
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

15 грудня  2022року                                  м. Шепетівка                                                 №  367   

 

Про здійснення соціальної  роботи з 

внутрішньо переміщеними  особами та 

сім’ями,  які знаходяться  в складних 

життєвих обставинах  

   

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р.  №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 здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами 

та сім’ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах станом на 01.12.2022 року взяти 

до відома (додається).  
2. Шепетівському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

продовжити роботу щодо виявлення, обліку та здійснення соціального супроводу 

внутрішньо переміщених  сімей/осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. 

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

послуг особам та сім’ям, 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 міської ради  від 

15.12.2022 №367 

 

Інформація 
про здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами та сім’ями,  

які знаходяться в складних життєвих обставинах станом на 01.12.2022року 
 

Від початку повномасштабної війни Україна зіткнулася із найбільшою в її історій 

гуманітарною кризою – внутрішнім вимушеним переміщенням населення. Ситуація 

постійного стресу, зумовлена вимушеним від’їздом з постійного місця проживання багатьох 

українців, що порушує стабільність та звичайний спосіб життя. Втрата друзів, родичів, 

позбавлення батьківської турботи негативно впливає на психологічний стан особистості. 

Найгостріше ця ситуація сприймається дітьми, які психологічно чутливі до травмуючих 

ситуацій. Саме тому соціальна робота з вимушеними переселенцями та їх сім’ями вимагає 

комплексної соціально-психологічної роботи з використанням особливих ресурсів для 

розв’язання найгостріших проблем.   

На час воєнного стану Шепетівським міським центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді організовано роботу щодо надання соціальних послуг сім’ям, які опинились в 

складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщеним особам, які переїхали до 

Шепетівської територіальної громади внаслідок бойових дій.   

Фахівці із соціальної роботи консультують внутрішньо переміщених осіб, надають їм 

правову підтримку, сприяють працевлаштуванню та навчанню, отриманню соціальних 

виплат, здійснюють оцінку соціально – економічних потреб сім’ї та емоційно - 

психологічного стану, здійснюють оцінку потреб для надання статусу дитини, постраждалої 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, інформують населення про соціальні послуги, 

що надаються родинам внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та 

зони проведення АТО/ООС за новим місцем проживання, відповідно до законодавства; 

переадресовують внутрішньо переміщених осіб, відповідно до їх потреб, до організацій 

державного та недержавного сектору для отримання допомоги.  

З лютого 2022 року за допомогою до центру звернулось 912 осіб (454 сім’ї), яким було 

надано 3648 соціальних послуг, спрямованих на визначення шляхів вирішення основних 

проблем та подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин. 

З 24.02.2022р. внутрішньо переміщеним особам надається гуманітарна допомога 

(одяг, взуття, продукти харчування, засоби особистої гігієни, засоби для прання, солодощі). 

Допомогу надано 643 внутрішньо переміщеним особам (332 сім’ям). Формування 

гуманітарної допомоги було організовано спільно з мешканцями міста, волонтерами, в тому 

числі волонтерами з Німеччини та Польщі. Допомогу внутрішньо переміщеним особам 

надали  78 благодійників. 

За висновком оцінки потреб сім’ї рішенням органу опіки та піклування 12 дітям 

встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

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

вони не в змозі розв'язати самостійно, фахівці із соціальної роботи здійснюють соціальну 

роботу у формі соціального супроводу. Станом на 12.12.2022р. під соціальним супроводом  

перебуває 9 внутрішньо переміщених сімей.    



Фахівці із соціальної роботи та психолог центру проводять із внутрішньо 

переміщеними особами індивідуальне та сімейне консультування, інформаційні заходи з 

метою інформування про допомогу, яку вони можуть отримати в центрі та організаціях 

державного та недержавного сектору та групові заходи, зокрема, лекційні заняття  щодо 

допомоги в адаптації та розвитку навичок  подолання кризової ситуації та 

посттравматичного стресу.  

Внутрішньо переміщені особи є новою групою, з якою працюють соціальні служби, 

фахівці та волонтери. Для розуміння психоемоційних станів та потреб внутрішньо 

переміщених осіб, планування і надання адресної допомоги працівники центру пройшли 

навчання за інноваційною програмою, розробленою ВООЗ для спеціалістів, які працюють з 

особами, що постраждали від вкрай несприятливих умов. Навчання відбувалося за підтримки 

проекту Ініціатива з захисту прав дитини та розвитку соціальних послуг, проекту «Супровід 

урядових реформ в Україні» (SURGe),  який впроваджується Alinea International за підтримки 

Уряду Канади. Отримані знання та навички будуть застосовані на практиці спеціалістами у 

своїй роботі. 

На сторінці Шепетівського міського центру в мережі facebook висвітлюється 

інформація про діяльність центру, надаються рекомендації щодо збереження життя та 

здоров’я жителів міста. 

 

 

Директор  Шепетівського міського 

центру соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді                                                                                      Тетяна ВІННИЦЬКА 

  

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                                    Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


