
ПРОЕКТ 

 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

«___» ___________  2018 рокум. Шепетівка                               №  _____   

 

 

Про  здійснення комплексної оцінки потреб сімей,  

які опинилися в складних життєвих обставинах 

 та здійснення соціального супроводу Шепетівським 

 міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   

 

          На  виконання Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 

20.01.2018 р. № 3 2558-III, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 04.11.2018 р. № 2998- 

XII, керуючись ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 Р. № 2229-

VIII, постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження порядку виявлення сімей 

(осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»  від 21.11.2013р. № 896постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.10.2018р. № 800 «Деякі питання соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю»,постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2017р. 

№ 895-2013-п«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Інформацію директора Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Вінницької Т.О.про  здійснення комплексної оцінки потреб сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та здійснення соціального супроводу Шепетівським 

 міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  взяти до відома (інформація 

додається).  

2. Шепетівському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  продовжити  

роботу  щодо здійснення комплексної оцінки потреб сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та здійснювати  соціальний супровід таких сімей. 

3.Забезпечити взаємодію суб’єктівсоціальної роботи щодо здійснення  соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н.В.   та директора Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Вінницьку Т.О.  

 

Міський голова                                                                            М. Полодюк 

 

 

 



Додаток 
                                                                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                                                                 від ___________№____ 

 

 

Інформація 

 Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  про 

комплексну оцінку потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

здійснення соціального супроводу  
 

Шепетівський міський  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, здійснює 

свою роботу через надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, виявляє сім’ї, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та не в змозі подолати проблеми самостійно, 

потребуючи сторонньої допомоги. 

На сьогодні допомоги соціальних працівників потребує значна кількість дітей, молоді та 

сімей. 

Спільно з суб’єктами соціальної роботи фахівці із соціальної роботи Шепетівського 

міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виявляють сім’ї, які 

перебувають у у складних життєвих обставинах, здійснюють обстеження, інспектування, 

визначають проблеми сім'ї та надають комплекс соціальних послуг, поетапно вирішують 

проблеми, які призвели сім’ю до кризи.   

      Для планування ефективної соціальної роботи, визначення потреб і ресурсів сім'ї, 

проведення її комплексного обстеження працівники складають  Акт оцінки потреб дитини та 

її сім’ї, (особи) (комплексна оцінка), який затверджений наказом Міністерства соціальної 

політики від 13.07.2018р. № 1005 « Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям 

(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах».  

   Комплексна оцінка потреб отримувача послуги – це процес збору, узагальнення та аналізу 

ґрунтовної інформації щодо стану отримувача послуг, потенціалу його найближчого оточення, 

факторів сім’ї та середовища для  підготовки індивідуального плану надання соціальних послуг.  

Комплексна оцінка передбачає вивчення стану справ сім'ї за двома складовими: 

- загальна інформація про членів сім’ї/особи за місцем проживання  

- стан та потреби кожної дитини та з’ясування факторів сім'ї та середовища, що впливають 

на дитину та її сім'ю. 

Комплексне вивчення проблем та потреб сім'ї передбачає візити спеціаліста у сім'ю і 

потребу спілкування з усіма членами родини, залучення інших фахівців, які мають 

інформацію про дитину та сім'ю. Під час візиту фахівці мають здійснити оцінку "факторів 

сім'ї та середовища" - оцінка стосунків членів сім'ї з соціальним оточенням (підтримка з боку 

родичів, сусідів, спеціалістів, соціальні стосунки у громаді), рівня матеріального 

забезпечення сім'ї (основні доходи, державні допомоги, пільги та компенсації, умови 

проживання), потреба у підтримці або соціальному обслуговуванні членів сім'ї або інших 

осіб, які мешкають разом. 

            Протягом 2018 року працівниками Шепетівського міського ЦСССДМ було 

проінспектовано 1400 сімей( які виховують) 3567 дітей, в яких здійснено комплексну оцінку 

потреб: 

243 сім’ї, які отримують соціальні виплати при народженні дитини, в яких 606 дітей; 

- 135 сімей учасників антитерористичної операції. в яких 219 дітей; 

- 61 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких28 

дітей; 

- 55 сімей, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом, в яких42 

дитини; 

- 40 сімей опікунів / піклувальників, в яких63дитини;  

- 38 сімей, де є проблема інвалідності, в яких54 дитини;  

- 29 сімей, які постраждали від жорстокого поводження та насильства, в яких65 дітей;  
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- 12 сімей внутрішньопереміщених осіб, в яких8 дітей; 

- 5 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей  

За результатами комплексного вивчення потреб та можливостей  сім'ї  в 2018 році до Банку 

даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах включено 340 

нововиявленихсімей, в яких виховується 516 дітей.  

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 10.03.2017р. № z0621-16 «Про 

затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах»,з метою забезпечення комплексних соціальних послуг для 

надання допомоги у вирішенні складних життєвих обставин фахівцями із соціальної 

роботиШепетівського міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено 

соціальний супровід 67  сімей, з них 31 сім’ю знято з соціального супроводу з позитивним 

результатом у зв’язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих обставин.  

         Найбільш поширеними у зверненнях до спеціалістів Центру залишаються проблеми 

зневажливого ставлення та складних стосунків в сім’ї -64%, алко-наркозалежність одного з 

членів родини, що супроводжується проблемами пов’язаними з низьким рівнем виховного 

потенціалу батьків - 23%,  насильства в сім’ї-3%, звернення молодих людей, що мають 

конфлікт із законом -3% ,  сім’ї з проблемами інвалідності - 1%.  

 Важливе значення в ході соціального супроводу має показник попередження соціального 

сирітства. Так, протягом 2018 року  26 сімей, в яких виховується 46 дітей перебували на 

обліку з проблеми ухилення від виконання батьківських обов’язків. Працівниками Центру 

надавались комплексні соціальні послуги, які розв’язали проблеми в сім’ях. Однак за 

рішенням суду в одній сім’ї батьків позбавлено батьківських прав, а дитинувлаштовано в 

опікунську сім’ю.  

Із сім'ями, які потребують соціальної підтримки у вирішенні життєвих проблем постійно 

проводиться профілактична робота щодо належного виконання батьківських обов’язків по 

відношенню до неповнолітніх дітей; надаються соціально-економічні послуги – надання 

гуманітарної допомоги у вигляді одягу; посередництво у вирішені проблем з різними 

організаціямиз метою працевлаштування та відновленню документів. Також надаються 

психологічні послуги, які сприяють у вирішенні внутрішньоособистісних проблем та 

конфліктних ситуацій, які склалися у сім'яхякі опинились у складних життєвих обставинах.   

З метою привернення уваги громади до гострих соціальних проблем та мобілізації 

зусиль для їх вирішення протягом  року центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді  

взято участь, організовано та проведено ряд спільних нарад щодо співпраці, круглих столів, 

тренінгів, семінарів, акцій, тощо. 

 

 

   Керуючий справами виконавчого комітету                                            В. Рачук 

 

Директор Шепетівського 

    міського ЦСССДМ                                                                                               Т. Вінницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


