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Про хід виконання 
міської програми профілактики 
алкоголізму, тютюнопаління,  
наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших  
негативних проявів в дитячому  
та молодіжному середовищі 
у Шепетівській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки 
 

 
      Заслухавши інформацію директора Шепетівського міського центру соціальних служб 
для сім’ї «Про хід виконання міської 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» , 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», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї «Про 
хід виконання міської 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» взяти до відома 
(додається). 
2. Контроль за виконання реалізації Програми  покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради  Галину БЕЗКОРОВАЙНУ, постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії 
Григорій ОЛІЙНИК) та постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту 
населення освіти, культури,  молодіжної політики та спорту (голова комісії Наталія 
СОБЧУК). 
 
 
Міський голова                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 
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рішення  XXXVII сесії 
міської ради VIII скликання 
__ березня 2023 року  №  

 

 
Інформація 

Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
про хід виконання міської  Програми  профілактики  алкоголізму, 

тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та 
молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 

роки у 2022році 
 

          Працівниками  Шепетівського  міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді у 2022 році проведено заходи, спрямовані на  профілактику негативних явищ  в 
дитячому та молодіжному середовищі з метою формування здорового способу життя 
серед населення міста. На реалізацію програми  у 2022 році виділено 8 тис. грн. 

Для проведення 50 інформаційно – просвітницьких заходів щодо запобігання 
негативним проявам в дитячому та молодіжному середовищі  у 2022 році  на придбання 
витратних матеріалів та канцтоварів, а також заохочувальних призів: офісний папір, ручки, 
скоби, розмальовки, олівці, фломастери, фарби, блокноти на мольберт, стікери, маркери, 
тонери, альбоми, повітряні кульки, пензлики для малювання, крейда, було витрачено          
7000 грн.      Для виготовлення  інформаційних буклетів « ВІЛ/СНІД, ти повинен це знати!»  
загальним тиражем 300шт. витрачено 1000грн. 

      Працівниками центру систематично проводиться інформаційно – просвітницька 
робота в молодіжному і дитячому середовищі з питань пропаганди здорового способу 
життя.  

         Для дітей та молоді Шепетівської територіальної громади у 2022 році працівниками  
Шепетівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 
50 групових заходів: тренінги, лекції, засідання «круглого столу», онлайн - конференції,  
інформаційно – просвітницькі акції, загальноміські конкурси. Профілактичною роботою 
центру  охоплено 6570 осіб. Також проведені плановані  міські акції: до Міжнародного дня 
боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом - «Будь сильнішим – скажи 
наркотикам -Ні»; до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням - акція «Куріння чи 
здоров’я - обирай ти сам!»; до Дня міста –  розважально  - ігровий  захід для дітей», «Дітям 
світу – сонце й мир»; до дня боротьби зі СНІДом - засідання Школи волонтерів на тему: 
«СНІД- ви повинні це знати». 
         Профілактичною роботою були охоплені внутрішньо переміщені особи. Метою 
здійснення соціальної роботи є попередження негативних явищ серед молоді,  адаптація до 
нових умов проживання та розвиток навичок  подолання кризової ситуації і стресу у 
воєнний час.  

     У 2022 році за зверненнями громадян працівниками центру було надано1500 
соціальних послуг, які  спрямовані на попередження негативних поведінкових явищ в 
соціальному середовищі.  

            На обліку в центрі перебуває 56 сімей, в яких  проблеми залежності від алкоголю та 
наркотичних речовин. Під час соціального супроводу таким особам  надаються 
психологічні соціальні послуги та  інформація про діяльність реабілітаційних центрів з 



контактами  для зв’язку. За результатами соціальних послуг, які надавалися працівники 
центру,  до спеціалізованого реабілітаційного центру було направлено12 осіб. 

  З метою попередження та запобігання суїцидальним проявам серед неповнолітніх 
працівниками центру здійснюється інформаційно  - просвітницька робота в навчальних 
закладах міста (гімназія №4 ім. Валі Котика, навчально – виховний комплекс №1, 
спеціалізована загальноосвітня школа I-Ш ступенів №2, навчально - виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа I-Ш ступенів – гімназія», професійний ліцей, онлайн - засідання 
«Школи волонтерів» за участю студентів Шепетівського медичного фахового коледжу). У 
2022  році в проведені лекційні заняття на тему: «Попередження суїцидального наміру», де 
обговорювались проблеми впливу на психіку дітей «смертельних ігор» та квестів. 
Психологом центру проводиться індивідуальна  робота спрямована на корекцію поведінки 
осіб, які мають суїцидальні нахили. Проведено корекційну роботу з 2 неповнолітніми  
особами, які мали суїцидальний намір,  та з їх батьками.  

        Одним із  завдань діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є 
робота з сім’ями, в яких здійснюється  домашнє насильство. За звітній період 31 сім’я, де 
вчинено домашнє насильство, перебувала під соціальним супроводом психолога та 
фахівців із соціальної роботи центру. Психологом центру проведено психодіагностику 
міжособистістних стосунків в сім'ї та  індивідуальні корекційні заняття. 

     В Шепетівському міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді діє 
«Школа волонтерів». Волонтери центру беруть  активну участь у проведенні 
інформаційно  – профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу 
життя, запобігання та протидію домашньому насильству,  жорстокого поводження з 
дітьми, профілактику раннього соціального сирітства.      

    В мережі Facebook на сторінці Шепетівського міського центру публікується 
інформація про негативні прояві в дитячому та молодіжному середовищі з  метою 
профілактики та  збереження життя і здоров’я дітей та молоді Шепетівської 
територіальної громади, а також висвітлюється діяльність центру.  

 
 

 
Директор Шепетівського  
міського центру соціальних  
служб для сім’ї, дітей та молоді                                                         Тетяна ВІННИЦЬКА                                                                  

   
 
 
 
     Секретар міської ради                                                                        Роман ВОЗНЮК 
 
 
 


