідеології, знесли, як, свого часу, скульптурні образи 
царів та імперських полководців. 

 

На фото: Жеренов Іван Іванович із співробітниками. 
 

У 1978 році колектив будинку ветеранів очолив черговий підполковник, 
теж, як і Жеренов, учасник боїв у Другій світовій війні, зокрема – взяття 
Кеніксбергу Обухов Геннадій Васильович. Багато було зроблено для 
зміцнення матеріально – технічної бази установи під час його перебування 

на посаді директора. 
 
 

На фото: Обухов Геннадій Васильович. 
 
 

Проведено капітальний ремонт усієї 
будівлі, виконано роботи з благоустрою, 
озелененню та огородженню території. 
Карти з металевою сіткою у певній мірі 
захищали підопічних від вторгнення 
сторонніх з оточуючих житлових будинків, 
які росли навколо як гриби. За часів 
Обухова до одноповерхової частини 
корпусу була прибудована майстерня з 
трудотерапії, в якій діяли у тісній співпраці 



з підприємствами - шефами два цехи картонажний і швейний. 
 
 
 
 

На фото: інструктор з праці 
Морозова Діна Григорівна з 
підопічними в майстерні. 

 
У картонажному підопічні 
виготовляли сувеніри, пакети 
для заводу “Запоріжсталь”  в 
які розфасовувались хімічні 

зварювальні компоненти для виробництва металу, клеїли коробки для тортів, 
упаковки для деталей автомобільного заводу “Комунар”. В швейному цеху 
шили підковдри, простирадла, наволочки. Готова продукція здавалась 
шефам, а підопічні, які її виробляли отримували гроші. 

 
Для потреб підопічних у 1981 році був придбаний автобус, який став у 

нагоді для організації екскурсій, поїздок в цирк або театр. 
 
 

На фото: культпрацівник 
Макаренко Людмила Василівна 
запрошує до автобусу 
підопічних для чергової екскурсійної 
поїздки. 

 
За будинком ветеранів були 

також закріплені в якості шефів 
неподалік розташовані 
садівничі товариства, які 
безкоштовно давали установі 
свіжі фрукти. Їдальня слугувала 

одночасно і кінозалом з широким екраном. Фільми  привозились  з 
кінотеатрів міста на замовлення. Особливим попитом користувались 
вироблені в Індії “шедеври” примітивно – сентиментального змісту з 
любовними негараздами недолугих героїнь, яким щиро співчували бабусі. 

 
 
 

На фото: фоє пансіонату у 
сімдесяті роки минулого століття. 



З 1983 року посаду директора установи посідав Середа Анатолій 
Васильович. Продовжуючи справи, розпочаті попередниками він ініціював 
виконання капітального ремонту та реконструкції житлових і господарських 
об’єктів. Зокрема, були реконструйовані багатомісні (на 6 ліжок) палати в 
корпусі для ліжково – хворих, після виконання робіт в них розмістили по 
двоє підопічних. В ці палати підвели гарячу та холодну воду. Відбулося 
переобладнання приміщень медпункту, перукарні, для чергового персоналу 
стаціонарного відділення тощо. Також проведено реконструкцію технічної 
прибудови - майстерні для трудотерапії із облаштуванням підтримуючих 
конструкцій і підлоги з твердим покриттям. Замінено на обумовлене 
гігієнічними вимогами керамічне покриття підлогу в житлових приміщеннях 
одноповерхового корпусу стаціонару, а також медичному пункті та інших 
допоміжних приміщеннях. 

 

На фото: виробничу нараду проводить директор Запорізького геріатричного 
пансіонату Середа А.В. 

 
 

Проведено ремонт м’якої покрівлі корпусу, цоколю, комунікацій 
холодного і гарячого водопостачання, реконструйовано теплопостачання з 
підземного варіанту на зовнішню повітряну мережу із використанням 
ізольованих труб збільшеного діаметру, придбане та встановлене нове 
холодильне, кухонне обладнання, дезинфекційна камера тощо. Капітально 
відремонтовані автомобілі і автобус. Територію інтернату огороджено 
залізобетонними плитами. 



 
 
 
 

В установі  активно 
застосовувались 
фізіотерапевтичні   методи 
медичної  допомоги, 
лікувальна фізкультура. 

 
На фото: підопічний Пелєшко 
Ілля Федотович на тренажері. 

 
Завдяки тісній співпраці із спорідненими установами, що мали підсобні 

сільськими господарствами, такими як Орловський, Веселівський 
психоневрологічні інтернати, Кіровський будинок інвалідів та іншими, а 
також ставленню до цього питання обласного відділу соціального 
забезпечення у складні часи початку дев’яностих років минулого століття на 
достатньому рівні забезпечувалось харчування підопічних. Для цього з 
вказаних установ передавалась сільгосппродукція, з ними здійснювались 
відповідні фінансові розрахункові операції. Взаємодопомога в системі або 
мережі інтернатів в період суцільного дефіциту відіграла визначальну роль у 
збереженні і розвитку їх матеріальної бази, задоволенні потреб підопічних. 

В той період важливим фактором, що сприяв збереженню кадрів 
обслуговуючого персоналу залишалась позиція органів влади м. Запоріжжя в 
питанні надання службового житла працівникам за рахунок помешкань, які 
звільнялись при зачисленні до установи самотніх пенсіонерів. 

А ще  у  1987  році  установа  змінила  назву.  Якось  її  директору  
Середі А.В. зателефонував начальник управління будинків – інтернатів 
міністерства Бєляєв Є.П., про якого вже йшлося на сторінках історичних 
нарисів і повідомив, що виносив ідею, як трохи збільшити штати та зарплату 
працівникам: - Міністр погодилась і головне - зумів я переконати  
кабмінівців, що геріатрія така ж поважна наука, як гінекологія або  
психіатрія, а спеціалісти, які працюють в причетній до неї галузі та 
обслуговують людей похилого віку заслуговують на більше, ніж мають. 
Назву придумав – геріатричний пансіонат, благородно і науково! Отримаєте 
додатково десь дві медсестри, пів ставки лікаря, санітаркам та медикам 
надбавки і трошки директору. Коротше – ти згоден на експеримент? – 
запитав Євген Павлович. - Тільки відразу: - Так або ні! Молодець я ?! 

Безумовно молодець! Очевидних причин для відмови від пропозиції не 
було. Та ж лазня, але по білому і Запорізький будинок – інтернат для 
ветеранів праці став одним з перших в Україні геріатричним пансіонатом. 

 
У квітні 1995 року директором пансіонату був призначений Кондратенко 

Володимир Олексійович, колишній військовий, підполковник медичної 
служби. 



 
 

На фото: Кондратенко В.О. – директор КУ “Запорізький геріатричний пансіонат” 
ЗОР зачитує вітання на урочистостях, справа від нього директор Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації Мещан І.В., зліва – настоятель 
Храму отець Олексій. 

 
Новий керівник виявився вправним господарем. Він ініціював створення 

пекарні, яка повністю забезпечувала підопічних хлібобулочною продукцією. 
Побудований також макаронний цех, задовольняв виробами не лише власні 
потреби, а і забезпечував інші подібні установи області. У 1999 році була 
побудована нова пральня, оснащена сучасним обладнанням, споруджене 
овочесховище на 100 тонн. 

 
На фото: сучасний вигляд холу 
(порівняйте з попереднім знімком 
сімдесятих років двадцятого 
століття.) 

 
Впродовж 2004 року 

проведено капітальний ремонт 
та часткову реконструкцію 
стаціонарну і медпункту, що 
дозволило збільшити ліжкову 
мережу для утримання 230 
осіб. В 2005 році було 
реконструйовано їдальню, 
варочний    цех    та    складські 

приміщення. Прибудована ритуальна кімната та морг, оснащений 
холодильним      обладнанням.      Сучасне      устаткування      встановлене   в 



фізіотерапевтичному, стоматологічному кабінетах, кабінеті лікувальної 
фізкультури. 

За часів керівництва Кондратенка В.О. на прилеглій території 
пансіонату та дитячого будинку “Сонечко” було зведено Храм Імені 
святителя Луки Кримського Запорізької єпархії УПЦ, який відвідують 
підопічні. 

 
 
 

На фото: Храм на території 
пансіонату. 

 
 

Були продовжені роботі з 
благоустрою та озелененню 
території, збільшено парк 
автомобілів. У травні 2009 року 
пансіонат отримав нову назву: 

комунальна установа “Запорізький геріатричний пансіонат” Запорізької 
обласної ради. 

 
З синівською повагою ставиться до підопічних пансіонату директор 

Департаменту Мещан І.В., у будні і свята відвідує установу цікавиться 
новинами у житті ветеранів, сприяє розповсюдженню досвіду 
обслуговування громадян похилого віку і, особливо, людей прикутих 
хворобою до ліжка. 

 

На  фото: директор Департаменту Мещан І.В. вітає підопічних з Міжнародним 
днем людини похилого віку, Днем ветерана. 



З 01 червня 2015 року КУ “Запорізький геріатричний пансіонат” ЗОР 
очолила Гончаренко Галина Андріївна. 

Ветеран системи з багаторічним досвідом роботи в соціальній сфері на 
різних посадах безпосередньо або опосередковано пов’язаних з діяльністю 
інтернатних установ вона ініціювала чергові нововведення: 

- облаштування внутрішнього телефонного зв’язку; 
- освітлення території з встановленням датчиків; 
- створення творчої майстерні для підопічних; 
- встановлення покриття спортивного (танцювального) майданчику; 
- ремонт та переобладнання для виконання обрядів ритуальної кімнати;; 
- ремонт овочесховища; 
- ремонт покриття майданчика біля їдальні; 
- встановлення навісу біля одноповерхового корпусу та обладнання 

місця відпочинку на свіжому повітрі ліжково – хворих підопічних; 
- встановлення навісів на 3 великих балконах та утеплення 77 малих; 
- заміну вентиляційної витяжки на харчоблоці; 
- встановлення кнопок виклику біля ліжково – хворих ( 1 поверх); 
- для безпеки підопічних встановленння 16 камер відео спостереження; 
- обладнання фіто – бару; 
- придбання і встановлення апарату для виготовлення кисневої пінки. 

 
 
 

На фото: Майстерня для 
працетерапії. Німецька 
делегація знайомиться з 
роботою підопічних. 

 
Нещодавно, до 

літнього сезону була 
встановлена альтанка. 
Придбані шезлонги з 
матрацами, замінені на 
нові 
садові лави для 
відпочинку. . При вході 
в головний корпус 

встановлено зручний універсальний годинник, який показує час, дату та 
температуру в приміщенні. Інтер’єр холу прикрасив декоративний водоспад. 
Були встановлені ширми для забезпечення особистого простору мешканців 
пансіонату. Придбано тенісний стіл та, відповідно, ракетки і м’ячі. Замінено 
штори, виготовлені нові інформаційні стенди, а також таблички на всі 
приміщення. Оновлено спортивний інвентар. Для потреб підопічних 
закуплені термоси. 



На постійно високому рівні організоване медичне обслуговування 
підопічних. Організоване цілодобове чергування медиків. В штатному 
розписі установи 4 посади лікарів, медсестри. Є добре обладнані дві 
карантинні кімнати. 

Працюють масажний кабінет, кабінет фізіотерапевтичних процедур, 
кабінет ЛФК, маніпуляційний і сучасний стоматологічний. 

Пансіонат закріплений за лікувально профілактичною установою. Крім 
періодичних консультацій вузьких спеціалістів та рекомендацій лікарів 
установи, щорічно проводиться поглиблений комплексний огляд підопічних 
за спільно узгодженим планом, флюорографічне обстеження. 

Для проведення процедур щодо реабілітації важко хворих, зокрема, з 
відновлення моторики рук придбані мозаїки, пазли тощо. 

Обладнано стенд з некрологом про померлих та часом прощання. 
У всьому пансіонаті замінені на пластикові вікна. Відремонтовано 

житлові кімнати, місця загального перебування. Замінено меблі, світильники 
та інше. Також проведено ремонт бібліотеки, закуплено нові книги і настільні 
ігри. Для кращої організації культурно – масових заходів придбані домашній 
кінотеатр, відеокамера і дзеркально – музична куля. Діє “Університет 
третього віку”, за рекомендацією лікаря, згідно з графіком підопічні 
проводять заняття на комп’ютерах. 

 
 
 

 
На фото: заняття з слухачами “Університету третього віку”; 
відвідання ветеранів юними артистами – козачатами; виступ хору підопічних. 



 

Підопічні відвідують гуртки: художній, хоровий та творчій, на 
заняттях в якому вишивають стрічками, бісером, нитками, займаються 
декупажем, квілінгом, роблять вироби із штучної шкіри, картини з різних 
підручних матеріалів. Працює швейна майстерня, в якій встановлені 3 
сучасні швейні машинки та оверлок. 

 
Підопічні беруть участь у фестивалях і спортивних змаганнях, 

відвідують музеї, театри та 
концерти. Для  них 
організовуються  екскурсії, 
виїзди на рибалку. 

 
На фото: підопічні на рибалці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: шаховий турнір 
 
 
 
 

Кожного першого числа в установі відзначається день іменинника зі 
святковим пирогом. 

В житлових кімнатах є радіо та побутові прилади: телевізори, 
холодильники, електрочайники, вентилятори та обігрівачі. 

На кожному поверсі функціонує кімната відпочинку, обладнана 
телевізором, кондиціонером, м’якими меблями. 

Є побутова кімната в якій, за бажанням, підопічні можуть приготувати 
собі їжу. 

Відповідно до затвердженого штатного розпису в пансіонаті 138 
одиниць обслуговуючого персоналу. 



 
 

На фото: Колектив КУ ”Запорізький геріатричний пансіонат” ЗОР з директором 
Гончаренко Г.А. в центрі. Весна 2016 року. 

 
Про відповідність умов утримання різнобічним потребам підопічних 

свідчить той факт, що багато з них проживають в установі десятки років. Так, 
після відрахування в 1977 році, у зв’язку з повноліттям, з Кіровського 
дитячого будинку – інтернату в пансіонаті з того часу перебувають інваліди з 
дитинства ІІ групи, круглі сироти Голубєва Світлана Миколаївна 1953 року 
народження та Мочарська Світлана Миколаївна 1952 року народження. Для 
них це рідний дім бо іншого немає. 

01 червня 2016 року відзначила свій 100-літній ювілей одна з 
найстаріших мешканок пансіонату Касьянова Ганна Степанівна. 

За традицією всіх ювілярів керівник установи вітає особисто. 
 

На фото: Директор Гончаренко Г.А. з 
черговою ювіляркою. 

 
Цікавий факт, що в установі 

проживає Опанасенко Ганна 
Михайлівна 1942 року народження, 
яка безпосередньо будувала 
геріатричний пансіонат, працюючи 
стропальницею (підкрановим 
працівником) в тресті “Цивільбуд”. 



Влітку 2016 року в пансіонаті продовжуються роботи з утеплення 
зовнішнього фасаду головного корпусу, капітального ремонту житлових 
кімнат і санвузлів, їдальні, покрівлі, виконується заміна дверних блоків. 

 
 
 

На фото: виконується робота 
з утеплення головного 
корпусу. 

 
 

Як вже згадувалось, 
проект будинку – 
інтернату для ветеранів 
(геріатричного 
пансіонату) був, на думку 
професіоналів” невдалим, 
виконаним в дусі 
радянського аскетизму з 

душем та туалетом загального користування на кожному поверсі і 
маленькими палатами, розрахованими на двох пожильців з вузькими 
дверима, незручними для “колясочників”. 

Всі вказані недоліки були враховані під час проектування та 
будівництва в Бердянському геріатричному пансіонаті нового корпусу і 
реконструкції старого, типового, аналогічного приміщенню спорідненої 
установи в Запоріжжі. В цьому корпусі кожна з житлових палат мала власний 
туалет та душову, а розмір помешкань, висота стелі, вікна і двері 
відповідають елементарним потребам людей похилого віку. 

Зробити подібну реконструкцію в Запорізькому геріатричному 
пансіонаті неможливо з ряду вагомих технічних, функціональних та інших 
причин, серед них і таких, що виникли б у зв’язку з обов’язковим 
зменшенням кількості підопічних. Відповідно скоротились би штати 
персоналу, обсяги фінансування, розмір заробітної плати працівників тощо. 
Але залишати все як є також не було б вірним в умовах сьогодення. “Золоту 
середину” щодо вирішення проблеми знайшов заступник начальника 
управління соціальних послуг у стаціонарних установах, бездомним особам 
та іншим групам ризику Департаменту Ковпак Андрій Васильович – 
провести у відповідності до сучасних можливостей та задач реконструкцію 
хоча б кількох палат, обладнавши їх туалетами та душовими кабінами. 
Згадану ідею успішно виконує нинішній керівник установи Гончаренко Г.А. 
Наразі, наявність, скажемо умовно, VIP – палат дозволить знайти вихід з 
давньої і характерної для всіх установ соціальної сфери головоломки: як 
виділити з загальної маси підопічних людей з трудовим минулим, 



заслуженого металурга, лікаря тощо, створили їм більш комфортні умови у 
порівнянні з особами, що мають багатолітній кримінальний стаж. 

 
 
 

На фото: головний корпус пансіонату після реконструкції та утеплення. 
 
 

В установі працює Громадська рада, яка скликається щоквартально. 
Запорізький геріатричний пансіонат залишається завжди відкритим для 
суспільства, кожної небайдужої людини, підприємств різної форми власності, 
релігійних та інших організацій. 

На початку діяльності фізичні і юридичні особи, що допомагали 
установі виконувати благородну місію догляду за людьми похилого віку та 
інвалідами називались шефами. Зараз це – благодійники, яким щиро вдячні 
підопічні і працівники: президент МБФ “Дніпро Січ” Богуслаєв В.О.; 
приватні особи Шептура І.О. та Савченко М.Т.; фізична особа Бойко А.В.; 
ветеран системи соціального захисту Панкратов В.П.; генеральний директор 
ПАТ “Запорізька кондитерська фабрика Козакевич Ю.М.; депутат  
Запорізької обласної ради, начальник “Запорізької дитячої залізниці” 
Черненький М.І.; директор ТОВ ДК “Укрсоюз” Семенов М.В.; народний 
депутат України 4-го скликання Сабашук П.П. та інші. 



Про комунальну установу “Михайлівський психоневрологічний інтернат” 
Запорізької обласної ради. Юридична адреса: 72040, Михайлівський район, 
с.Показне, буд.90-а, тел/факс: (232)9-52-27,(код 06132),e-mail: 
mihpni2008@yandex.ru 

 
 

3 березня 1944 року в колишній німецькій колонії “Костгейм” (нині cело 
Показне), було створено будинок інвалідів Великої Вітчизняної війни на 50 
місць. 

Очолював його Слісаренко Олексій Григорович, який, до речі, теж був 
інвалідом війни. Установа займала два приміщення. В одному з них, де до 
війни розміщувалася місцева школа, проживали підопічні, друге 
пристосоване для підсобних служб. 

Праця обслуговуючого персоналу була не з легких. Від прання до 
опалення будівель, всі роботи по догляду за інвалідами виконувались вручну. 
Воду підвозили на конях в діжках. 

У 1951 році будинок інвалідів було перепрофільовано в установу для 
утримання осіб похилого віку. Колишніх мешканців – інвалідів війни 
переведено до Івано – Франківської області. Ліжкову мережу будинку – 
інтернату розширено до 170 місць, під житлові приміщення переобладнано 
додатково 5 будинків, які раніше належали німцям – колоністам. Очолювала 
інтернат у 1951 році Гаманець Марія Трохимівна. Поступово контингент 
підопічних установи поповнювався інвалідами з психоневрологічними 
захворюваннями. 

З 1960 року, майже десять років, будинок – інтернат очолював Семіч Іван 
Семенович. 

Невисокого зросту, сивий, міцно збитий і блакитноокий, Іван Семенович 
мав вибуховий темперамент і міг, за будь яких обставин та в якому завгодно 
оточенні відстоювати власну думку. Без вищої освіти, в міру особистого 
розуміння комфорту та благоустрою, він турбувався про підопічних, 
розвиток установи, стан і вигляд житлових приміщень. У торгівельній мережі 
при нагоді (по – блату) хазяйновитий Семіч І.С. придбав для кожної палати 
дефіцитні на той час репродукції з картин відомих світових митців.  
З’явились на стінах, мирно співіснуючи шедеври Шишкіна, Левітана та 
Айвазовського і поряд з ними, в буянні плоті, полотна Веласкеса, Рубенс та 
Тіциана. Деякі картини, з зображенням оголеної натури, викликали 
зауваження окремих перевіряючих бо не відповідали їхнім партійно - 
естетичним уподобанням, але впертий Семіч І.С. залишався непохитним: - 
Був я в Ермітажі, ще й не таке бачив! - Проте шедеври наказав прибити вище, 
щоб не дострибнули ні критики, ні підопічні. Висота зведених німцями 
приміщень це дозволяла. 

В Михайлівському будинку – інтернаті завжди було якісне, калорійне 
харчування. Іван Семенович, консервативно – послідовний у смаках і 
ставленні до їжі, віддавав переваги перевіреним народним стравам. До 
приготування залучалися довірені бабусі з числа підопічних. Вареники з 
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різною начинкою, пиріжки, “домашнє”, плов, оладки і так далі були вищого 
ґатунку. 

За добре ставлення підопічні, цілком по заслугах, звали його батьком. В 
установі панувала дійсно домашня, сімейна атмосфера і практично були 
відсутні будь – які скарги, як від підопічних, так і їх близьких та рідних. 
Пригадаємо, що в ті часи наявність прямих працездатних родичів не була 
підставою для відмови в повному державному утриманні. 

Після Івана Семеновича керівники будинку – інтернату періодично з 
багатьох причин та з різними інтервалами змінювались. 

Деякий час перебував на посаді директора Федоренко Іван Максимович – 
сільський фельдшер і в міру сил, знань та енергії сприяв будівництву об’єктів 
і зміцненню матеріально – технічної бази установи. Свій вклад, як керівник, 
впродовж 8 років роботи зробила в розвиток будинку - інтернату Буркут 
Раїса Олексіївна - медична сестра за професією. 

На думку багатьох, найдовше і найефективніше на протязі 17 років 
працювала директором інтелігентна, толерантна, надзвичайно ввічлива, але 
непохитна якщо йшлося про інтереси підопічних Козуль Клавдія 
Костянтинівна – економіст за освітою. 

 

Фото колективу установи: перший ряд - Дереза Г.І. інспектор по кадрам, 
Борисович С.А. комірник; другий ряд – Дереза В.М. водій УАЗ, Корніленко В.О. 
сестра господиня, Козуль К.К. директор, Шепель В.М. культпрацівник; між другим 
та третім рядами – Тимофіїва С.А. бухгалтер, Похвальна Н.В. ст. медсестра, 
Скворцова М.А. медсестра; третій ряд – Ноговський В.М. водій ГАЗ, Бедрик В.В. 
заступник директора, Романкевич М.Ы. бухгалтер, Момот В.П. зав. Господарством, 
Лучко В.М. зав. підсобним господарством, Фендрик М.Д. касир, Марчук Л.В. шеф – 
кухар. 



У 80-х роках минулого століття ліжкову мережу Михайлівського будинку 
– інтернату було розширено до 260 місць Послідовно здійснювалась 
розбудова установи, зведено двоповерховий корпус з усією  
інфраструктурою, медичним пунктом та харчоблоком, а також котельня, 
пральний комбінат, овочесховище. Реконструювались старі, дореволюційні 
корпуси і використовувались не лише як житлові приміщення, а і в якості 
комор та інших господарських будівель. Була огороджена, озеленена і 
упорядкована територія. 

Значно підвищилась якість обслуговування підопічних, поліпшились 
умови праці персоналу. 

Постійно важливу місію в установі виконувало підсобне сільське 
господарство, яке позитивно впливало на організацію  харчування 
підопічних. Тривалий час ним завідував Лучко Володимир Михайлович, 
надзвичайно відповідальний і відданий справі фахівець. Він чудово знав всі 
особливості роботи будинку – інтернату і був незамінним дублером 
директора. 

 
 

На фото: курси директорів  будинків  –  інтернатів  1960  рік.  Серед  курсантів  
Лучко В.М. (справа між другим в третім рядами, передостанній в картузі). 

 
У 2002 року Михайлівський будинок – інтернат очолив Тараненко 

Олександр Васильович. Тоді установа була розрахована на утримання 265 
підопічних. 



На фото: Тараненко О.В. (зліва) з 
колегою – директором КУ 

“Преславський 
психоневрологічний інтернат” 
ЗОР Нєговєловим Ю.О. під час 

відрядження з гуманітарною 
допомогою до споріднених 
установ Західної України. 

 

Олександр Васильович, як 
досвідчений керівник, 
розумів, що одночасно з 
розвитком матеріальної бази у 

психовневрологічному інтернаті для покращенням умов проживання 
підопічних, слід приділяти ґрунтовну увагу підсобному сільському 
господарству. Тараненку О.В., пов’язаному з селом трудовою біографією, 
була знайомою і близькою робота в полі і на фермі. Він був переконаним, що 
зусилля і кошти, спрямовані на розвиток підсобного господарства, 
виправдають себе і у разі яких завгодно несприятливих обставин підопічні не 
залишаться голодними, маючи сільгосппродукцію власного виробництва. 
Тараненко О.В. ініціював розширення земельних угідь підсобного сільського 
господарства до 429 гектарів. 

Зазначене господарство забезпечувало мешканців психоневрологічного - 
інтернату майже усіма продуктами харчування: молоком, м’ясом, мукою, 
крупами, олією. Завдяки власній пекарні, кожного дня підопічні мали і мають 
на сьогодні свіжий хліб та інші вироби. 

Впродовж 2008 року вартість утримання одного підопічного в місяць, із 
загального та спеціального фондів (сум за дорученнями), в середньому 
становила 1885 грн. 

Для виконання сільгоспробіт підсобне господарство було оснащене 
майже повним набором сільськогосподарської техніки, зокрема, власним 
зернозбиральним комбайном “ДОН-1500Б”. Обладнане приміщення для 
зберігання зерна. На відгодівлі кожного року перебувало близько 200 – 250 
голів свиней, 18 – 20 корів та 10 – 20 голів молодняку крупної рогатої 
худоби. 

В інтернаті на той період було 155 осіб обслуговуючого персоналу, на 
підсобному господарстві працювало 18 спеціалістів. 

З 30 квітня 2015 року установу очолив Іван Іванович Березовський, який 
зберігає і примножує добрі справи попередників. 

Лише впродовж 2016 року виконано значний обсяг робіт з капітального, 
поточного ремонту та реконструкції житлових, господарських приміщень та 
комунікацій. Серед них – ремонт харчоблоку, овочесховищ, покрівель, 
майстерні з працетерапії з утепленням зовнішніх стін, спорудження двох 
альтанок на території для літнього відпочинку підопічних тощо. 



 
 

Загальна сума коштів, виділених з обласного бюджету на капітальний 
ремонт становить 517 тис. грн. Придбане нове обладнання, меблі, медичний 
інструментарій. Сучасно оформлені кімнати відпочинку. У молодіжному 
відділенні в багатьох палатах є в особистому користуванні комп’ютери, 
телевізори, ноутбуки. Для безпеки підопічних на території інтернату та на 
підсобному господарстві встановлені 14 камер відеоспостереження. 

 
 

На фото: робота з 
зовнішнього утеплення стін. 

 
Зараз вартість 

утримання одного 
підопічного в місяць 
складає близько 2,8 тис. 
грн. Установа розрахована 
на утримання 270 осіб, 
приймає інвалідів  першої 
й  другої  групи  віком   від 
18 років і старше, людей 
похилого      віку.    Заклад 

змішаного типу. В ньому проживають чоловіки та жінки. Функціонує 
молодіжне відділення. Ліжковохворих – 116, здатних до самообслуговування 
– 102 особи. Ті хто цього потребує забезпечені технічними засобами 
реабілітації: інвалідними візками, приліжковими столиками, ходунками, 
милицями тощо. 

Відповідно до норм підопічним придбані одяг, взуття, постільна 
білизна, особисті предмети побуту. Організоване чотириразове харчування. у 
тому числі дієтичне. Діє обладнаний відповідно до сучасних вимог  
медичний пункт. Організовано цілодобове чергування персоналу. 

На фото: Центральна алея. 

Відпочинок в альтанці. 



На фото: медики 
 

Налагоджено 
культурно – масову роботу, 
функціонує бібліотека. Згідно 
з медичними рекомендаціями 
мешканці     інтернату 
залучаються до   трудових 
процесів, зокрема, до робіт на 
підсобному  господарстві. 
Всього  бере   участь у 
самообслуговуванні та різних 
видах суспільно    корисної 
праці 73 особи. 

Директор Департаменту Ігор Вікторович Мещан приділяє постійну 
увагу діяльності Михайлівського психоневрологічного інтернату, ініціював 
упорядкування контингенту підопічних, обґрунтувавши доцільність закриття 
в установі геріатричного відділення. Також він наполіг на реконструкції, 
осучасненні і наповненні новим змістом роботи майстерні для працетерапії. 
Мотивація – максимальна зайнятість підопічних. Сумлінно і змістовно 
виконує поставлену задачу інструктор з працетерапії Олена Вікторівна 
Новикова. Вона ефективно використовує новітні засоби реабілітації. 
Підопічні виготовляють речі, що їм подобаються з підручних матеріалів: 
малюють картини, в’яжуть, шиють, збирають світильники і оригінальні 
іграшки та сувеніри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото(зліва): майстерня з трудотерапії. 
На фото (справа): за улюбленим заняттям. 

 
 

Інвалід Анатолій Лазаренко, який пересувається на колясці і має 



травмовані руки виготовляє з сірників та клею красиві декоративні 
будиночки й літаки. 

 
 

Згідно із штатним розкладом, в інтернаті зараз 165 співробітників, з  
них 32 працюючих пенсіонерів – ветеранів системи. Середньомісячна 
зарплата по установі складає близько 2,4 тис. гривень. Медиків - 12, серед 
них лікарі психіатр і терапевт, старша медсестра, медсестра з фізіотерапії, 
сестра медична з дієтхарчування, інші медичні сестри, дезінфектор. 

В інтернаті налагоджено профспілкову роботу, в колективі панує 
дружня, товариська атмосфера. Співробітники не лише злагоджено і 
наполегливо працюють, а і спільно відзначають свята і ювілеї. 

 
Традиційно підсобне господарство установи забезпечує підопічних 

продуктами власного виробництва. Їх раціон щодня поповнюється випічкою, 
свіжим м’ясом, фруктами. Завідує підсобним господарством Глущенко 
Володимир Леонідович. 

Обробляється 146 гектарів землі, утримується 250 голів свиней. Корів – 
вивели – немає потрібної кількості зелених кормів. Дається взнаки 
відсутність зрошення. Випасів навколо практично немає, накосити щось у 
засуху ніде. Тому й вирішили, що вигідніше купувати молоко в місцевих 
фермерів. Заступник директора Пономаренко Віталій Віталійович, який за 
фахом інженер сільськогосподарського виробництва і починав працювати в 
інтернаті у 1998 році завідуючим підсобним господарством пригадує,  що 
тоді було 96 гектарів землі, сто голів свиней, 14 корів. Потім сільська рада 
додала в постійне користування ще 50 гектарів. Брали в оренду й 430  
гектарів паїв колишніх колгоспників. Але пізніше люди свою землю  
довірили місцевим фермерам – вважають, що там вигідніше. 

 
 
 
 
 

На фото: заступник 
директора інтернату 
Пономаренко В.В. 
задоволений нинішнім 
урожаєм зернових. 



 

У 2000 році добре допоміг інтернату Фонд соціального захисту 
інвалідів. Саме тоді було придбано за його сприянням комбайн “Дон – 1500” 
та нові (на вказаний період) трактори, сівалки суцільного висіву і для 
просапних культур, культиватори, інше знаряддя. Плідне співробітництво з 
Фондом та використання його фінансових можливостей забезпечував із 
своїми співробітниками керівник Департаменту (Головного управління праці 
та соціального захисту населення) того часу Панкратов Віктор Павлович. За 
роки, що минули вказана техніка застаріла. Тому нещодавно за рахунок 
прибутків підсобного господарства придбано два нові трактори. Поміняли 
також обладнання пекарні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото (справа): 
комбайнер Сергій 
Шкарбет упевнений, що 
його “Дон – 1500” 
працюватиме  без 
поломок. 

На фото (зліва) 
комбайнер Сергій Шкарбет, завідуючий підсобного господарства Володимир 
Глушенко, механізатор Валерій Сидоров перед жнивами обдивляються жатку. 

 
 
 

Зараз на підсобному господарстві, крім завідуючого та бухгалтера, три 
механізатори і три свинарі, два пекарі та комірник. Це фахівці високого 
класу. Анатолій Матвейшин працює на тракторі понад два десятиліття. В час 
оранки чіпляє до нього плуга, сівби – сівалку, міжрядного обробітку – 



культиватор. Підвозить корми на свиноферму, а в жнива – відвозить солому 
від комбайна до місць скиртування. 

 
 
 
 
 

На фото: механізатор 
Анатолій Матвейшин на 
тракторі МТЗ-82 відвозить 
солому від комбайна на 
свиноферму та до місця 
скиртування. 

 
Завдяки чіткій 

роботі хліборобів в 
інтернаті завжди на столі свіжовипечений хліб, своя олія, а також корми 
тваринам. 

 
 
 
 

На фото: 
пекарі Надія 
Кобан і 
Людмила 
Купріна 
тільки що 
випекли 140 
білих, 38 сірих 
хлібин і 
майже 300 
ватрушок. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вирощуються переважно зернові культури і соняшник. Урожаї 
збираються високі як для господарств району, так і області. Наприклад у  
2015 році зерна пшениці було зібрано по 56 центнерів з кожного гектару. 



а рік інтернат має від 
свого господарства 12 тон 
м’яса. Собівартість його – 53 
гривні за кілограм. Щодня 
підопічні отримують по 250 
грамів м’ясних продуктів. 

На 
інтернату 
прийшов 

фото: електрик 
Анатолій   Єрмак 

перевірити 
обладнання на свинофермі. 

 

На фото: Олег Леньов готує віялку для зерна нового врожаю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На питання щодо 
вигідності підсобного господарства директор установи Березовський І.І. 
говорить, що у зв’язку з віддаленістю від райцентру Михайлівни на 25 
кілометрів та Мелітополя – 40, завозити щодня продукти було б збитково. Та 
й свіжість їхня була б під великим сумнівом. А завдяки підсобному 
господарству підопічні стабільно забезпечуються харчами власного 
виробництва гарантованої якості. В результаті і їжа смачна, як удома, а це – 
головне, бо підопічні – ті ж діти, тільки дорослі. Тому й ставлення до них, як 
до дітей. 

На фото: директор установи Іван Березовський розповідає. 
Триває складне та цікаве 

життя установи, в якому 
беруть участь працівники і 
підопічні. Люди з різними 
долями, особливостями 
характерів, але поєднані 
системою, вони спільно 
долають перешкоди, знаходять 
мудрі рішення і самовіддано 
працюють, примножуючи 
добро у світі. 
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В далекому 1890 році була збудована сільська школа на території 
нинішньої комунальної установи «Таврійський будинок інвалідів» 
Запорізької обласної ради, в якій навчалися діти с. Жеребець (згодом - с. 
Кірово) та навколишніх хуторів. Збереглося ще кілька будівель тих часів, 
добротних, високих, з товстими стінами, в яких тепло взимку і прохолодно 
літом. 

Після Жовтневої революції у 1919 році в цих приміщеннях було 
організовано навчально – виховний заклад для безпритульних дітей. В ньому 
працювали мешканці місцевого села, переважно жінки, які в той нелегкий  
час опікувалися долею сиріт. 

В 30 – ті роки на згаданій території було організовано установу для дітей 
- сиріт, батьки яких померли під час голодомору. Малечу звозили до неї 
голови колгоспів, родичі та односельці. В селах Преображенка, Омельник, 
Білецьке (теперішня Юрківка), Василинівка та інших, є живі свідки, які  
свого часу утримувалися в дитячому будинку. 

В установі, в складних умовах працювали чуйні, роботящі люди. Воду 
доводилося носити на коромислах з колодязів, хліб та інші продукти возили 
на підводах. Опалювали приміщення дровами, які самі заготовляли. Доріг не 
було, відстань від центра села в три кілометри долалась в негоду по багнюці 
пішки. 

Перед війною в старих приміщеннях було відновлено сільську школу. В 
роки війни на території школи працював військовий госпіталь. Мешканці 
села і діти допомагали доглядати поранених радянських воїнів, прати 
білизну, бинти, готувати їжу. 

З вересня 1943 року школа знову розпочала роботу. У 1950 році в 
приміщеннях школи було організовано Кіровський дитячий будинок 
інвалідів, який проіснував до 1969 року. Діти в установі перебували на 
повному державному забезпеченні до 16 років. На той час директором 
працював Красносільський Іван Калістратович. Штатний розпис дитячого 
будинку передбачав 32 вихователя і вчителя, 48 нянь – санітарок, 11 
працівників їдальні, 5 медичних працівників. Забезпечувалось цілодобове 
чергування персоналу. Будувались нові корпуси, пральня, їдальня. Діяло 
невелике підсобне господарство з курми, коровами, свинями. Було засаджено 
великий сад. 

З 1954 по 1957 рік будинком інвалідів керувала Єрьоменко Варвара 
Захарівна, яка теж зробила внесок у розвиток установи. З 1957 по 1958 – 
Підеш Валентина Власівна. З 1959 року – Махно Володимир Іванович. У 
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1962 році в установі було побудовано новий корпус, реконструйовано 
пральню, їдальню. За вагомий внесок у виховання дітей – інвалідів прізвища 
директора, вихователів, нянь внесено до книги пошани, їх нагороджено 
відзнаками та грамотами. 

У 1969 році Кіровський дитячий будинок інвалідів перепрофільовано і 
перейменовано в Кіровський психоневрологічний інтернат (для дорослих 
чоловіків). 

Після перепрофілювання установи, дітей, які ще не досягли 16 років, 
перевели до інших інтернатів, а деякі з дорослих вихованців живуть і по 
теперішній час. Це – Лєнь Геннадій, Крижанівський Роман, Захарченко 
Анатолій, Климов Олександр, Бут Олександр та інші. 

Проходили роки, мінялися назви установи, але незмінним залишалось 
сумлінне ставлення персоналу до визначених обов’язків. З числа 
співробітників за багатолітню роботу слід відзначити Наумову Людмилу 
Гаврилівну – стаж якої на різних посадах 42 роки, Тюріну Ганну Микитівну - 
40 років. Свої здібності і сили щедро віддавали обслуговуванню підопічних 
Ревуцька А.Д., Ємець О.І., Іщенко Н.М., Хіміч  Г.М.,  Рядова  М.І.,  
Корнієнко К.Т., Фидря Г.К., Наумова С.Ф., Гуртова Т.І., Тимошенко Н.Т., 
Дяків Г.К. та інші чуйні і старанні співробітниці. Багато з них на 
заслуженому відпочинку, а інші, на жаль, вже відійшли у вічність. 

У 1966 році в с. Кірове почалося будівництво нового будинку – інтернату 
по типовому проекту. Спочатку було закладено фундамент під основний 
двоповерховий корпус, котельну, гараж і пральню. Було збудовано корівник, 
де зараз знаходяться склади під зерно. Основні об’єкти завершено і здано у 
експлуатацію весною 1969 року. 

В архіві дитячого будинку збереглася книга наказів, що свідчить про 
прийняття на роботу головного бухгалтера від 4 червня 1968 року, наказ № 1 
і директора – Осиповича Олександра Олександровича, який очолював 
колектив до 09.03.1980 року. Наказом № 24 від 09.08.1969 р. прийняті на 
роботу перші вчителі і вихователі - 16 осіб; наказом № 27 від 18.08.1969 р. – 
перша сестра – господарка Дзюбенко Марія Степанівна, яка працювала на 
одній посаді майже 40 років і пішла на заслужений відпочинок. 

Гортаючи сторінки книги наказів, треба відмітити, що в той час 
приділялося багато уваги підготовці кадрів для роботи у нових умовах, 
оскільки фахівці, які до цього працювали в загально – освітніх школах та 
дитячих садках не мали справи з розумово – відсталими дітьми. Вчителі, 
вихователі, інструктор по праці відряджались на навчання, брали участь у 
конференціях, відвідували споріднені інтернати з метою вивчення досвіду. 

З прийняттям 16 нянь – санітарок з 24.08.1969 року розпочалися 
підготовчі роботи до зустрічі дітей в приміщенні двоповерхового корпусу. 

Перші діти приїхали з Чернігівського будинку – інтернату і були 
поставлені на харчування 27.08.1969 року. 

Є статистика, що за роки діяльності Кіровського будинку інвалідів (як 
дитячого будинку та дитячого відділення) з 1969 по 2007 рік в ньому 
проживало 1063 вихованки. З початком функціонування в установі були 



обладнані світлі просторі класи, спальні кімнати, актова зала, навчальна 
майстерня, медпункт. Діти за віком розподілені для проживання у блоках 
житлового корпусу з усіма зручностями. За такими групами були закріплені 
вихователі та няні – санітарки. 

Котельня будинку – інтернату працювала з 1969 року на твердому паливі. 
Згодом, з 1973 року, першою серед установ системи вона була переведена 
для роботи на рідкому паливі. У 80 - х роках теплотрасу, теж вперше в 
області, виведено на поверхню, розміщення магістралі над землею дало  
змогу швидко і зручно проводити ремонтні роботи. 

В 1970 році адміністрацією будинку – інтернату прийнято рішення про 
озеленення та благоустрій території. Весь колектив брав участь у суботнику. 
Територія була розділена на ділянки і закріплена за працівниками установи, 
зараз її прикрашають дерева, висаджені в минулому столітті. 

У тому ж році, за ініціативою директора Осиповича О.О., створено 
самодіяльний хор, який існує і понині. За вагомий внесок в розвиток 
культури колектив хору неодноразово нагороджувався грамотами та 
дипломами. 

В історії установи залишаються імена людей, які працювали з дня її 
відкриття. Серед них – перший директор – Осипович Олександр 
Олександрович – 1915 року народження, учасник Другої світової війни, 
педагог за освітою. Свого часу він працював директором школи та головою 
колгоспу. З 1966 року Осипович О.О. керував будівництвом будинку – 
інтернату, а потім, після його закінчення очолив колектив установи. Він 
володів організаторськими здібностями, досконало знав  механізм 
управління, вмів організувати педагогічну роботу. Під його керівництвом 
будинок – інтернат неодноразово займав призові місця у республіканських та 
обласних конкурсах і змаганнях, з врученням перехідного прапору, дипломів 
і почесних грамот. 

Олександр Олександрович був змістовним співбесідником, вмів 
переконувати, а вроджене почуття гумору додавало його мові колоритності. 
Осипович О.О. чудово використовував ці свої якості не лише у 
повсякденному спілкуванні з підлеглими та вихованцями, а і у практичних, 
виробничих цілях, коли необхідно було переконати у необхідності  
вирішення нагального для інтернату питання вищі інстанції. 

Багато в чому в організації роботи установи Осипович О.О. діяв на 
перспективу, випереджаючи свій час. При тому, що вихованки будинку – 
інтернату мали розумові вади, колектив, який він очолював, успішно 
розвивав у дітей соціальні навики, елементи самообслуговування, готував їх 
для подальшого життя в умовах сім’ї. Дітей вчили шити, в’язати, 
користуватись зубною щіткою та гребінцем, дотримуватись вимог особистої 
гігієни тощо. 



 
 
 

На фото: директор Кіровського дитячого будинку – інтернату Осипович Олександр 
Олександрович. 

 
Справу, якій присвятив роки життя Осипович О.О., продовжили потім 

його дочка – Дондик Світлана Олександрівна і працювала в установі понад 
40 років, у тому числі на посаді заступника директора, помножуючи 
здобутки і зберігаючи сімейні традиції. 

Власне,  йдеться про трудову династію,  оскільки дочка Світлани 
Олександрівни – Дирявко Тетяна Михайлівна – 1966 року народження, теж 

працювала сестрою – господаркою у дорослому відділенні будинку інвалідів. 
Вихованки, яким виповнилося 16 – 18 років, після переводу до інтернатних 

установ з дорослим  контингентом, завжди відрізнялися, серед інших 
підопічних, працелюбністю, охайністю, вихованістю. Багато з них потім 

працювало у вказаних установах, зокрема, Запорізькому геріатричному 
пансіонаті, на штатних посадах санітарок – палатних. 

З березня 1980 року по 1993 рік колектив дитячого будинку – інтернату 
очолювала Пономаренко Людмила Олексіївна, яка до того була вихователем. 
На посаді керівника Людмилі Олексіївні теж випало чимало роботи. У будь 

– якій споруді з часом поглиблюються руйнівні процеси. Кіровський 
дитячий будинок – інтернат не став виключенням. Особливі проблеми 

виникли з теплопостачанням та опаленням, що в свою чергу спровокувало 
потреби у ремонті і, навіть, реконструкції деяких об’єктів “від фундаменту 
до даху”, як висловилась з цього приводу Людмила Пономаренко. Якийсь 

розумник, очевидно з естетичною метою, спроектував прокладання труб 
опалення в стінах установи і навіть під фундаментом. Надзвичайно активна 



за хімічним складом місцева вода роз’їла згадану мережу і потрібно було 
радикально її змінювати, тобто, фактично споруджувати нову. Ця робота 
обумовила як капітальний ремонт установи взагалі так і переоблаштування її 
окремих служб. Зокрема, було реконструйовано котельну, пральний 
комплекс, комори, інші підсобні приміщення, а вже заодно - побудовано для 
вихованок літні павільйони, проведено подальший благоустрій, та  
озеленення території. За час керівництва Людмили Олексіївни, теплиця буяла 
зеленню і чудово забезпечувала харчоблок вітамінною продукцією. Проте, 
кажуть, не хлібом єдиним.... Пономаренко сприяла розвитку започаткованої 
попередником, Осиповичем О.О. художньої самодіяльності, особисто брала 
участь у хоровому співі. У спеціально виготовлених театральних костюмах з 
багатою вишивкою, аматорський колектив демонстрував виконавчу 
майстерність вищого ґатунку, отримуючи відзнаки на конкурсах та оглядах. 

Ветеран системи Рябак Галина Миколаївна та інші пригадують виступ 
самодіяльних виконавців з числа працівників Кіровського дитячого будинку 
– інтернату в облсоцзабезі у 1985 році на ювілейний День Перемоги. Хор 
співав так лірично та досконало, що на очах деяких слухачів, які пережили 
лихоліття війни заблищали сльози. У імпровізованому концерті, який 
відбувався на внутрішньому дворику, взяв участь і вокально – 
інструментальний ансамбль, створений та керований Юрієм Аврамець,  
сином ревізора Надії Іванівни. Хлопці грали чудово, а коли у їх виконанні 
полинув “Офіцерський вальс”, не втримався середнього зросту і доволі 
кругленький начальник відділу будинків - інтернатів Голубенко Геннадій 
Єфимович підхопив лікарку з ЛТЕК Карзову Тамару Василівну та, вражаючи 
глядачів легкістю і жвавістю рухів, закружляв її у шаленому темпі. 

У наступні роки хор будинку інвалідів неодноразово займав призові місця 
на обласних оглядах художньої самодіяльності, конкурсах та фестивалях. У 
свята він часто виступає перед працівниками Департаменту, виїздить з 
концертами до споріднених установ. 

 

На фото: виступ аматорського хору будинку інвалідів в наші дні. 



Помічником і однодумцем Пономаренко Людмили Олексіївни став її 
чоловік – Микола Іванович. Середнього зросту, кучерявий і блакитноокий, 
він був обдарованою людиною, гарно малював, грав на баяні, співав, складав 
вірші, знався на будівельній справі, при потребі виконував зварювальні і 
слюсарні роботи, був досвідченим шофером. Щирий і комунікабельний, 
Пономаренко Микола виявився саме тим міцним і надійним плечем, про яке 
мріє кожна жінка. Він мав художній хист, прикрасив приміщення і територію 
дитячого будинку живописними роботами на казкові теми. 

Приклади подібного гармонійного поєднання, “сімейного підряду”: жінка 
– адміністратор і чоловік – підлеглий та творчий виконавець, непоодинокі в 
системі установ соціального захисту. Аналогічна ситуація склалася, свого 
часу, у Чернігівському дитячому будинку – інтернаті, у період перебування 
на посаді керівника Калайди Раїси Олексіївни. 

Кажуть, що досконалість вразлива і Микола Іванович помер порівняно 
молодим. Йшла Афганська війна, його син – офіцер, брав безпосередню 
участь у бойових діях. Місяць від нього не надходило вістей (після контузії 
перебував у медичному закладі). Дуже переживав Микола Іванович і, врешті 
– решт, батьківське серце не витримало. 

В ті, вже для багатьох сучасників далекі часи, в дитячому будинку 
ефективно працювала майстерня для трудотерапії. Навчені швейній справі 
вихованки не тільки забезпечували установу білизною  власного 
виробництва, а і виготовляли продукцію для зовнішніх потреб, шили робочі 
рукавиці, які потім з прибутком реалізовувались підприємствам, організаціям 
області та іншим будинкам – інтернатам системи соціального захисту 
області. 

У восьмидесяті роки минулого століття жінка за кермом автомобіля була 
не таким розповсюдженим явищем, як зараз. Людмила Олексіївна дуже часто 
об’єднувала функції директора і шофера, оскільки чоловіки, водії зокрема, в 
установі завжди дефіцит залучались на більш важливі роботи, ремонт та 
будівництво. 

Все минає і Пономаренко Людмила Олексіївна, виконавши свою місію, 
передала кермо керування Кіровським дитячим будинком - інтернатом 
молодому наступнику. 

З 1993 по 1996 рік керував установою Здановський Степан 
Олександрович. 

Директорами Кіровського психоневрологічного інтернату працювали з 
1969 по 1987 роки Махно Володимир Іванович, Дяченко Микола Ілліч, 
Дирявко Микола Афанасійович, Говтвян Михайло Трохимович. Вони своєю 
працею внесли вагомий вклад в життя та розвиток матеріальної бази 
установи. Будувалися нові підсобні приміщення, реконструювалися старі, 
навколо інтернату було збудовано металево – бетонну огорожу. У 1971 році 
закінчилося будівництво нового приміщення контори. У 1975 збудовано 
банно – пральний комплекс, котельня, в 1979 закінчено будівництво їдальні 
на 80 місць. 



 
 

На фото: директор Кіровського психоневрологічного інтернату Махно Володимир 
Іванович. 

 
У 1987 році психоневрологічний інтернат очолив Шульга Анатолій 

Петрович. За шість років керівництва він зробив багато позитивного. Було 
збудовано нове приміщення свинарника – відгодівельника на 200 голів, два 
басейни для питної води, гараж на п’ять автомобілів, два літні павільйони, 
внутрішню металеву огорожу. 

З 1994 по 2004 рік на посаді директора працював Михайлов Микола 
Михайлович. 

У 1996 році наказом головного управління праці та соціального захисту 
населення Кіровський дитячий будинок – інтернат та Кіровський 
психоневрологічний інтернат було об’єднано в Кіровський будинок інвалідів 
(з двома відділеннями: дитячим для дівчаток віком від 3 до 18 років та 
дорослим для чоловіків від 16 років). З того часу в установі збудовано два 
ангари для зберігання урожаю зернових, відкрито цех по переробці зерна на 
крупи для власних потреб та потреб інших інтернатів, відкрито міні – 
пекарню. 

В квітні 2004 року директором призначено Старосвітського Олександра 
Миколайовича. Як керівник він розпочав свою діяльність з капітального 
ремонту двоповерхового корпусу, їдалень дорослого та дитячого відділень, 
реконструкції вестибулю дитячого відділення, адміністративної будівлі, 
продовжив роботи по благоустрою територій, а ще Олександр Миколайович 
назавжди залишив про себе пам’ять особистою участю e створенні в установі 
геріатричного відділення. 

Ця, без сумніву, історична для будинку інвалідів, його персоналу та 
підопічних подія сталася у 2008 році з передачею приміщень колишньої 
сільської амбулаторії. 



Медики – власники занедбаних, у більшості дореволюційних будівель 
втратили надію довести їх до ладу і позбулися проблеми нагородивши ними 
соціальну сферу. 

Невпинно йшла робот. Будівельники серед сміття знаходили цікаві 
металеві речі періоду царату. Багато було потрібно зусиль, праці, бажання, 
витрачено нервів та коштів щоб зробити з руїн іграшки, як образно 
висловлюються відвідувачі, ознайомившись з новим приміщеннями та 
умовами проживання його мешканців. Поміняли в реконструйованих 
корпусах крім стін усе, у тому числі батареї опалення, сантехніку, 
покращили, з застосуванням новітніх матеріалів внутрішнє оздоблення, вікна 
й двері замінили на європейські. Світлі кімнати прикрашені квітами. Єдине, 
що збереглося після ремонту це старовинна добротна керамічна плитка, яка 
вкриває підлогу 1 корпусу. Навколо оновлених корпусів квітники з 
чорнобривцями, трояндами, іншими квітами, доріжки з декоративної плитки. 
Усього витратили на роботи з реконструкції близько мільйона гривень. 

Затишні і комфортні будиночки, які сяють чистотою, зі смаком 
оснащені зручними меблями мало чим нагадують колишню сільську лікарню, 
збудовану земством у 1912 році. Ззовні вони виглядають як нові, щойно 
зведені, але з родзинкою, завдяки архітектурним особливостям, характерним 
для початку ХХ століття. 

Геріатричне відділення, на переконання працівників соціального 
захисту, які у своїй роботі мають справу з інтернатними установами, 
найбільш складне щодо обслуговування підопічних. Вони, як правило - люди 
із складною долею, прихованою образою на близьких і оточуючих, 
неадекватною поведінкою, але із більш – менш збереженим інтелектуальним 
потенціалом та самоповагою. 

Всі життєві негаразди, що їм випали, залишили слід на характері і 
світосприйнятті старих. Ці, так би мовити, життєві шрами, як правило 
поглиблюється віковими змінами у психіці. Таких особистостей з різними 
звичками, поглядами та уподобаннями у новоствореному відділенні близько 
сімдесяти. 

Обслуговуючому персоналу довелося освоювати зовсім інші, порівняно 
з психоневрологічним або дитячим відділенням методи роботи. Більшість з 
них, коли ділиться враженнями, говорить, що їм суттєво допоміг досвід 
спілкування з власними дідусями та бабусями. 

Ріка часу швидкоплинна і непе6редбачувана у своїй течії. Ми згадували 
директора Кіровського психоневрологічного інтернату Махна Володимира 
Івановича, проте історія була б не повною, якщо не розповісти про те, що 
його дружина доживала свої дні у геріатричному відділенні, була добре 
доглянутою та лише недавно відійшла в інший світ у віці 98 років. Доречи, 
подібні випадки, коли ветерани системи або їх родичі закінчують земний 
путь у будинках - інтернатах непоодинокі. Так вже склалося. 

 
Крізь великі вікна яскраве сонячне світло наповнює приміщення, 

сприяючи гарному настрою, а привітне ставлення персоналу створює 



атмосферу доброзичливості і допомагає долати людям похилого віку  
відчуття покинутості. На це спрямована вся соціальна робота в відділенні,  
яка забезпечує теплий, родинний клімат. Підопічні  отримують  
максимальний комплекс послуг: цілодобове медичне обслуговування, 
культурно – масові заходи, побутові зручності. Для змістовного дозвілля є 
актова зала, бібліотека, приміщення для творчості, духовна або молитовна 
кімната, в якій у дні релігійних свят проводять відправи служителі церкви. 

Соціальне обслуговування людей поважного віку склалося в установі в 
цілісну систему, що постійно вдосконалюється. Середовище в яке вони 
потрапляють відповідає сучасним вимогам, позитивно впливає на стан 
здоров’я літніх людей та тривалість їх життя. 

З кожним роком підвищується якість послуг, утримання та догляду за 
підопічними, впроваджуються передові форми і методи роботи. 

Реконструйовані приміщення геріатричного відділення органічно 
влилися у вже існуючий комплекс, остаточно сформувавши коло 
функціональних задач, які вирішує колектив установи. 

Зараз Таврійський будинок інвалідів розміщується на трьох майданчиках, 
доволі далеченько розташованих один від одного і є найбільшим за кількістю 
підопічних в області. 

Можливо віддаленість відділень має свій сенс та разом з сучасно 
організованою роботою сприяють досягненню позитивних результатів, на 
відміну від серії експериментів, які проводились в масштабах України у 
восьмидесяті роки минулого століття. Тоді відкривались будинки – інтернати 
з кількістю підопічних у 700-800 осіб. Незважаючи на підвищене число 
заступників директора та відповідні штати, вказані установи були важко 
керовані і мали значні господарські проблеми. Про це була можливість 
дізнатись, при зустрічі, у приватній розмові з працівниками зазначених 
«гігантів». 

 

На фото: підопічні геріатричного відділення біля реконструйованого корпусу 



З перших днів створення Кіровський дитячий будинок - інтернат був і 
залишається лідером у впровадженні новацій та розповсюдженні передового 
досвіду. За часів першого директора дитячого будинку Осиповича О.О. на 
базі установи проводились республіканські медико – педагогічні 
конференції, на які приїздили фахівці споріднених інтернатів усієї України. 

 
Республіканські медико – педагогічні читання в Кіровському дитячому будинку – 
інтернаті. На фото: середина 70-х років ХХ століття, біля центрального корпусу 
делегація одеситів. З ними ст. інспектор Обласного відділу соціального забезпечення 
(нині – Департамент) Середа А.В. (найвищий) та заступник начальника управління 
будинків – інтернатів Міністерства соціального забезпечення України Гриценок 
М.О. 

 
Традицію активної життєвої позиції та відкритості продовжують всі 

покоління працівників установи. У 2015 році Департаментом соціального 
захисту населення Запорізької облдержадміністрації в КУ «Кіровський 
будинок інвалідів» ЗОР було організовано обласний захід з нагоди 
Міжнародного дня інвалідів. 

В цій пам’ятній події взяли участь депутати обласної ради, керівники 
області та місцевого самоврядування, відповідальні працівники 
Департаменту, обласної Організації Товариства Червоного Хреста України, 
керівники установ та закладів соціальної сфери області, активісти 
громадських організацій інвалідів, благодійних фондів, релігійних громад, 
студентської молоді. 

Господарі установи на відмінно витримали екзамен, почули цього дня 
багато теплих слів і отримали подарунки. 



Велика група спеціалістів різних споріднених галузей, причетних до 
системи надання соціальних послуг та обслуговування інвалідів була 
відзначена Почесними Грамотами і Подяками обласної ради, обласної 
державної адміністрації, Департаменту та інших структур. 

Виконавці – аматори з числа працівників будинку інвалідів та ансамбль 
вихованців подарували присутнім концерт. 

Керівництвом і профспілковим активом установи налагоджено плідні 
взаємини з депутатами обласної та місцевої рад, підприємствами різної 
форми власності, громадськими і релігійними організаціями. Шефська та 
благодійна допомога, що надається ними є одним з додаткових джерел, 
завдяки яким зміцнюється матеріальний базис, збагачується і набуває нових 
форм культурне та духовне життя колективу. 

 

 

На фото: в молитовній кімнаті, оснащеній за кошти депутата обласної ради  
Лупиноса Віталія Юрійовича - зліва. В центрі знімку отець Іоан, який очолює  
приход місцевої Свято Миколаївської церкви і є головою Громадської ради будинку 
інвалідів. Справа - директор Департаменту Ігор Вікторович Мещан біля 
подарованих депутатом ікон. 

 
Виробнича доцільність та новітні технології поєднуються в роботі 

установи з елементами естетики. Впадають в очі різнобарвні квітники на 
території, які створюють настрій працівникам, а головне – підопічним. 
Олександр Миколайович Старосвітський впевнений, що краса лікує, сприяє 
стабілізації психічного стану інвалідів, гармонізує зв’язок з оточуючим 
світом. 

За останній час суттєво покращено умови проживання підопічних і 
вихованців, придбано нові, сучасні меблі та устаткування, м’який інвентар. 



Житлові приміщення обладнано якісною радіо і телеапаратурою. 
В історії багато чого має тенденцію до повторення. Так склалося, що 

знову, як і в далекому 1969 році дитяче відділення установи прийняло на 
постійне проживання вихованців з Чернігівського дитячого будинку – 
інтернату. Наразі – важкохворих, потребуючих постійного стороннього 
догляду. Для вказаних дітей створені зразкові умови, що неодноразово 
підкреслювалось численними відвідувачами. 

Якщо проаналізували ситуацію глибше констатуємо, що колектив 
спромігся на трудовий подвиг, не зупиняючись в роботі суттєво розширив 
сферу обслуговування і, оперативно відреагувавши на потребу часу, охопив 
нею дітей – інвалідів ІУ профілю. 

Важливі події відбулися в установі у 2016 році. В процесі декомунізації 
змінилась її назва. У цьому питанні мала місце деяка пікантність, бо стара 
історична назва села - Жеребець, автоматично трансформована на будинок 
інвалідів при наявності чоловічого психоневрологічного відділення, несла б в 
собі дещо сумнівний символ. Населення і трудовий колектив визнали за 
краще обрати майже поетичне – Таврійське. 

У вересні того ж року в Таврійському будинку інвалідів закінчилась 
реконструкція успадкованого від медиків старого приміщення третього 
корпусу на 40 місць. В одній половині цього корпусу почало функціонувати 
відділення підтриманого утримання, в ньому господарює 20 молодих 
підопічних, які максимально соціалізовані, ведуть активний, «дорослий» 
спосіб життя. В цьому їм допомагає інструктор з працетерапії. Великі світлі 
кімнати відділення зі смаком прибрані, прикрашені. Майже у кожної 
підопічної є власний телевізор, вихід до Інтернету. 

Нове відділення стало дослідним майданчиком на якому втілилася ідея 
заступника начальника управління соціальних послуг та соціального 
забезпечення – начальника відділу забезпечення надання соціальних послуг у 
стаціонарних установах, бездомним особам й іншим групам ризику 
Департаменту Ковпака Андрія Васильовича щодо подальшого розвитку 
самообслуговування вихованців і впровадження змішаної форми проживання 
у молодіжному відділенні підтриманого утримання хлопців та дівчат. Зараз 
спільно проживає і господарює 10 дівчаток та 6 хлопців. Взаємини між ними, 
під постійним контролем персоналу, є вагомим позитивним психологічним 
фактором відновлення особи у соціумі. 

Подвір’я біля корпусу вимощене кольоровою тротуарною плиткою, має 
чудовий естетичний вигляд, квітники сяють різнобарв’ям. Підопічні 
самостійно та старанно доглядають житлові приміщення і територію, 
підтримують чистоту. 

У нещодавно відкритому корпусі реалізовано ще одну задумку  
Ковпака А.В. стосовно обладнання кожної кімнати геріатричного відділення 
душовою і туалетом. Для людей поважного віку це питання завжди було 
надзвичайно актуальним. Технічно та архітектурно, в сенсі раціонального 
використання площі приміщення, питання з душем і туалетом було вирішене 
настільки вдало, що спонукало до планування подібної реконструкції в 



інших, давно існуючих установах. 
Творчій підхід до визначення першочергового та другорядного в 

діяльності будинку – інтернату будь - якого профілю став фактором, який 
впродовж нетривалого часу дає суттєвий результат у покращенні системи 
обслуговування підопічних. Таврійський будинок інвалідів щодо цього – 
яскравий приклад. 

 

 
 

На фото: директор Олександр Старосвітський перед реставрованим корпусом 
 

П’ять років мешкає в геріатричному відділенні Віктор Сидельников. 
Його першим поселили в нове приміщення. - Живеться тут мені і моїм 
співмешканцям добре, - каже Віктор Іванович. – Забезпечення таке, що й 
удома не бувало. Ну, скажіть, де може бути зараз завжди свіже, смачне 
чотириразове харчування? А тут є! А в молодіжному відділенні взагалі – 
п’ятиразове. Беру книжки в бібліотеці, люблю читати. 

 
На фото: Віктор Іванович 
Сидельников в своїй кімнаті. 

 
 

До розвитку установи 
постійно докладає особистих 
зусиль директор Департаменту 
Ігор Вікторович Мещан. Він 
ініціював переведення котельної 



будинку інвалідів на альтернативне паливо адже природний газ тепер дуже 
дорогий і, взагалі, не дає повної гарантії на те, що в холоди в приміщеннях 
буде тепло. Реконструйована котельна почала працювати на пелетах з 
першого жовтня 2016 року. Паливо виготовляють на місці, власне це – 
гранули, брикети з соломи, кукурудзиння, лушпиння соняшнику, листя дерев 
тощо. Теплотворна здатність одного кілограма такого палива складає 4650 
кілокалорій. Для виготовлення пелетів придбане обладнання. На 
реконструкцію котельні затратили півмільйона гривень, але вигода, що 
підтвердила нинішня зима - очевидна. 

 

 

На фото: директор Департаменту Ігор Вікторович Мещан на відкритті нового 
корпусу геріатричного відділення. Серпень 2016 року. 

 
Впродовж 2016 року провели також поточний ремонт інших корпусів 

– там дах протікав, там - батареї опалення вийшли з ладу. Продовжили 
покривати плиткою доріжки, закінчили упорядковувати прибудинкові 
території. 

447 підопічних перебувають на утриманні в установі зараз. 247 у 
психоневрологічному відділенні, молодіжному і дитячому – 135, а також 67  
в геріатричному. 

Вихованки установи завжди при ділі. Це теж традиція. Між іншим, в 
майстерні вони вив’язують цілі стоси вовняних шкарпеток, шиють рукавиці і 
відправляють українським воїнам в зону проведення антитерористичної 
операції. Скажемо відверто, як інваліди вони самі потребують допомоги, яку, 
забезпечуючи діяльність установи надає держава. Але вони працюють і  
певну частину виробів, виготовлених власними руками, під керівництвом 
інструктора з праці Тетяни Лобурець, діти реалізують на аукціонах та 



виставках. Зароблені гроші витрачають на власні потреби, солодощі, 
кулінарні вироби, а також купують садженні плодових дерев, які висаджують 
на території інтернату. А ще – допомагають воїнам Збройних Сил, і роблять 
це, з патріотичних мотивів, постійно. 

 
 
 
 

На фото: Майстерня. 
Вихованки – воїнам 
Збройних сил 
України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нова форма роботи з підопічними, спрямована на їх соціальну 
реабілітацію, шляхом відкриття групи підтриманого утримання, була 
впроваджена у двоповерховому корпусі дитячого відділення Таврійського 
будинку інвалідів чи не вперше в області. В створеній групі, в умовах 
максимально наближених до домашніх, продовжують вже котрий рік 
хазяйнувати старші вихованки. У дівчат є все потрібне: плита, холодильник, 
кухонне начиння, шафи, столи, серветки, скатерки, посуд тощо. Директор 
особисто опікується ними, забезпечує всім необхідним, наприклад 
борошном, олією, цукром та іншими складовими, з яких вихованки готують 
собі смаколики – випікають печиво, пиріжки, тістечка, але обов’язково під 
наглядом інструктора. З задоволенням пригощають своїми кулінарними 
виробами працівників. 

- У кожному відділенні є невеликі бібліотеки. Книжки ретельно 
підібрані з врахуванням смаків контингенту, - розповідала заступник 
директора установи Наталія Рябко. – А в молодіжному – вільний доступ до 
Інтернету. - Працюють психолог і логопед. Робиться все, щоб діти вчились 
самі себе обслуговувати, мали соціальні навички, а якщо потраплять у сім’ю, 
то були там повноправними членами, а не тягарем для інших. 

З сумом вимушені повідомити, що 13 січня 2016 року Наталія Іванівна 
в результаті трагічного випадку – дорожньої аварії пішла з життя. 

Ми втратили людину з широкою душею, безмежно віддану роботі. 
Фахівець з великим досвідом, Наталія Іванівна внесла значний особистий 
вклад в розвиток установи, з материнським теплом і любов’ю ставилась до 



вихованців. Ерудована, привітна, працьовита, сумлінна та цілеспрямована у 
досягненні мети Рябко Н.І. залишила по собі добрі справи і світлу пам’ять у 
серцях всіх, кому випало з нею співпрацювати або спілкуватись. 

 
На фото внизу: заступник директора Рябко Наталія Іванівна. 

 
В гуртках вихованки виготовляють 

ляльки, потім роблять вистави в 
ляльковому театрі. В медицині це 
називається лялькотерапією та 
казкотерапією. Театр існує вже понад 30 
років, ним опікується нині Людмила 
Гнітченко. Дівчатка підліткового віку 
приходять з виставою до маленьких, які 
радіють таким візитам. А ще багато 
вихованок є учасницями гуртка художньої 
самодіяльності, який веде Олег Бут. Цих 
дітей запрошують місцеві будинки 

культури, а також інші інтернати. Мають вони чимало грамот так дипломів, 
як лауреати фестивалів. 

З любов’ю доглядають територію інтернату з гарними прогулянковими 
майданчиками та альтанками не лише працівники, а й підопічні під час 
працетерапії. Тут росте багато троянд. Кущі бирючини рівно підрізані, 
альтанки пофарбовані. Біля одного з корпусів серед клумби споруджена 
невеличка маленька сільська хатка з ставком, у якому «плавають» іграшкові 
качки. З автомобільних шин зроблені красиві лебеді. А біля стежки, теж з 
підручних матеріалів - лелеча. Чимало таких прикрас створили й санітарки 
Олена Діброва та Наталя Гавриленко. 

 
На фото: санітарки Олена 
Діброва й Наталія 
Гавриленко, які 
підтримують порядок на 
території, прикрашають 
її, своїми руками 
створюють затишні 
куточки відпочинку. 

 
 
 

Персонал 
установи все виконує 
ретельно і не лише по 
інструкції,  а  й за 
покликом сумління. У палатах чисто, прибрано, затишно, на підлозі – паласи, 



на стінах килими і картини, подаровані художниками. Відчувається, що 
персонал любить своїх підопічних, піклується про них, як про рідних. Тому 
траплялося вже не раз, що вихованку батьки забирали додому, а вона рвалася 
в інтернат. 

 
Завдяки підсобному господарству комунальна установа «Таврійський» 

будинок інвалідів» Запорізької обласної ради не має проблем з  
забезпеченням підопічних продуктами. Тому хворі люди отримують 
повноцінне, калорійне харчування чотири рази в день, а в молодіжному 
відділенні – п’ять разів. 

Наші підопічні – люди обділені долею, переважно інваліди. Тому ми 
робимо все, щоб вони були якомога краще забезпечені – говорить директор 
установи Старосвітський О.М. І це – не порожні слова. У спілкуванні всі 
мешканці установи дають високу оцінку організації харчування, запевняють, 
що й вдома їх так не годували. 

Працює підсобне господарство стабільно. Обробляється 168 гектарів 
ріллі, з них 12 орендованої. Розташовані поля на території Таврійської та 
Новотроїцької сільської рад. Є три трактори МТЗ із сільгоспінвентарем: 
плуги, культиватори, сівалки тощо. Усі сільгоспмашини 90-х років випуску. 
Комбайнів у господарстві немає, тому, якщо треба зібрати врожай пшениці 
чи соняшнику – наймають у сусідніх фермерів. І ті охоче відгукуються. 

Механізаторам доводиться відновлювати окремі деталі, лагодити 
механізми, аби своєчасно 
виконувати польові роботи. Є до 
чого докласти рук Олегу 
Олександровичу Борисенку – 
трактористу і водію. У підсобному 
господарстві він працює вже 16 рік 
на   тракторі   «ЮМЗ-6»   і   машинах 
«ГАЗ-53» та «ЗІЛ-130». 

 
На фото: Олег Борисенко проводить 
зяблеву оранку. 

 
 
 

На крупорушці виготовляють 
крупи – перлову, ячну, пшеничну, 
кукурудзяну. Власну пекарню 
закрили – не вигідна при таких цінах 
на електрику та природний газ. Тому 
хліб і олію закуповують. 
На фото:підопічний Іван Осипов любить 
працювати на крупорушці. 

У 2016 році пшеницю 
вирощували на площі 35 гектарів. 
Зібраний урожай для установи добра 



підмога. Соняшнику – 30 гектарів. Інша земля під паром, багаторічними, 
однорічними травами, кормовими культурами, потрібними для відгодівлі 
тварин. Є невелика свиноферма. Утримується 178 голів свиней білої 
української породи. Їх гарно доглядають свинарки Ольга Дмитрівна 
Вінниченко й Лариса Анатоліївна Соловйова. Остання – на пів ставки 
виконує також обов’язки ветеринарного фельдшера, оскільки свого часу 
закінчила ветеринарне відділення сільськогосподарського технікуму у 
Василівні. У приміщенні чисто, тварини доглянуті. Заготовлених кормів 
завжди вистачає до нового врожаю – наші механізатори стараються, каже 
Олег Трюхан – завідуючий підсобного господарства. - Прирости свиней – 
майже півкілограма на добу. Тому для власних потреб у нас і сало, і м’ясо. 

Є в господарстві близько гектарі городу. Спорудили теплицю. Огірки, 
кабачки й помідори – свої. 

Шість працівників зайняті в підсобному господарстві. Два трактористи 
(один з них і водій), дві робітниці свиноферми, оператор крупорушки і 
завідувач підсобного господарства. Роботою задоволені. Зарплату отримують 
регулярно. Підопічні теж тут працюють згідно з медичними рекомендаціями, 
під наглядом лікарів та інструкторів з праці. 

Виробляє підсобне господарство щороку сільгосппродукції на понад 
300 тисяч гривень. Її передають на харчування підопічних, що заощаджує 
бюджетні кошти. 

Соціальна установа «Таврійський будинок інвалідів» Запорізької 
обласної ради є одною з провідних в області і повністю відповідає вимогам 
сьогодення. Її колектив примножує добрі традиції попередників та являє 
собою згуртовану спільноту однодумців, здатних професійно вирішувати 
будь – які проблеми. 
На фото внизу: директор установи Старосвітський Олександр Миколайович. 



Комунальна установа «Любомирівський психоневрологічний інтернат» 
Запорізької обласної ради. 

70026, Вільнянський район, с. Любромирівка, вул. Жовтнева 27, факс: 
(код 06143) 98-5-93, е – mail: ku_lubpni_zor@ukr.net 

 

За розповідями старожилів, раніше на місці інтернату знаходилась садиба 
пана Довбиша ( і понині, інколи, називають с.Любомирівку – “Довбишево”). 

На місці теперішнього підсобного господарства знаходилась садиба пана 
Махно. 

В період голодомору 1932 – 1933 років у панській садибі було 
організовано дитячий будинок для дітей – сиріт. 

Свідки подій того часу згадують випадок, коли, рятуючи від голодної 
смерті, мати привела трьох малих дітей і покинула під стінами установи, 
суворо заборонивши казати комусь, що в них є мама ( в дитбудинок 
приймали виключно сиріт). Дітей було врятовано, але, на жаль, доля потім 
звела матір знову лише з однією із них, доля інших залишилася для неї 
невідомою назавжди. 

Вихованець вказаного дитячого будинку Микола Азаров згадував: 
- Нас привезли у 1935 році з Чернігівського дитячого будинку. Стояло тут 

лише 4 будівлі: спальний корпус (теперішній 3 – й); 1 учбовий корпус (зараз 
– комора), де вчились вихованці та був кабінет директора; їдальня (на 
сьогодні – майстерня) та будиночок, в якому жив директор і вихователі. 

Там, де нині стоїть житловий будинок знаходилось підсобне 
господарство, в якому тримали гусей, курей, овець, коней. Діти сіяли, орали 
(кіньми), допомагали колгоспу, виконуючи сільгоспроботи на полях, 
баштанах. За результатами праці вихованцям нараховувались трудодні. 

Опалення було пічне, топили дровами. Воду привозили з колодязя на 
конях. 

Також була в господарстві верблюдиця “Маша”, залишена 
червоноармійцями. 

Вихователів налічувалось четверо на більше, ніж сімдесят дітей віком від 7 
до 17 років. Окрім того, до штату входили завуч, кухарі, конюх та завгосп. 

В Софіївському районі було ще два дитбудинки – Янцевський та 
Андріївський. Вихованці  зустрічались,  відвідували  один одного, 
влаштовували змагання, разом їздили на відпочинок в літні табори на Дніпрі. 

На період Великої Вітчизняної війни всіх дітей евакуювали, дитбудинок 
стояв порожній. 

Зараз біля їдальні знаходиться могила невідомого солдата. Раніше ця 
місцина була за територією інтернату. Підопічні, разом із співробітниками 
установи, зокрема, інструктором з праці, доглядають поховання. У 1998 році 
останки загиблого воїна перепоховали, встановили пам’ятник. За 
неперевіреними даними це був боєць Червоної армії, якого схопили німецько 
– фашистські загарбники та розстріляли під стіною третього корпусу. Ніяких 
інших відомостей щодо особи загиблого, на жаль, встановити не вдалося. 

Колишня вихователька дитбудинку Дубова (Ладивір) Марія Максимівна 
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розповідала: 
- Я прибула до дитбудинку в село Любомирівку за розподілом у серпні 

1948 року, після закінчення Полтавського педагогічного училища. На той час 
в Запорізькій області було 49 дитячих будинків. Свій вибір, чесно кажучи, я 
зробила за назвою (після війни це було особливо актуально – Любомирівка - 
любити мир, бо миру тоді хотілося понад усе). 

Дітей було небагато. Дітки маленькі, від трьох до п’яти років. Пам’ятаю, 
як хапались вони за мою спідницю і називали мене мамою. Мені так їх було 
шкода, бо такі маленькі залишилися без батьківської ласки. Я завжди була з 
ними лагідна, але ж матері ніхто не замінить. 

Діти пробули недовго, в жовтні – листопаді малечу вивезли. Замість них 
привезли близько сотні старших дітей від 10 до 17 років. Навчались вони в 
Любомирівській школі – семирічці в дві зміни. Ходили в школу у супроводі 
вихователів. 

У вересні вихованців вивезли до Тамбовського дитячого будинку. 
Два місяці по тому на місці дитбудинку знаходилась колгоспна контора. 
Одинадцятого грудня 1957 року дитбудинок було перепрофільовано і 

перейменовано в Любомирівський будинок інвалідів. Спочатку привезли 20 
інвалідів, згодом ще близько 50 осіб. Одними з перших підопічних були 
Безфамільна Антоніна, яка прибула 30.12.1957 року та Зубко Галина,  
прибула 18.01.1958 року і продовжує жити в установі. 

Там, де зараз знаходиться склад продуктів та матеріалів, був корпус для 
ліжково хворих, де 3-й корпус – житлове приміщення (корпус) для 
працюючих інвалідів, де зерносховище (склад) – банно - пральний комбінат. 
Прали білизну тоді милом та попелом. На тому місці, де зараз майстерня – 
розміщувалась їдальня. Опалення було пічне. В кожній будівлі стояли груби, 
топили вугіллям і дровами. 

У 1971 році установу перейменували в Любомирівський 
психоневрологічний інтернат. 

Штатна чисельність персоналу в інтернаті складала: у 1959 році – 55, у 
1969 – 59, у 1979 – 75 осіб. Зараз підопічних обслуговує 119 працівників. 

Значні роботи із зміцнення матеріально – технічної бази установи були 
виконані починаючи з 70-х років минулого століття. 

У 1979 році побудовано нову їдальню, реконструйовану потім у 1992 
році. Споруджено банно - пральний комбінат і гараж на шість боксів. У 80–х 
роках до майстерні по трудотерапії добудовано котельню, обладнано 
центральне опалення. Топили вугіллям і дровами. Кількість підопічних 
становила 150 осіб. Працювало підсобне сільське господарство, земельні 
угіддя якого становили 50 гектарів. Вирощувались свині, гуси, утримувались 
корови. М’ясо та молоко використовувались для харчування підопічних, хліб 
та інші необхідні продукти завозилися з торгівельної мережі. Вода теж була 
привозною, зберігалася в басейнах. За територією інтернату був великий сад. 
На його місці, після розкорчовки з 1981 по 1084 роки побудовано 
двоповерховий корпус.. 

У 1991 році споруджено нову котельну на рідкому паливі, прокладено 



асфальтову дорогу від основної магістралі та заасфальтовано територію 
установи. 

Після будівництва у 1993 році водогону на відрізку с. М. - Лукашево – 
Кірово, питна вода з Дніпра надійшла і до інтернату. У 1998 році, з 
придбанням та встановленням ліній з переробки молока, в раціон харчування 
підопічних були включені масло вершкове, сир “Адигейський” та інші 
молочні продукти власного виробництва. 

У 2000 році підсобне господарство розширилося до 1000 гектарів землі 
за рахунок паїв жителів раніше діючого ВАТ “Металург” придбано 2 нових 
трактора МТЗ – 80. 

Першим директором установи був Козаков Микола Прокопович – з 
04.11.1957 по 04.10.1960 рік, потім з 04.10.1960 по лютий 1964 року – 
Головань Федір Іванович; з 19.02.1964 по липень 1965 – Андрієнко Леонід 
Олексійович; з 20.07.1965 по липень 1969 року – Махно  Володимир 
Іванович; з 02.07.1969 по 25.11.1971 року – Русаков Олексій Миколайович. 
Багато років, починаючи з січня 1971-ого очолював колектив 
психоневрологічного інтернату Польчик Іван Антонович, після нього, з 1989 
року Тонєв Григорій Григорович, з 2003 року по 01.02.2015 року Руденко 
Василь Петрович. Кожний з них вніс свою частку в розбудову установи. 

Слід сказати, що Іван Антонович Польчик, під час перебування на посаді 
був єдиним з директорів, хто мав вищу освіту і був професійним 
тваринником після закінчення сільськогосподарської академії у Москві. 

Завжди усміхнений, приязний, щирий у стосунках з оточуючими, він 
досягав бажаного немов граючись, не підвищуючи голосу і не застосовуючи 
такі спокусливі, але не завжди ефективні надані керівнику важелі впливу. 
Польчик І.А знаходив особливе задоволення у розблокуванні конфліктної 
ситуацію доречним жартом. Його авторитет базувався на глибокому 
розумінні справи, професіоналізмі та людяності. 

 

На фото: співробітники Любомирівського психоневрологічного інтернату. У першому 
ряду третій у полосатій сорочці директор установи Польчик І. А. 1975 рік. 



років. 

та змістовне. 

заміж. 

Цікаво відрізняються спогади підопічних про умови проживання в установі, 
вже згаданої раніше 76 літньої Галини Зубко і Гостіщевої Ольги, якій зараз 29 
Зубко прибула в інтернат навесні 1957 року з Веселівського інтернату. Їй тоді 
виповнилось лише 20. Галина згадує якою проблемою було опалення корпусів, 
ним займались всі: підопічні, працівники і, навіть, директор. Воду з найближчого 
села Кірово возили діжкою на волах. Хліб з пекарні централізовано доставляли 
до іншого села за 10 кілометрів, а звідти, лантухами, його несли для власних 
потреб мешканці інтернату. Зубко допомагала установі, працювала у підсобному 
господарстві - пасла корів. Також підопічні збирати фрукти в колгоспному саду, 
а потім ходили у сільський клуб в кіно. 

- Добре зараз молоді, -говорить Галина: газ, вода, тепло, затишно і всі ці 
досягнення усвідомлюються в порівнянні. 

Гостіщева Ольга проживає в Любомирівському психоневрологічному 
інтернаті з лютого 2012 року. – Я знайшла багато друзів, - ділиться вона 
враженнями. - Мені тут подобається. Є можливість займатись спортом, брати 
участь у змаганнях, які проводяться між подібній нашій установами. За здобуті 
перше та друге місця в цих змаганнях мені вручили грамоти і подарунки. Для 
молоді тут організовуються дискотеки. Взагалі, життя в інтернаті різноманітне 

Цікаво, що кілька молодих підопічних установи: Наталія Чміль, Наталія 
Гладун і Олена Логачевська навіть влаштували своє особисте життя – вийшли 

 
Після несподіваної смерті директора Руденка Василя Петровича, який 

доклав багато зусиль покращуючи діяльність установи, колектив 
психоневрологічного інтернату очолює з 01.12.2015 року заступник директора 
Півоваров Артем Олександрович. 

На фото: Руденко В.П. (в центрі) в оточенні 
колег – директорів: КУ «Веселовський 

психоневрологічний інтернат» ЗОР 
Надточого О.С., КУ «Бердянський геріатричий 

пансіонат» ЗОР Базарного В.І. та КУ 
«Запорізький дитячий будинок – інтернат» 

ЗОР Гончаренко Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Руденко В.П. на святковому заході 



За останній період в комунальній установі «Любомирівський 
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради зроблено чимало для 
покращення умов проживання людей з обмеженими можливостями та похилого 
віку. Проведено ремонти корпусів з реконструкцією покрівель, банно – прального 
комбінату, майстерні творчості (для занять працетерапією), їдальні. Замінено 
огородження. Виконано роботи з впорядкування території, частково 
заасфальтовано дорогу, висаджено 60 фруктових дерев та близько 70 кущів 
винограду, розбито клумби. Власними силами, при сприянні благодійних фондів 
зроблено фонтан, біля кожного корпусу поставлено альтанки для відпочинку 
підопічних, придбано нові меблі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: територія інтернату: квітники, алея, альтанка. 
 

На сьогодні в КУ «Любомирівський психоневрологічний  інтернат» 
ЗОР проживає 225 підопічних. Вартість утримання одного з них в місяць, у 
першому кварталі 2017 року, становила 4,7 тисяч гривень. Діє медичній пункт, 
оснащений сучасним обладнанням. В штатах установи 2,5 посади лікарів, 5 
медичних сестер, медсестра з фізіотерапії, медсестра з лікувальної фізкультури, 
старша медсестра. Очолює медичний персонал лікар - терапевт Федорченко 
Поліна Іванівна. При необхідності для надання кваліфікованої допомоги 
підопічним залучаються фахівці установ та закладів охорони здоров’я району і 
області, так, нещодавно, в КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР було 
відновлено зір (замінено на штучні кришталики очей) Сусловій Тетяні Юріївні. 
Щорічно проводяться поглиблені медичні огляди підопічних. 



з 

 

В установі організовані культурно – виховна робота та працетерапія. В 
житлових приміщеннях по-домашньому затишно, створено умови для занять 
улюбленою справою та відпочинку. 

 
(На фото в центрі вона з підопічними, які тримають Грамоти). 

 
Молодь відвідує гуртки із складання пазлів, бісероплетіння, малювання, 

спортивний. 
Систематично проводяться екскурсії на природу. Для осіб старшого віку 

організовуються читання книг та газет. В установі передплачується близько 10 
періодичних видань. Бібліотечний фонд налічує понад 1500 екземплярів книг і 
постійно поповнюється цікавими новинками. На свята відбуваються концерти з 
залученням художніх колективів дорослих виконавців та школярів будинків 
культури сіл Семенкове та Максимівка. 

Спортивна команда установи постійно бере участь і виборює призові місця в 
змаганнях, які проводяться в системі установ соціального захисту населення 

Понад десять років дозвіллям підопічних 
аймається 

Сергіївна. 
культорганізатор Буренко Світлана 

На фото: медичний пункт. 



На фото: шеф-кухар Пшенична Валентина 
Петрівна. Працює на посаді з 1996 року. 

області з тенісу, піонерболу, шахів, складання пазлів. 
В цьому році було отримано в якості гуманітарної допомоги спортивне 

обладнання, тренажери для занять фітнесом, якими з задоволенням користуються 
підопічні. 

Влітку вони оздоровлюються в таборі, якій діє на базі Преславського 
психоневрологічного інтернату на Азовському узбережжі. Часто організовуються 
екскурсії в музеї, на виставки тощо. У 2017 році підопічні відвідали храм в селі 
Рубанівське Дніпропетровської області, ознайомились з розташованими на його 
території експозиціями в етностилі, міні - звіринцем, парковою зоною з 
мальовничим озером. Незабутнє враження справила на них поїздка до 3-Д 
кінотеатру в Запоріжжі. У поточному році були придбані плазмовий телевізор з 
ігровою приставкою та ноутбук, який зараз активно освоює молодь. 

Постійно покращується харчування підопічних, в меню включаються 
різноманітні фрукти, свіжі овочі, риба, м’ясні, молочні продукти. Щодня у 
власній пекарні випікається 110 кг. хліба. За останні роки закупили і встановили 
сучасні електром’ясорубку, електрокотел, електросковороду, нові столи, стільці, 
стелажі, оновили кухонний посуд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото зліва направо: 
молодша медсестра (санітарка - роздавальниця) Якушева Оксана Вікторівна, шеф - кухар 
Пшенична Валентина Петрівна, сестра медична з дієтичного харчування Бехова Надія 
Володимирівна, молодша медсестра (санітарка - роздавальниця) Гончарова Ольга 
Миколаївна та кухар Лєщенко Ірина Юріївна. 



На фото: заступник директора 
Півоваров Артем Олександрович з 
працівниками. Вліво від нього 
головний бухгалтер Бєрлізєва Лідія 
Миколаївна, заступник головного 
бухгалтера Олексієнко Лариса 
Леонідівна та інспектор з кадрів 
Сопіна Тетяна Анатоліївна 

 

На     пральню придбано 
машину автомат для прання 
білизни та дрібного м’якого 
інвентарю, електрична швейна 
машинка останньої моделі. 

Щодня переться близько 120 кг. білизни. Працюють два машиністи з прання 
та ремонту спецодягу, швачка, санітарки – ванниці. 

Працетерапію проводять три інструктори. Згідно з медичними 
рекомендаціями   дівчата  - 
підопічні залучаються до 
самообслуговування, 
працюють  в    майстерні, 
допомагають   в   роботі 
підсобного   господарства, 
вирощують городину, 
доглядають тварин, взимку 
виготовляють для потреб 
установи віники. 

 
На фото: інструктор з трудотерапії Азарова Оксана з підопічними. 

 

На фото: робота на полі. 

На підсобному господарстві, 
яким керує Кравець Марія Миколаївна, 
вирощують зернові та технічні 



культури, овочі (цибулю, помідори, огірки, баштанні культури, кабачки). Є дві 
ферми: свино – товарна, де на відгодівлі 122 свині та молочно – товарна, яка 
налічує 42 голови великої рогатої худоби, у тому числі 15 голів основного стада. 
Середній надій на одну корову становить 2500-2800 кг. молока на рік. 

 
На фото: зав. підсобним господарством Кравець Марія Миколаївна (третя зліва) з 
механізаторами. 

 
На фото: тракторист Григорцев Віктор 
Федорович 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: трактористи Рафа 
Михайло Михайлович (зліва) та 
Чижиков Василь Васильович 
готують комбайн до збирання 
зернових. 

Всього господарство має 151 га землі, у тому числі 79 га власної та 72 – 
орендованої. Обслуговують господарство 17 осіб (зав підсобним господарством, 
ветлікар, економіст, комірник, 4 трактористи, слюсар з ремонту, доярка, свинарка, 
4 сторожі, тваринник, підсобний робітник). 

 
В 2017 році виповнюється свого роду ювілей. Згадаємо що, як 

приналежний до соціальної сфери, Любомирівський будинок інвалідів  (такою 
тоді була назва) почав функціонувати у 1957 році. Нинішній колектив 
комунальної установи «Любомирівський психоневрологічний інтернат» 
Запорізької обласної ради зберігає накопичені впродовж півстоліття добрі 
традиції і налаштований їх примножувати. 



 

На фото: колектив КУ «Любомирівський психоневрологічний інтернат» ЗОР 
 
 



Комунальна установа «Любицький психоневрологічний інтернат» 
Запорізької обласної ради 
70153, Новомиколаївський р-н, с. Любицьке, вул. Соціальна, 1, 
тел/факс: 96-5-46 (код 06144) e-mail: lubint@ukr.net 

 
Історія комунальної установи «Любицький психоневрологічний інтернат» 

Запорізької обласної ради (скорочено - КУ «Любицький психоневрологічний 
інтернат»ЗОР) починається з кінця 30 років двадцятого сторіччя. Так 
склалося, що за географічним розташуванням ця установа віддалена від 
інших, споріднених, а також автомобільних шляхів та залізниці. Найближче 
до неї, якщо їхати степовими дорогами, знаходиться КУ «Таврійський 
будинок - інвалідів» ЗОР. 

Значна відстань до обласного центру обумовила, свого часу, підхід до 
формування контингенту підопічних. 

Походження назви установи пов’язане з однойменним населеним 
пунктом. 

Село Любицьке було засноване у 1856 році вихідцями з Курської губернії 
Росії на правому березі річки Верхня Терса в 26 кілометрах від районного 
центру та 18 - від залізничної станції Гайчур. 

Першими поселенцями стали росіяни: Іван Шумаков, Гаврило  
Полікарпов, Омелян Пашков, Панас Барський, Максим Захаров, Іван 
Шаховцов та інші. У 1858 році приїхали й українці: Кирило Закряченко та 
Василь Красницький. 

На початку 30 - х років в кожному селі на базі ТОСОЗів створювались 
колективні господарства. В Любицькому теж був створений колгосп. 
Колективізацію далеко не всі селяни сприймали однозначно. Цю тему 
толерантно висвітлено у ювілейному буклеті “Новомиколайовському району 
– 80 років”: ... тільки в передвоєнні роки нормалізувалося життя на селі і 
Любицький колгосп “Гігант” у 1939 році став заможнім. 

Велика Вітчизняна війна порушила мирне життя. На фронт пішли 345 
мешканців села й 185 з них – загинуло. 

Звільнено Любицьке від фашистів 17 вересня 1943 року. 
Там де нині розташована комунальна установа «Любицький 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, підпорядкована 
Департаменту соціального захисту населення облдержадмівністрації в травні 
1956 року спочатку було відкрито Новомиколаївський держлісорозсадник, у 
вересні      того     ж     року реорганізований у Новомиколаївський 
плодорозсаджувальний радгосп. 

Любицький будинок престарілих, як складову соціальної сфери області 
створено 02.09.1964 року. Вказана установа пережила всі історичні періоди 
становлення і розвитку. В квітні 1967 року її перейменовано в будинок - 
інтернат. У той час на державному утриманні в ньому перебували чоловіки, 
зважаючи на віддаленість установи в основному - звільнені з місць 
позбавлення волі. При загальній кількості підопічних – 60 осіб, колишні зеки 
складали 90 відсотків. 

mailto:lubint@ukr.net


Вже тоді існував двоповерховий корпус з білої цегли, поряд старий – 
одноповерховий, навпроти пристосоване приміщення їдальні, склади. 

Місцевість навкруги буяла пишною зеленню. Забезпечував підопічних 
фруктами та ягодами великий, розумно, з любов’ю насаджений сад з кущами 
порічки, смородини й інших культур. 

Сад та лісосмуги, що оточували установу, створювали враження оази в 
степу. 

Без сумніву на формування місцевої флори та ландшафту вплинула 
діяльність попередників - держлісорозсадника та плодоворозсаджувального 
радгоспу. При установі діяло й продовжує діяти підсобне сільське 
господарство. 

Наявність земельних угідь, саду та тваринництва потребували робочих 
рук. Колишні ув’язнені, у своїй більшості, не виявляли бажання працювати 
для власної ж користі. Цю проблему було вирішено переформуванням 
контингенту підопічних. Чоловіків відправили до Преславського будинку – 
інтернату, а до Любицького з 28 липня 1971 року перевели жінок з установ 
психоневрологічного профілю. Близько третини становили колишні 
вихованки (переважно - сироти) з Кіровського дитячого будинку – інтернату, 
нині - КУ «Таврійський будинок інвалідів» ЗОР. 

Певний час в установі залишалось кілька чоловіків для виконання важкої 
фізичної роботи, серед них двоє братів Орлових, колишніх злодіїв – 
рецидивістів. Утворена спільнота існувала досить гармонійно, але вимоги 
соціалістичної моралі змусили перевести чоловіків, хоча приклади в інших 
регіонах, зокрема, Бахчисарайському будинку – інтернаті Кримської області 
свідчили про позитивні тенденції спільного проживання осіб різної статі з 
психоневрологічними захворюваннями. 

У співрозмові кримські колежанки з заздрістю говорили: 
- Как они ухаживают друг за другом! Мужчины, при этом, стараются 
заработать деньги и дарят своим подружкам подарки, каких мы не дождемся 
от наших мужей. Поведение у подопечных более уравновешенное, 
достойное. Конечно, медикам, и врачам особенно, нужно внимательно 
отслеживать ситуацию. 

Все викладене не потребує коментарів, лише слід уточнити, що в 
будинках – інтернатах не дозволялось і зараз не дозволяється народжувати. 

Стосовно Любицького інтернату, невеличкої установи з постійними 
проблемами кадрів, у тому числі керівних, періодично виникало гамлетівське 
питання – бути чи не бути. 

Згадується висловлена в ті часи начальником обласного відділу 
соцзахисту Захаровим Д.Є. думка: 
- Закрыть бы его. Подопечных перераспределить по другим домам и делу 
конец! Земли жалко, сада. Места – золотые! 

Ці сумніви зрозумілі. В період сімдесятих – вісімдесятих років набирало 
тенденцію будівництво будинків – інтернатів на 700 – 800 місць за типовими 
проектами, з усіма зручностями та закриття віддалених, ”неперспективних” 
установ. 



Дмитро Єрмолайович, досвідчений господарник, зважував всі за та проти. 
У роботі інтернатів – гігантів були свої вразливі місця та вади. Зокрема, 
залишалось не вирішеним таке важливе питання, як укомплектованість 
штатів працівників. В містах не знаходилось аж надто багато бажаючих 
виконувати брудну роботу санітарок – палатних або прибиральниць за 
мізерну зарплату. Окрім того, колеги директори згаданих установ, 
скаржились у відвертій розмові, що не зважаючи на 5 – 6 заступників 
соціальні гіганти важко керовані. 

Виходячи з викладених аргументів, маленький Любицький 
психоневрологічний інтернат продовжував існувати і всі директори, 
змінюючи один одного, разом з колективом вносили в його розвиток свою 
частку праці. За відносно невеликий період, близько 10 років, було 
побудовано новий харчоблок, банно – пральний комбінат, котельню, 
адміністративний корпус, комори, житловий будинок для обслуговуючого 
персоналу, реконструйовано старі житлові приміщення, проведено 
благоустрій території. За роки діяльності керували установою різні люди, 
сумлінні і випадкові, досвідчені і байдужі. Про двох з них, Дерябіна Миколу 
Миколайовича, який працював з 1970 по 1977 рік та Хохотву Валентину 
Андріївну, що займала посаду директора з 1977 по 1982 рік вже 
розповідалось на сторінках «Нарисів». Наступним керівником установи з 
1982 по 1988 роки був Бакаляр Микола Петрович, його змінив Ладний Петро 
Іванович, який працював з 1988 по 1991 рік. З 1991 по 1996 рік очолював 
колектив Білай Олександр Іванович. Після нього на посаді директора з 1997 
по 2002 рік перебував Колісниченко Юрій Петрович. У різні часи, із змінним 
успіхом, працівники Любицького будинку інтернату зміцнювали його 
матеріально - технічну базу, перетворювали “неперспективну”, віддалену 
установу в сучасну, оснащену новим технологічним та медичним 
устаткуванням, комп’ютерною технікою, комунікаціями тепло і 
водозабезпечення. 

З 16 серпня 2006 року установа знову була перепрофільована на чоловічу. 
У 2008 році в ній створене геріатричне відділення, закрите згодом у жовтні 
2016 року. 

З 27.02.2002 року і понині колектив психоневрологічного інтернату 
очолює Холод Віталій Іванович. Зараз установа розрахована на проживання 
155 підопічних. Для них створено необхідні умови. Діє медичний пункт з 
фізіотерапевтичним кабінетом. Організовано якісне харчування. Відповідно 
до лікарських рекомендацій підопічних залучено до трудових процесів. На 
підсобному господарстві працює з них близько 18 осіб. Затишні палати 
облаштовано меблями та іншими предметами побуту. Передбачено 
задоволення культурних потреб, організоване цікаве дозвілля, діє бібліотека. 
У повному обсязі мешканці забезпечені одягом, взуттям, білизною. 
Обслуговуючий персонал психоневрологічного інтернату складається з 
приблизно 100 осіб (за штатним розписом передбачено 104,5 посадових 
одиниці).Співробітники установи зберігають багатолітні добрі традиції 
колективу. Це згуртована, дружна спільнота, здатна реалізовувати виробничі 



завдання. В колективі активно діє профспілка, створено самодіяльний хор, 
цікаво проходять урочистості і свята. 

 
 
 
 

На фото: творче життя 
колективу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сприяє покращенню харчування підопічних робота підсобного сільського 
господарства. На земельних угіддях, які становлять 115,7 га вирощуються 
зернові культури, овочі. Отримало розвиток тваринництво, є велика рогата 
худоба, власні молочні продукти, м’ясо, зростає свинопоголів’я. Висаджено 
молодий сад. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.09.2012 року в райцентрі, селищі 
міського типу Новомиколаївці було 
відкрито філію Любицького 
психоневрологічного інтернату на 50 
ліжкомісць. Для цього використані будівлі 

колишньої районної лікарні. Повторилась ситуація з Таврійським 
(Кіровським) будинком інвалідів, який першим в системі отримав, 
реконструював і використав занедбане господарство органів охорони 
здоров’я. З чотирьох успадкованих від медиків корпусів в філії  діє 
капітально відремонтованих два, а інші законсервовані й ждуть свого часу. 
Забезпечують догляд за підопічними 26 співробітників. Є все необхідне для 
якісного проживання людей з інвалідністю: харчоблок, медичний пункт з 
маніпуляційним кабінетом, бібліотека, приміщення для занять спортом з 
універсальним тренажером та біговою доріжкою. Для мешканців установи 
встановлено більярд, настільний теніс. В палатах затишно й тепло. 

 
На фото: Заохочення працюючих 
підопічних та заняття в спортзалі на 
тренажері 



 
 

В перспективних планах передбачається подальший розвиток 
матеріально – технічної бази комунальної установи «Любицький 
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, забезпечення 
гідного життя її мешканцям. 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: їдальня, новий корпус 
та альтанка для відпочинку. 



Комунальна установа «Чернігівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради. 

71245. Чернігівський район, с. Калинівка, вул.  Степова, 1, факс: 98-7-49 (код 06140) 
e-mail: chernigovsky _internat@ukr.net 

Чернігівський психоневрологічний інтернат, комунальна установа Запорізької 
обласної ради, в різних іпостасях функціонує майже 90 років і розташований в селі 
Калинівка Чернігівського району, в степовій зоні на півдні Запорізької області. 

У Х1Х столітті ці землі дали притулок багатьом сім’ям німців – переселенців, які 
згодом утворили колонії. Згаданий населений пункт знаходиться за 41 км  на  
південний захід від райцентру, селища міського типу Чернігівки, та за 48 км від станції 
Верхній Токмак, на обох берегах річки Чокрак, недалеко від місця її впадання в річку 
Юшанли. Його засновано в 1812 році Клаасом Вінсом (1768 – 1821). К. Вінс у 1803 
році приєднався до від’їжджаючих до Росії менонітів і спочатку поселився в колонії 
Хортиця де був обраний старостою, а вже в 1804 році отримує від уряду завдання 
організувати нову менонітську колонію на східному березі річки Молочна.  Він 
оселяється в колонії Альтонау і успішно керує колонією Молочна до 1815 року. 
Спочатку маєток дістав назву хутір Вінса, а після його смерті – Штейнбах (Кам’яний 
струмок) або хутір Шмідта за прізвищем його зятя. 

Будинки маєтку зводились на південь від річки Чокрак, а землі розташовувались 
на південь і схід від річки Юшанли. К. Вінс одним з перших почав займатись 
вівчарством, велику роль надавав шовківництву та насадженню дерев. 

Цар Олександр І, який відвідав маєток у 1818 році, був приємно вражений 
великою кількістю дерев. У 1819 році цар віддає К. Вінсу в довготермінову оренду 350 
десятин землі. Так було започатковано традицію менонітського землеволодіння. 

К. Вінс був не лише здібним адміністратором і талановитим лідером, але й став 
першим власником менонітського маєтку в Росії. За його нащадків володіння стали  
ще й найбільшим за кількістю землі (11000 десятин) менонітським маєтком на Півдні 
України. 

Клаас Вінс найняв на роботу Петера Шмідта, який, одружившись на його дочці 
Анні, став співвласником маєтку. 
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П. Шмідт заснував школу, де вчителювали Т. Ватт і П. Нейфельд. З 1848 року в 
садибі створено розсадник дерев, у якому налічувалось 6,5 тисяч лісових дерев і 1200 
дерев шовковиці. На 1851 рік у маєтку було насаджено 43620 дерев, з них 10450 - 
шовковиці.  Петер Шмідт (син) з 1860 року орендував 4000 десятин землі, які 
використовував як пасовища, а пізніше - як малі господарства. 

Ще одним з власників маєтку був Я. Я. Дік, який одружився на Анні Шмідт в 
1880 році і звів будинок, який зберігся до наших часів. Згідно зі списками податків за 
1908 рік до складу хутора Штейнбах входило 6 маєтків, що налічували 13539 десятин 
землі. А саме: Петер Ніколай Шмідт - 11887 десятин, Ніколай Петер Шмідт - 1121 
десятина, Петер Петер Шмідт - 350 десятин, Сара Девід Шмідт - 61 десятина, Йоган 
Регер - 60 десятин, Ніколай Генріх Шмідт - 60 десятин. У 1864 році на хуторі 
проживало в 12 дворах 53 особи. В 1915 році тут було 10 дворів. Після жовтневого 
перевороту та визвольних змагань за незалежність України в 1922 році частина сімей 
залишила маєток. Вони емігрували і створили населені пункти з назвою Штейнбах у 
Мексиці, Аргентині, Канаді. Інші жили в приміщенні шинку маєтку до 1924 року, 
потім більшість з них виїхала до Канади (16 сімей - 58 осіб). 

У 1922 році майно та помістя було передано дитячому будинку для дітей сиріт з 
назвою «Імені СРСР», у ньому перебувало близько 350 вихованців. Працювала 
семирічна школа, випускники якої вступали до ФЗУ, а потім, згідно з отриманою 
професією, працювали в Запоріжжі на алюмінієвому заводі. 

Населений пункт адміністративно з 1924 року відносився до Молочанського 
німецького національного району, з 1935 до 1939 року до  Ротфронтівського 
німецького національного району, а з 1939 року – до Чернігівського  району 
Запорізької області. 

У період голодомору 1932-1933 років до дитячого будинку багато голодуючих 
підкидали своїх дітей, чим рятували їх від смерті. 

Не минули хутір й сталінські репресії, було репресовано працівників дитбудинку 
Філіпова К. та Гордісова В. З наближенням фронту у 1941 році дитбудинок евакуювали 
до Ташкента, де він і залишився. На фронтах воювало 25 жителів хутора, шестеро з 
них загинуло, 15 нагороджено урядовими нагородами, в тому числі Філіпов М.К. 
орденами «Червоної Зірки» та «Слави». Хутір не зазнав у війну значної руйнації і тому 
був швидко відбудований, в ньому розмістили дитячий будинок для дітей з вадами 
фізичного та розумового розвитку. Населений пункт після війни дістав  назву 
Калинівка і належав до Олександрівської, згодом Панфілівської, а сьогодні Ільїнської 
сільрад. Діяла до 1955 року початкова школа. Основна маса жителів працювала в 
дитячому будинку. На території села розміщувалось також кормогосподарство. 

На сьогодні в селі проживає 33 особи. 

Збереглися і нині використовуються інтернатом наступні будинки маєтку: 

Будинок Якова Діка 



Збудований у 1880 році (16х25 метрів) у стилі, який тоді подобався російській 
аристократії. У центрі фасаду — гарні двомаршеві сходи. Те, що зараз вхід колись було 
вікном. Боковий фасад будинку,  який виходив на дорогу, прикрашався високими 
англійськими вікнами, будинок завершував купол, хоча стеля в кімнаті під куполом 
була плоска. Плафони кількох зал були розписані бельгійським художником. У 
післявоєнні часи будинок був покинутий та сильно зруйнувався. Практично не 
залишилося автентичного даху. 

 

Стайня Якова Діка 
 

Стайня збудована з цегли і мала гарний орнамент, особливо під вікнами та 
дверима, уздовж карнизу та у наріжниках. Колись цей будинок був в одній частині 
одноповерховим, а в другій мав два поверхи. Тепер, після ремонту, його зробили 
двоповерховим. Дах, який колись вкривала бляха, тепер покрили шифером, а гарні 
напівкруглі парапети з даху зняли. Сьогодні будинок використовується як житловий 
корпус інтернату . 

Будинок Миколи Шмідта 
Цей будинок прибудували до дому, зведеного ще засновником маєтку Клаасом 

Вінсом, на замовлення Миколи Шмідта. На цегляних стінах усе ще проглядається 
гарний орнамент, хоча його тепер укриває фарба. Цегляні  фронтони не замальовані, 
але частково перебудовані. Вікна вгорі закладені цеглою, а декоративний парапет 
майже повністю знятий. Сьогодні використовується як житло. 

Будинок Петера Шмідта 

Петер Шмідт, зять Клааса Вінса, продовжував після смерті Вінса управляти 
помістям. Він збудував новий цегляний дім з гарним орнаментом, особливо довкола 
дверей. Стіни були вкриті штукатуркою, а наріжники виглядали ніби складені з 
каменю. З часом будинок перебудували. Фігурні парапети з даху фасаду та фронтони 
забрали . 

 
Стайня Петера Шмідта 



 

Стайня прибудована до будинку під кутом, теж була цегляна та орнаментована. 
Колись тільки її центральна частина мали два поверхи, тепер, після ремонту, увесь 
будинок двоповерховий. 

Гараж 
Колись на території помістя було два окремі гаражі. Один малий, на одне авто, а 

другий великий, з двома дверима та заокругленими, обрамленими гарним орнаментом, 
вікнами і невеличкою вежею на даху. Обидва гаражі мали каміни, а це говорить про те, 
що їх узимку опалювали. У наші часи будинки об'єднали, утворили один довгий, а 
вежу демонтували. Стіни пофарбували. 

 
 

 
 

Споруда приватної школи 
Школу заснував у 1838 році Петер Шмідт. Це було центральне училище, куди 

набирали дітей з багатих менонітських родин, а також дітей російських аристократів. 
Тут вони могли отримати освіту високого рівня. У школу підбирали нетрадиційно 
мислячих педагогів . 

Після революції в будинку працювала семирічна школа.  Будинок сьогодні 
використовується як господарча споруда . 

Могила родини Шмідт 
На території маєтку знаходиться могила, на якій установлено надгробок з білого 

мармуру та написом німецькою мовою: 
Генріх Шмідт 02.02.1824 — 29.07.1884 



Марія Шмідт 29.12.1829 — 08.06.1880 
У могилі поховані власники одного з маєтків, що знаходився на хуторі 

Штейнбах. Власник садиби був правнуком Вінса. 

Комунальна установа «Чернігівський дитячий будинок - інтернат» Запорізької 
обласної ради (передостання назва) функціонувала на основі рішення виконкому 
Запорізької обласної ради від 12.04.1957 року № 113. 

Складався дитячий будинок з 6 житлових корпусів, діяли харчоблок, пральня, 
гаражі, овочесховище, складські приміщення. В установі працювали дитяче 
відділення – (вихованці від 4 до 18 років), молодіжне - (підопічні від 18 до 35 років) та 
психіатричне - підопічні від 35 років і старші. 

Дитячий будинок очолювали директори: Могилевський Євген Михайлович 
(1957р.-16.10.1970р.), Варяник Петро Сергійович (16.10.1970р.- 20.08.1971р.), Козачок 
Петро Маркович (20.08.1971р. - 05.09.1972р.), Станчевська Ніна Федорівна 
(05.091972р. - 30.05.1979р.), Шама Іван Миколайович (30.05.1979р. - 23.06.1983р.), 
Доронін Василь Володимирович (21.06.1983р. - 21.07.1986р.), Калайда Раїса 
Олексіївна (21.07.1986р. - 23.06.2006р.), Славов Микола Вікторович (18.07.2006р. - по 
теперішній час). 

Майже 20 років керувала установою Калайда Раїса Олексіївна. 

Трудову діяльність вона почала у 1958 році бухгалтером, як молодий спеціаліст 
після закінчення Кам’янець - Подільського сільськогосподарського технікуму. Потім 
працювала інструктором з праці, вихователем, виконувала обов’язки директора на час 
його відпустки. 

Глибокої осені. взимку та навесні інтернат був відрізаний від зовнішнього світу. 
Всі, хто мав потребу відвідати установу в цей час висаджувались з рейсового автобусу 
на трасі Запоріжжя - Бердянськ в селах Панфілівна або Замостя, йшли на пошту і 



телефонували звідти до дитячого будинку. За ними висилали транспорт, який був під 
рукою, трактор «Білорусь», що долав своїми великими колесами непролазну, метр 
завглибшки багнюку, або двійко коників, запряжених у бричку. Дорогу з твердим 
покриттям проклали до установи в період керівництва обласною системою Захарова 
Дмитра Єрмолайовича на початку восьмидесятих років минулого століття. Відрізаність 
від зовнішнього світу позначалася на організації роботи дитячого будинку - інтернату 
та його персоналу.  Директори змінювались часто. Результати чергової перевірки 
установи у 1985 році спільно Обласним відділом соціального захисту та 
Міністерством дали підстави її закрити. Навіть було винесене, щодо цього, рішення 
облвиконкому. Врятувала колектив Раїса Калайда, тоді, крім посади за штатним 
розписом, ще й голова первинної профспілкової організації. Вона зібрала загальні 
збори, підготувала колективного листа на ім’я першого секретаря обкому компартії і 
поїхала «в область» шукати правди. Попередньо порадилась з Захаровим, який 
перебував під час усіх цих потрясінь у відпустці. Керівник дипломатично сказав, що 
якщо колектив зможе відстояти свої інтереси, то він - не проти, але влізати в конфлікту 
ситуацію не стане. Обком почув голос народу і щоб не хвилювати маси напередодні 
чергового з’їзду КПРС своїм рішенням призупинив дію документу, прийнятого 
облвиконкомом  та погодився з аргументами і обіцянками колективу інтернату, що 
вони наведуть зразковий лад у всьому лише за півроку. 

Треба віддати належне працівникам дитячого будинку, хоч і не зразковий, а таки 
порядок був наведений. 

Мудрий Дмитро Єрмолайович узгодив в усіх інстанціях кандидатуру Калайди і її 
призначили директором установи. Нова керівниця спромоглася сконцентрувати 
зусилля співробітників на вирішення найважливіших задач. Були відновлені 
водопостачання та каналізація. В житлових корпусах та допоміжних приміщеннях 
виконано капітальний ремонт. Проведено благоустрій та озеленення території, 
прокладені тротуари і алеї. Придбане та встановлене нове обладнання в медичному 
пункті, пральному комбінаті та їдальні. Раїса Олексіївна поновила плідні шефські 
зв’язки з підприємствами та установами району й області. 

Калайда працювала директором найдовше, користувалась авторитетом і повагою. 
Зараз Раїса Олексіївна на заслуженому відпочинку. Мешкає на території установи. 
Радується успіхам колег та переживає за їх невдачі. На її 80 річчя приїздили директори 
інтернатних установ області, представники Департаменту. Багато було спогадів, безліч 
теплих слів почула ювілярка на свою адресу. 

Так як установа займає майже всю територію с. Калинівка, а проживає в селі 
всього 33 особи разом з дітьми, то в ній працюють також мешканці з сіл Маківки, 
Олександрівки та Панфілівки. Багато хто із співробітників майже всю свою трудову 
діяльність присвятив інтернату. Вже 50 років працює в ньому Стайловська Ніна 
Єліфтерівна. Вона почала трудову діяльність в інтернаті ще у 1966 році, коли  їй було 
19 років. Спочатку працювала вихователем. В її групі були дівчата. Вранці будила 
вихованок, привчала заправляти постіль, прибирати у кімнаті. Потім вони йшли 



разом на лінійку. Лінійка проводилась щодня. Після цього Ніна Єліфтерівна відводила 
дівчат на сніданок, а після - передавала вчителю. В той час в установі діяла 8 річна 
школа. Після занять вона знову приймала дівчат під опіку, робила з ними домашнє 
завдання, привчала   до праці, у вільний час грали з дітьми в різні ігри. Після вечері 
знов проводилась лінійка, на якій звітували чим займалися вдень. 

 

На фото: група дівчат вихованців Стайловської Н.Є. 1966р. 

Коли у 1969 році вивезли дівчат, а в установу прибули хлопці, Ніну Еліфтерівну 
перевели сан - нянею. У 1972-1973 роках вона знову працювала вихователем.  Потім, 
до 2000 року, - сан - нянею, а вже з 2000 року по теперішній час - сестрою 
господаркою. За весь період своєї трудової діяльності Ніна Єліфтерівна неодноразово 
отримувала подяки, преміювалась, заносилась на дошку пошани. 

 
Майже півстоліття відпрацювала у 
закладі Безсусідня Феодора 
Григоровна. Почала вона свою трудову 
діяльність в закладі у 1967 році 
прачкою. В 1968 році вона вийшла 
заміж  і на деякий час  переїхала жити 
в с. Тарасівку. Але  вже  через  рік 
знову повернулася працювати в 
інтернат санітаркою роздавальницею. 
В 1980 році потрапила під скорочення і 
тимчасово була переведена кухонним 
робітником. А у квітні 1981 року стала 

шеф - кухарем і пропрацювала на цій посаді до 2005 року. З 2005 року до 2014 року 
знову стала санітаркою роздавальницею. У 2014 році, під час реорганізації, потрапила 
під скорочення. Але і зараз Феодора Григорівна на час відпусток кухонних робітників 
виходить на підміну. Згадуючи минуле, розповідає про дівчаток - вихованок інтернату, 
що навчалися, як після них завозили хлопців з усієї України, що не вміли ні 
розмовляти, ні, навіть, самостійно їсти. 



З другого півріччя 2006 року колектив очолює Славов Микола Віталійович. 
 

На фото: Славов М.В. 
 

На фото: нові затишні куточки для відпочити підопічних. 

У підвальному приміщенні оснащено спортивний зал, де підопічні можуть грати 
в теніс, займатися на різних тренажерах. 

За час його  роботи в інтернаті 
відбулося багато змін. Були капітально 
відремонтовані 1 і 2 корпуси, дах 
їдальні, дах і фасад 3 корпусу. Ведеться 
ремонт обіднього залу їдальні. 

На фото; ремонт їдальні 

Значний обсяг робіт виконано з 
благоустрою території. 



 
 

На фото: Новий спортивний зал, відкритий в підвальному приміщенні у 2015 році. 
 
 

У 2012-2014 роках проведено реконструкцію будівлі старої контори та 
складського приміщення. В цих приміщеннях були створені будинки соціальної 
адаптації для дітей з особливими потребами, розпочато новий проект їх соціальної 
реабілітації “Господарюємо самі”. Для цього у згаданих, спеціально обладнаних 
приміщеннях, які відповідали всім сучасним вимогам добротної сімейної оселі, діти, 
разом з волонтерами, жили згуртованою родиною, виконували нескладні хатні 
обов’язки, допомагали один одному, отримували навики спілкування побутового 
характеру. 

В реалізацію цього проекту вагомий вклад внесли благодійні організації. В 
згаданих будинках проживало 11 дітей: 6 дівчат  і 5 хлопців. Разом зі своїми 
вихователями вони займались бісероплетінням, виготовленням виробів з природного 
матеріалу, ліпленням, малюванням. З задоволенням проводили час на спеціально 
обладнаних ігрових майданчиках, розташованих біля корпусу. 



До роботи на посаді директора дитячого будинку інтернату, Славов, після 
закінчення Дніпропетровського сільгоспінституту, працював головним агрономом в 
колгоспі “Аврора” Приморського району Запорізької області. 

В складний період на початку дев’яностих років минулого століття, коли 
розпалися колгоспи, він, як і багато інших селян, змушений був шукати засоби для 
життя. Працював за кордоном в Болгарії, Італії, Австрії, Швеції та Норвегії. 

- Пам’ятаю в Норвегії на островах тріску обробляли - згадував Славов. -  
Робочий день тривав з восьмої години до вісімнадцятої. Після зміни руки і ноги 
тремтіли. При немаленькому зрості, у мене зараз понад дев’яносто кілограмів, а 
приїхав з Норвегії додому, люди не впізнавали, було сімдесят вісім кіло “живої ваги” - 
жартував Микола Вікторович. – Там, якщо трудяться, то з повною віддачею. 

На початку роботи в соціальній сфері він вирішив зробити  інформацію  про 
дитячий будинок, досить закриту з багатьох причин, доступною для громадськості, у 
тому числі волонтерів. 

Початок співпраці з громадськими організаціями,  зокрема,  керівником 
Благодійного фонду “Щаслива дитина” Павловим Альбертом Анатолійовичем  
виявився складним. Переслідуючи благі цілі щодо допомоги вихованцям, волонтери 
ініціювали коротеньке телевізійне повідомлення про Чернігівський дитячий будинок. 
Воно було підхоплене центральними телеканалами і своїм необ’єктивним та 
упередженим коментарем спричинило необґрунтовані звинувачення на адресу 
персоналу установи і працівників соціальної сфери взагалі. 

Перевірки всіх можливих служб, від адміністративних та медико - санітарних, до 
силових та громадських заполонили дитячий будинок, на деякий час паралізували 
роботу персоналу і коштували новому директору не відновлюваних, на жаль, нервів. 
Діти з задоволенням розглядали численних прибульців із зовнішнього світу. Їм 
подобались щира увага та щедрі гостинці. Волонтери знайшли власну нішу в турботах 
про вихованців, днювали і ночували з ними разом, читали казки, малювали, приміряли 
на малечу привезені звідусюди обновки. 

Нарешті перевірки закінчились, бо досягли спільного висновку: - особистих цілей з 
кримінальним підтекстом у директора немає, облік – на рівні, витрати – доцільні, діти 
доглянуті. Тим часом “порушник спокою” – головний волонтер Павлов продовжував 
будити суспільну думку, залучаючи все нових спонсорів. У директора з’явились 
додаткові фінансові можливості, які він спрямував на потреби установи та вихованців. 
Під пильним, недремним оком контролюючих органів він ремонтував, реконструював, 
будував, завозив обладнання, меблі, одяг, білизну тощо. 

На заклик через Інтернет відгукувались благодійники навіть із - за кордонів,  
вражені кадрами про нещасних дітей. Першою серед них дислокована в Москві 
російська консалтингова група “Багіра”. Нагадаємо, що це відбувалось у 2007 році. Її 



керівник Ольга Колдибаєва, разом з підлеглими надавали Чернігівському дитячому 
будинку   –   інтернату матеріальну  допомогу, опікувались проблемами вихованців, 
відвідували їх. Влаштовували для дітей солодкий стіл, купували в місті Бердянську 
найкращі, вишукані солодощі і пригощали ними своїх підопічних досхочу. 

Про знайомство з вказаними підприємцями Славов розповідав: 

- Зателефонували мені з “Багіри” зовсім несподівано. Відшукали в Інтернеті про нас 
інформацію і вирішили допомогти. Колдибаєва питає, що нам найпотрібніше, а я 
скромно їй про памперси вкручую, бо їх тоді для лежачих треба було дуже багато. 
Ольга Олександрівна вислухала і продовжує розпитувати, чи немає проблем більш 
масштабних ніж памперси. Я, як інтелігентний чоловік відповідаю, що не знаю 
можливостей консалтингу, але потреба в коштах є, будую нове житлове приміщення. – 
Скільки? – Перевела в ділове русло розмову Колдибаєва. Пояснив, що згідно із 
кошторисом 300 тисяч гривень. Вона моментально в голові прокрутила цифри і каже, 
що це десь біля півтора мільйони російськими, запросила реквізити і продовжила: - 
Чекайте! Надсилаю... . - Двічі приїздили москвичі. З дітьми спілкувались і, я думаю, 
перевіряли, чи на діло їх гроші пішли. Повертались до себе задоволені. 

- Виходила на зв’язок британська організація, з Лондону. Теж надавали допомогу, а 
ми й не проти! - 

Установа прогресувала. Вихованцям було створено необхідні умови, а 
індивідуальна робота з ними волонтерів робила невелике чудо, деякі безнадійні діти 
починали розмовляти, спілкуватись між собою та з вихователями. 

Вони залучались до творчості і, навіть, мандрували. Наприклад влітку група 
вихованців, супроводжуваних волонтерами, відвідала Київ. Також 36 дітей 
оздоровилась на Азовському узбережжі в Алтагірі. Вихованці відвідували цирк, театр, 
дитячу залізницю в Запоріжжі, Бердянський зоопарк. 

05.01.2017 року змінилась назва установи та Положення про неї. Тепер це 
Чернігівський психоневрологічний інтернат, в якому проживає 124 підопічних - 
чоловіків. Причини перемін були цілком об’єктивними. Кількість дітей, які 
потребували влаштування до відповідних установ соціальної сфери значно 
зменшилась, а дорослих осіб з психоневрологічними захворюваннями в черзі на 
зарахування до інтернатів зросла. 

Два будинки, в яких була впроваджена система підтриманого утримання з 
елементами самообслуговування і реалізовувався проект соціальної реабілітації 
«Господарюймо самі» стали дитячими закладами сімейного типу й передані місцевій 
громаді. 

Відбулися неминучі зміни в штатах установи. Зараз в ній 115 працівників. Але 
задачі, які постали перед колективом залишились, в цілому, майже незмінними - 
забезпечувати обслуговування соціально вразливої категорії співгромадян, проте вже 
дорослих, старшого віку. 



За багато років діяльності в інтернаті сформувалась доброзичлива. чуйна і 
толерантна  спільнота фахівців, серед них, зокрема, відповідальні й сумлінні 
медсестри, кваліфіковані працівники харчоблоку, досконало знаючий справу технічний 
персонал. Близько  70  осіб працюють в установі понад 20 років. Обслуговуючий 
персонал неодноразово  відзначався Грамотами та Дипломами за професіоналізм, 
душевне ставлення до підопічних. 

 

 
На фото: Колектив комунальної установи «Чернігівський психоневрологічний інтернат» 

Запорізької обласної ради. 
 
 

Фінансування дитячого будинку здійснюється із обласного бюджету згідно з 
затвердженим кошторисом витрат. Бухгалтерський облік у дитячому будинку 
практично повністю комп’ютеризований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Гнатко Ірина Володимирівна, 
яка очолює бухгалтерію. 



Медична служба розташована на першому поверсі першого корпусу. Тут 
розміщено кабінет терапевта, лікаря стоматолога, старшої медичної сестри, 
фізіотерапевтичний кабінет. 

Стоматологічний кабінет обладнано всім необхідним. Допомогу в цьому надав 
благодійницький фонд «Патріот Запоріжжя». 

 
 

На фото: прийом у лікаря стоматолога Трояна Віктора Антоновича. 
 
 

В кожному корпусі є кабінет молодшої медичної сестри. Старша медична сестра 
Алексєєва Валентина Миколаївна працює в дитячому будинку більше 20 років. 

 

На фото: старша медсестра Алексеева Валентина Миколайвна та медсестра Ковачова Марина 
Василівна. Чергова медична сестра Цвітанська Наталія Миколаївна надає медичну допомогу 
підопічному. 



Вона керує  роботою молодшого  медичного медперсоналу,  проводить 
санмінімуми, слідкує за санітарно - гігієнічним режимом у корпусах, на харчоблоці, 
складських приміщеннях. 

Харчування підопічних – п’ятиразове. У залі їдальні харчується одночасно 50 
осіб. Решті проживаючих їжа доставляється в корпуси. Очолює роботу харчоблоку 
шеф-кухар Пархоменко Любов Юріївна. Вона відповідально ставиться до своїх 
обов’язків. Смачно і вчасно годує підопічних. 

 
 
 

На фото: Шеф-кухар Пархоменко Любов 
Юріївна готує обід. 

 
 
 
 

В інтернаті є банно-пральний 
комбінат. Його колектив невеликий, 
але добре справляється з роботою 

 
 
 
 
 
 

На фото: Машиніст прання Курусь Оксана 
Петрівна. 

 
 
 
 
 

Технічну службу дитячого будинку 
очолює Ткачук Василь Григорович. 
Служба ремонтує сантехобладнання, електрообладнання,доглядає територію. 

 
 

Щороку в  дитячому  будинку  проводяться поточні ремонти корпусів, тому в 
кімнатах підопічних завжди чисто й затишно. 



 
 

Значну роль в діяльності установи відіграє підсобне господарство, на цій 
ділянці задіяні 11 робітників. Інтернат має 125 га землі, вирощуються ячмінь, 
пшениця, соняшник, кукурудза на силос. Утримується 68   голів великої рогатої худоби 
і 139 свиней. Завдяки підсобному господарству, яким керує Колесник Олександр 
Миколайович, установа забезпечена м’ясом, молоком, олією. 

Відповідно до медичних рекомендацій, під наглядом інструктора з праці та 
медичної сестри підопічні, допомагають в роботі, з задоволенням доглядають за 
тваринами, годують, прибирають в приміщеннях. Поруч з фермою є невеличке поле, 
на якому вони вирощують для потреб господарства гарбузи. 

В інтернаті налагоджена культурно-масова та спортивна робота. Є бібліотека,  
де  підопічні  можуть  взяти  цікаву книжку.  Разом  з  культорганізатором 
Мазілкіною Наталією Зіновіївною вони організовують святкові концерти. 

Створено команду, яка бере активну участь в обласних змаганнях серед 
спортсменів з інвалідністю із настільного тенісу та футболу, грають в шахи і шашки. 
Вказані змагання, започатковані Департаментом спільно з Запорізьким обласним 
центром інвалідного спорту “Інваспорт”, проводяться регулярно 



  
 

Неодноразово підопічні інтернату ставали призерами цих змагань. Влітку 
вихованці і підопічні інтернату відпочивали в оздоровчому таборі, а  також серед 
друзів в Преславському психоневрологічному інтернаті, розташованому на березі 
моря. 

 

Всі працівники комунальної установи «Чернігівський психоневрологічний 
інтернат» Запорізької обласної ради відповідальністю ставляться до своїх обов’язків, 
усвідомлюють соціальну важливість обраної ними професії, налаштовані на подальшу 
плідну роботу. 
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