
 
Україна                                             

   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                 

                                                                                                                                            Проєкт 

   

РІШЕННЯ 

III сесії міської Ради VIII скликання 

 
_______________ №_____ 

Про міську програму розвитку  

системи соціальних послуг  

для сімей та осіб, які знаходяться 

 в складних життєвих обставинах,  

у Шепетівській міській територіальній  

громаді на 2021-2025 роки 

 

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

України «Про охорону дитинства», Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», 

керуючись   п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. № 587 «Про 

організацію надання соціальних послуг», постанови 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 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які  

знаходяться  в складних життєвих обставинах, у м. Шепетівці на 2021-2025 роки.  

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради щорічно передбачати кошти в 

міському бюджеті на реалізацію програми. Фінансування програми може корегуватися до 

виділених асигнувань міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з соціально-економічного 

розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Г.Олійник), охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова 

комісії Н. Собчук). 

 

 

 

 

Міський голова Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                              Додаток 1 

                   до рішення III сесії 

                    міської  ради VІІI скликання 

                   від _________ № _______ 

 

Програма розвитку системи соціальних послуг  

для сімей та осіб, які знаходяться  в складних життєвих обставинах,  

у м. Шепетівці на 2021-2025 роки                                       
 

І. Загальні положення 

Сім’я є одним з основних, а в багатьох випадках – безперечно основним чинником 

формування особистості і долі людини. Значна частина людських потреб задовольняється 

саме в родині. З кожним роком зростає кількість сімей та осіб, які перебувають в складних 

життєвих обставинах. Військовий конфлікт, безробіття, злочинність, зловживання 

алкогольними напоями, наркоманія – основні фактори, які, з одного боку, приводять сім’ї до 

складних обставин, з іншого – заважають долати їх самостійно. 

       Найбільш поширеними у зверненнях до спеціалістів Центру залишаються проблеми 

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

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

потенціалу батьків,  насильства в сім’ї, звернення молодих людей, що мають конфлікт із 

законом,  сім’ї з проблемами інвалідності.  

За даними Шепетівського міськрайонного центру зайнятості  у місті зареєстровано 3019 

безробітних осіб. За даними  ЦРЛ офіційно зареєстровано 96 ВІЛ інфікованих осіб. За 

даними Шепетівського відділу поліції за скоєння правопорушень на обліку є 16 

неповнолітніх. На профілактичному обліку в Шепетівському відділі з питань пробації  

перебуває 62 особи. Багатодітних сімей у місті налічується 476. За даними управління праці 

та соціального захисту населення 350 сімей отримують допомогу як малозабезпечені сімї, 

допомогу при народженні (усиновленні) дитини отримує 246 сімей. Станом на 1 грудня 2020 

р. соціальною роботою центу  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було  охоплено  

3450 осіб, яким надано  індивідуальні  послуги  у вирішенні наступних проблем. У 2020 році 

в Банку даних сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах  нараховується 366 

сімей, в яких виховується 509 дітей.   Під соціальним супроводом перебуває 92 сім’ї, 46 

сімей знято з соціального супроводу з позитивним результатом у зв’язку з подоланням або 

мінімізацією складних життєвих обставин.  

Розвиток системи соціальних послуг в місті є актуальним та необхідним. Система 

соціальних послуг, викладена у програмі, передбачає надання комплексної допомоги сім’ям 

та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. 
 

ІІ. Мета та основні завдання програми 

Мета програми – створення сприятливих умов для стабільного існування та 

всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, поліпшення їх життєвого рівня, поширення 

необхідних знань для більш повної реалізації сім’єю своїх функцій, запобігання негативним 

соціальним проявам та негараздам, надання комплексу соціальних послуг (психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних, 

юридичних) сім’ям та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та не в змозі 

подолати їх самостійно.  

Основними завданнями програми є: 



1. Захист прав сім’ї перед суспільством і прав членів сім’ї в родині, соціальна адаптація молоді 

та молодих сімей у суспільстві;  

2. Соціальна допомога та підтримка сімей, дітей та молоді у вирішенні життєвих проблем, 

попередження виникнення нових складних життєвих обставин та створення умов для 

подальшого самостійного розв’язання проблем, що виникають;  

3. Запровадження ефективних форм роботи, підвищення якості надання соціальних послуг, 

здійснення соціального супроводу, соціально-профілактичної роботи;  

4. Сприяння ініціативі та активності громадян міста, особливо молоді, в усіх сферах 

життєдіяльності, розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо 

розв’язання соціальних проблем;  

5. Розвиток волонтерського руху;  

6. Поліпшення координації зусиль міської влади, суб’єктів соціальної роботи та громадських 

організацій у сфері соціальної політики;  

7. Соціально-рекламне забезпечення діяльності ЦСССДМ, розробка та виготовлення 

інформаційно-просвітницьких матеріалів. 

ІІІ. Об’єкти соціального впливу 

1. Різні категорії потенційних клієнтів Шепетівського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді: 

- сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах (неповні, малозабезпечені, 

конфліктні, з низьким рівнем виховного потенціалу, внутрішньо переміщені сім’ї, сім’ї 

учасників АТО, сім’ї з проблемою різних видів залежностей тощо);  

 - особи, які знаходяться в складних життєвих обставинах (засуджені, безробітні, 

безпритульні, особи з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ВІЛ-

інфіковані тощо); 

- неповнолітні матері (батьки); 

 - жінки, які стали жертвами насильства (торгівлі);  

- матері, які виявили намір відмовитися від своєї новонародженої дитини;  

 - сім’ї з дітьми або без них, які потребують соціальної підтримки в певних сферах своєї 

життєдіяльності;  

- сім’ї де батьки-інваліди або виховують дитину-інваліда;  

 - сім'ї, які виховують підопічну дитину, прийомні сім’ї, ДБСТ;  

 - зовні благополучні сім’ї, які систематично припускаються серйозних прорахунків в системі 

сімейного виховання (фізичне покарання, різні види насильства, жорстоке ставлення, 

бездоглядність, надмірна любов до дитини, самоусунення одного з батьків від виховання 

дітей, неврахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей дитини тощо);  

 - сім’ї, які мають дитину з особливими потребами (обдаровану, агресивну, надто рухливу, з 

недоліками психічного розвитку, нервову та ін.);  

- учнівська та студентська молодь, яку слід готувати до сімейного життя;  

2. Соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.  

ІV. Види та форми соціальної роботи 

Соціальна робота із сім’ями та особами реалізується через: 

- соціально-психологічну діагностику; 

- соціальну-психологічну корекцію;  



- надання соціальних послуг (соціально-педагогічних, психологічних, соціально-економічних, 

соціально-медичних, інформаційних, юридичних тощо); 

- соціальний супровід;  

- соціальну профілактику;  

- соціально-рекламне забезпечення.  

Основні форми роботи з клієнтами: 

- індивідуальні;  

- групові;  

- масові. 

V. Заходи та фінансове забезпечення міської програми 

розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які  знаходяться  в 

складних життєвих обставинах 

                                       у м. Шепетівці на 2021-2025 роки 

Фінансування заходів програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за 

рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством 

№ з/п 
Основні завдання та 

заходи 

Головні 

виконавці 

Термін 

виконан

ня 

Орієнтовний обсяг фінансування, грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Соціальний супровід сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах 

1.1 Транспортні витрати 

Шепетівський 

міський 

ЦСССДМ 

2021-

2025 

роки 

 

3000 3000 3000 3000 3000 

1.2 Іміджева реклама центру 1000 1000 1000 1000 1000 

1.3 Канцелярські витрати 1500 1500 1500 1500 1500 

1.4 Засоби індивідуального 

захисту 
1000 1000 1000 1000 1000 

  1.5 Витрати на поповнення 

рахунку мобільного зв’язку 
1000 1000 1000 1000 1000 

 Всього по розділу 1:   7500 7500 7500 7500 7500 

2.  Профілактична робота спрямована на формування відповідального батьківства, здорового 

способу життя, попередження насильства в сім'ї, попередження конфліктних ситуацій щодо участі 

у вихованні дітей та визначення місця їх проживання  

2.1 Транспортні витрати 

Шепетівський 

міський 

ЦСССДМ 

2021-

2025 

роки 

 

2000 2000 2000 2000 2000 

2.2 Профілактичні інформаційно 

– просвітницькі друковані 

матеріали для осіб та сімей, 

які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

2000 2000 2000 2000 2000 

 Всього по розділу 2:   4000 4000 4000 4000 4000 

3. Проведення соціально-психологічної корекційної роботи з сім’ями, які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

 

3.1 Засоби для проведення 

корекційної роботи (картки, 

проективні методики, 

опитувальники, стимулюючі 

матеріали 

Шепетівський 

міський 

ЦСССДМ 

2021- 

2025 

роки 

2000 2000 2000 2000 2000 

 Всього по розділу 3:   2000 2000 2000 2000 2000 

 Проведення тренінгових занять, семінарів, відео-лекторіїв, інформаційно - просвітницьких заходів 

для осіб та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 



 4.1 Роздатковий матеріал 
Шепетівський 

міський 

ЦСССДМ 

2021-

2025 

роки 

1500 1500 1500 1500 1500 

  4.2 Заохочувальні засоби для 

осіб та молоді ( призи, 

грамоти тощо) 

2000 2000 2000 2000 2000 

 Всього по розділу 4:   3500 3500 3500 3500 3500 

5. Соціально – економічна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 

5.1. Соціальні пакети: засоби 

індивідуального захисту 

та гігієни 

Шепетівський 

міський 

ЦСССДМ 

2021-

2025 

роки 

5000 5000 5000 5000 5000 

 Всього по розділу 5:   5000 5000 5000 5000 5000 

  

Разом по розділах: 

   

22000 

 

22000 

 

22000 

 

22000 

 

22000 

VІ. Очікувані результати Програми 

За підсумками виконання Програми очікується: 

1) створення умов для зменшення та подолання причин і наслідків сімейного 

неблагополуччя, стабілізації і розвитку сім’ї, самореалізації та самовизначення кожного 

члена сім’ї, відновлення і підвищення їх соціального потенціалу;  

2) зміцнення сімейних стосунків завдяки допомозі батькам у сімейному вихованні, 

пропагуванню сімейних цінностей. 

3) сприяння соціальній адаптації осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в 

суспільстві;  

4) здійснення захисту інтересів окремих категорій клієнтів, реалізація їхніх прав;  

4) забезпечення зміцнення репродуктивного здоров’я молоді; 

5) підвищення ефективності взаємодії суб’єктів соціальної роботи у наданні соціальних 

послуг;  

8) зростання кількості та рівня підготовки волонтерів, які працюють за різними напрямками 

діяльності центру; 

9) підвищення якісного рівня наданих соціальних послуг, підвищення рівня професійної 

компетентності спеціалістів центру. 

 

 

Директор Шепетівського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                                  Тетяна ВІННИЦЬКА 

 

Секретар міської ради                  Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


