
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

16 грудня   2021 року                               м. Шепетівка                               №  402   
 

Про  роботу Шепетівського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

щодо здійснення соціального супроводу та 

облік сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах  

        

 На  виконання Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. №26-71-VIII, 

Закону України «Про охорону дитинства», керуючись ст. 32  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України  «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.2017р. № 2229-VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

організацію надання соціальних послуг»  від 01.06.2020р. №587, 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»,  виконавчий комітет  міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію про  роботу Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу та облік сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах  взяти до відома (інформація додається).  

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

продовжити  роботу  щодо виявлення, обліку та здійснення соціального супроводу 

сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. 

3. Забезпечити взаємодію суб’єктів соціальної роботи щодо надання якісних соціальних 

послуг особам та сім’я, які перебувають в складних життєвих обставинах.  

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

Г.Безкоровайну та директора Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Т.Вінницьку.  

 

               

 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 

 

                                  

 

 

            

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 16.12.2021 №402 
 

 

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

щодо здійснення соціального супроводу та облік сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах станом на 20.11.2021року 

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

соціальні послуги та здійснює соціальний супровід осіб та сімей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, та не в змозі подолати проблеми самостійно, потребуючи сторонньої 

допомоги. 

Для здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг сім’ям з 

дітьми та особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах рішенням ІVсесії VIІI 

скликання Шепетівської міської ради від 24.12.2020р. №12  прийнято Програму  розвитку 

системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах у  Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки та рішенням 

ІVсесії VIІI скликання Шепетівської міської ради від 24.12.2020р. №11  прийнято Програму  

профілактики  алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних 

проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки. 

Спільно з суб’єктами соціальної роботи фахівці із соціальної роботи виявляють сім’ї, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюють обстеження,  соціальне 

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

вирішують проблеми, що призвели сім’ї до складних життєвих обставин.   

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

проведення її комплексного обстеження працівники складають  Акт оцінки потреб  сім’ї/ 

особи,  який затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 13.07.2018р.   № 

1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями (особам), які перебувають 

у складних життєвих обставинах».  

Акт оцінки потреб сім’ї/особи – 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.  

Оцінка потреб сім’ї/особи передбачає вивчення стану справ сім'ї за двома складовими: 

– потреби дитини та здатність батьків їх задовольняти; 

– фактори 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. 

За звітній період 2021 року працівниками центру було проінспектовано 1118 сімей, в 

яких здійснено комплексну оцінку потреб сім’ї. За результатами висновку оцінки потреб  

9788 осіб отримали 13985 соціальних послуг.  



За результатами вивчення потреб та можливостей  сім'ї  у 2021 році до Банку даних 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах включено 340 сімей, в яких 

виховується 598 дітей. З метою забезпечення комплексних соціальних послуг для надання 

допомоги у вирішенні складних життєвих обставин фахівцями із соціальної роботи здійснено 

соціальний супровід  99 сімей, з них 50 сімей знято з соціального супроводу з позитивним 

результатом у зв’язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих обставин, з 3 

сім’ями припинено роботу у зв’язку зі зміною їх місця проживання. 

У 2020 році до складу Шепетівської міської територіальної громади приєднались села: 

Пліщин, Плесна, Жилинці. Працівниками Шепетівського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  здійснено моніторинг сімей, які проживають на території сіл та, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. За результатами висновку оцінки потреб 13 

сімей (в яких виховується 36 дітей) взято під соціальний супровід. Соціальними послугами 

центру охоплено 67 осіб, яким  надано 467 соціальних послуг.  

Важливе значення в ході соціального супроводу має показник попередження 

соціального сирітства. Так, станом на 20.11.2021 року  31 сім’я, в якій виховується 74 дитини 

перебувають на обліку з проблеми ухилення від виконання батьківських обов’язків. Фахівці 

із соціальної роботи батькам надають комплексні соціальні послуги, які допомагають їм  у 

вирішенні проблем: проводять  профілактичну роботу щодо належного виконання 

батьківських обов’язків по відношенню до неповнолітніх дітей, надають соціально-

економічні послуги (надання гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття), а також 

психологічні послуги, які сприяють  у вирішенні внутрішньо особистісних проблем та 

конфліктних ситуацій, які склалися у сім'ях. 

Одним із напрямків діяльності центру є соціальне супроводження прийомних сімей. 

Протягом звітного періоду під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомні сімей, в 

яких на вихованні перебуває 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Для осіб, які бажають взяти дитину в сім’ю, проводиться роз’яснювальна робота  щодо 

пріоритетних форм влаштування дітей на виховання в сім'ю, зокрема створення сімей 

патронатних вихователів. 

На обліку в центрі перебуває 62 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яким надано 226  послуг по адаптації до самостійного життя.        

Спеціалісти центру здійснюють інспектування сімей учасників АТО/ООС з метою 

визначення їх потреб. У 2021 році проінспектовано 56 сімей військовослужбовців, що 

приймали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України. Цій категорії 

сімей надано комплексну соціальну допомогу, яка включає в себе психологічну підтримку, 

здійснення оцінки потреб, юридичну допомогу та ін. Протягом року даній категорії осіб 

надано  275 соціальних послуг з різних проблем. 

Станом на 20.11.2021р. до Шепетівського міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді надійшло 291 повідомлення щодо сімей, яким призначено державну 

допомогу при народженні дитини. Фахівцями із соціальної роботи проінспектовано 169 

сімей, в яких перевірено цільове використання державної допомоги при народженні 

(усиновленні) дитини і створення батьками належних умов для повноцінного утримання та 

виховання дітей. За результатами обстежень 1 пропозицію  направлено до управління праці 

та соціального захисту населення щодо призупинення виплати допомоги у зв’язку з 

використанням коштів не за призначенням. 

З метою попередження та профілактики злочинності в місті Шепетівським міським 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до покладених завдань 

здійснюється соціальний патронаж, соціальний супровід  осіб, які звільнилися з місць 



позбавлення волі та засуджені без позбавлення волі.  Протягом 2021 року за допомогою до 

центру звернулась 41 особа, яка перебуває у конфлікті з законом, їм  надано 211 

індивідуальних послуг  щодо навчання, адаптації в сучасному суспільстві та юридичних 

проблем, а також  вивчено умови проживання осіб даної категорії, з’ясовано родинні та 

суспільно – корисні зв’язки.  

Одним із  завдань діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є 

робота з сім’ями, де здійснюється насильство.  Впродовж року працівниками центру 

проінспектовано 55 сімей, де виникла проблема насильства. Психологом центру проведено 

індивідуальні корекційні заняття з кожним членом родини та  психодіагностику 

міжособистісних стосунків в сім'ї.        

З метою привернення уваги громади до гострих соціальних проблем та мобілізації 

зусиль для їх вирішення протягом  року центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  взято участь, організовано та проведено ряд спільних нарад щодо співпраці, 

круглих столів, тренінгів, семінарів, акцій, тощо. 

        

 

 

 

Директор  Шепетівського міського 

 центру соціальних служб для сім’ї,  

 дітей та молоді                                                                                      Тетяна ВІННИЦЬКА 

  

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                                                  Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


