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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

РІШЕННЯ 

____сесії міської ради VІІI скликання 
  

від                 2021 року №  

          м. Шепетівка 

  

Про хід виконання міської соціальної 

 програми «Сім’я» на 2019-2021 роки 

  

 

З метою контролю  виконання міської соціальної програми «Сім’я» на 2019 – 2021 

роки , керуючись   ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Інформацію відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  про хід виконання міської 

соціальної програми «Сім’я» на 2019 – 2021 роки взяти до відома (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з  питань 

діяльності виконавчих органів ради  Бекоровайну Г. Г.  та  на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 

та спорту (голова комісії Собчук Н.М.). 

  

 

 

 

 

Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення ______ сесії міської ради 

                                                                                  VІІI скликання 

                                                                                   від _________ 2021 року № ______ 

  

Інформація 

            про хід виконання  міської соціальної   «Сім’я» на 2019 – 2021 роки 

  

  Міська соціальна програма « Сім’я» (Далі – Програма), розрахована на реалізацію 

в 2019 -2021 роках, сприяє активізації процесу впровадження  на місцевому рівні 

державної політики у сфері  підтримки інституту сім’ї в суспільстві, піднесенню іміджу 

повної і багатодітної сім’ї, збереженню і розвитку національних родинних традицій, 

формуванню в суспільстві відповідального батьківства, негативного ставлення до 

насильницьких моделей поведінки та нетерпимості до фактів домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

Програма сприяє створенню умов для гармонізації стосунків в родинах, соціальній 

підтримці сімей з дітьми тощо. 

До  заходів, проведених координатором  та виконавцем  Програми - відділом   у справах 

сім’ї, молоді та спорту   у співпраці з управлінням освіти, відділом культури, міським 

центром соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням праці та соціального 

захисту населення, з громадськими організаціями ,   залучено понад 15 тисяч чоловік. 

Одним з показників популярності заходів, спрямованих на посилення сімейних орієнтацій 

населення, стала участь 3 тисяч чоловік в онлайн – конкурсах « Моя сім’я як вишиванка»,     

« Я – тато, я пишаюсь цим».    

Одним з найважливіших завдань Програми є робота з відродження та збереження  

родинних традицій та цінностей ,  популяризація кращого досвіду сімейного виховання. 

Відділом  у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді реалізовувалася програма «Родинний дім», в межах якої проведені 

родинні свята і  захід  «Стрітенські жайворонки ».   З нагоди Дня матері і Дня сім’ї  

проведені:  міські свята « З родини йде життя людини», « Моя сім’я - моя гордість»,                 

Уроки сім’ї «Дружна родина», Сімейна світлиця « Тільки родина вічна як зернина», 

виставки сімейної творчості тощо. Продовжено традицію  вшанування міським головою 

сімей перших новонароджених в новому році та народжених в День міста . Подарунки від 

міської ради отримали 11  сімей. 

Проведені фольклорні свята: «Шепетівка колядує», «Сонце на весну повертається»,  Свято 

Колодія,  міський фестиваль колядок і щедрівок « Різдвяна зірочка» тощо.       

Підготовлені матеріали до присвоєння почесного звання « Мати – героїня» для  3-х 

багатодітних матерів.                                             

  За звітний період проведено 7 засідань  координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної політики і попередження торгівлі людьми. 

 Особлива увага приділялась роботі з сім’ями, в яких виховуються діти, що 

потребують особливої соціальної уваги і підтримки.  

 Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту , управлінням освіти, закладами охорони 

здоров’я за час реалізації Програми в дитячих оздоровчих закладах обласного і 

всеукраїнського рівнів оздоровлено близько 300 чол.. 

 Своєчасне виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального 

сирітства, сімей, які потрапили в складні життєві обставини забезпечує  служба в 

справах дітей у тісній співпраці з  ЦСССДМ.  При Шепетівському міському 

ЦСССДМ діє консультативний пункт у жіночій консультації та  пологовому 

відділенні для жінок, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини. 

 На виконання Програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту велику увагу 

приділяє роботі  з багатодітними сім’ями міста.    



Зокрема за кошти, передбачені  Програмою, виготовлялися бланки посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що сприяє своєчасному забезпеченню цієї 

категорії сімей соціальними допомогами і пільгами. Всього виготовлено 640 посвідчень. 

Завдяки співпраці відділу з благодійниками майже 100 сімей отримали благодійну 

допомогу. Понад 1000 дітей з багатодітних сімей отримали подарунки з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей, безкоштовні квитки на атракціони в міському парку 

тощо. 

Окремим напрямком програми є  заходи із  запобігання і протидії  домашньому 

насильству. За час дії Програми надані інформаційні, правові, психологічні послуги  

майже 200 - та сім’ям, в яких вчинено домашнє насильство.    З метою формування в 

населення ненасильницьких форм комунікації активно залучалися громадські організації. 

Зокрема у співпраці з «Благодійним фондом «Центр «Натхнення»» проведені 12  тренінгів 

для  батьків і дітей:  «Сім’я & любов» , « Сім’я & діти», для жінок, які потерпають від 

домашнього насильства - тренінг « Сила слова».      На Офіційному сайті Шепетівської 

міскої ради запроваджено постійно діючу рубрику «Зупинимо насилля разом. Ні – 

домашньому насильству!».           

  Щороку проводиться міська  акція в рамках Всесвітньої кампанії « 16 днів 

проти насильства»,  серед заходів акції : наради із суб’єктами   роботи із запобігання                    

домашньому насильству, кампанія « Розірви коло насильства» спільно з  місцевою 

телекомпанією «Like TV» ( трансляція відеороликів на тему, інформаційний матеріал). 

Спільно з  громадськими організаціями   «Благодійний фонд    « Зміцнення громад»,                   

« Європейська соціальна академія»  проведені 2 тренінги  на тему «Жінки: активація 

успіху».  За спільним проєктом відділу і учасниці Всеукраїнської  ініціативи «Одна з нас» 

психологині С. Рули   проведено коворкінг з ненасильницької комунікації «Майстерність 

діалогу».  В 2020 році  всі навчальні заклади міста приєдналися до кампанії  «Розфарбуємо 

світ в помаранчевий колір: покоління рівності виступає проти гендерно-зумовленого 

насильства», проведені фотовиставки  «Сім’я – фортеця. У ній немає місця насильству».  

Проведено  Круглий стіл за участю членів координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 

політики і запобігання торгівлі людьми та працівників ВПГУНП в Хмельницькій області , 

суду, громадських організацій, представників центру надання вторинної правової 

допомоги.                 З нагоди Дня боротьби зі СНІДом працівниками Шепетівського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведені уроки з елементами 

відеолекторію на тему: «Все про ВІЛ-СНІД»  , засідання волонтерської служби тощо.  

  В зв’язку з відсутністю в місті притулку для постраждалих від домашнього 

насильства   укладена угода з ГО « Центр « Натхнення»» про надання тимчасового 

притулку для постраждалих від домашнього насильства .                                                        

  На реалізацію Програми виділялись кошти: в 2019 році -  62 тис. грн., в 2020 

році –  13 тис. грн.,  в 2021 році - 25 тис. грн. В  2020/ 2021 роках було зменшено  

фінансування,  відповідно не проведені/не заплановані купівля подарунків для дітей з 

багатодітних сімей, які  традиційно вручались під час благодійних ранків під патронатом 

міського голови до Дня святого Миколая, Новорічно – Різдвяних свят.     

  Завдання Програми є актуальними і в 2022 році, так як інститут сім’ї 

потребує постійної уваги і підтримки. Адже рівень народжуваності в Шепетівці є 

стабільно низьким    ( в 2018 році – 513 чол., в 2019 р. – 499 чол., в 2020 р. – 450 чол. , в 

2021р. – 369 чол.(станом на 01.11). Кількість розірвань шлюбів щорічно становить не 

менше 80% від укладення шлюбів.   Щорічно виявляється від 60 до 80 фактів домашнього 

насильства.     

Виходячи з вище зазначеного , вважаємо за доцільне продовжити виконання 

Програми в 2022 році. 
 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту                   Наталія  СТАСЮК 

 

Секретар міської ради                                                                       Роман ВОЗНЮК 


