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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  31 січня  2019 року                                                                             №  6 

м. Помічна 

 
Про затвердження плану заходів з  
реалізації Стратегії державної політики  
з питань здорового та активного довголіття  
населення на період до 2022 року» на  
території Помічнянської ОТГ 
 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 21.11.2018 року № 881-р «Про обласний план 
заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 року», враховуючи 
інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. з даного питання в 

розрізі Помічнянської ОТГ, керуючись  ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради       в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з 

питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року  

на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади. (додається). 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів радли Щербатюка А.С. 
 
 
 
 
  
Міський голова        Антошик М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому  

від 31.01.2019  року № 6 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Стратегії державної політики з питань  

здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року 

№ 
з/п 

Захід Виконавці Термін Очікуваний результат 

І 2 3 4 5 
І. Поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства, зокрема: 

Стимулювання продовження трудової діяльності та забезпечення гнучкого режиму робочого часу для працівників похилого віку, 
сприяння їх волонтерської діяльності 

1. Сприяння створення 

сільськогосподарських 

кооперативів. Проведення 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи., поширення серед суб’єктів 

господарювання усіх форм 

власності, широких верств 

населення інформації, відомостей з 

основних питань діяльності 

сільськогосподарських 

кооперативів  

Виконком міської ради 2019 - 2022 роки Створення на території ОТГ 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, 

збереження існуючих робочих 

місць та створення нових 

робочих місць 

2. Підтримка створення громадянами 

похилого віку громадянських 

організацій і об'єднань, залучення 

громадян похилого віку до 

волонтерської діяльності 

Виконком міської ради 2019 - 2022 роки Збільшення чисельності 

громадян похилого віку, які 

працюють у громадському 

секторі (громадське 

навантаження та/або громадський 

обов'язок) 
 



 

1 2 3 4 5 
3. Залучення волонтерів з числа 

громадян похилого віку до 

діяльності закладів охорони 

здоров'я, суб'єктів, що надають 

соціальні послуги, інших установ та 

закладів незалежно від форм 

власності та господарювання 

Виконком міської ради, 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

2019 - 2022 роки Збільшення чисельності 

громадян похилого віку, 

залучених до волонтерської 

діяльності 

Посилення адресності програм соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям осіб, забезпечення доступності товарів і послуг 
першої необхідності для соціально вразливих громадян похилого віку 

4. Забезпечення доступності громадян 

похилого віку до транспортної 

інфраструктури та об'єктів зв'язку у 

сільській місцевості 

Виконком міської ради 2018 - 2022 роки Підвищення рівня доступності 

для громадян похилого віку 

транспортних послуг, послуг 

зв’язку, зокрема в сільській 

місцевості 

Сприяння ініціативам з обміну досвідом і знаннями між поколіннями, розширення можливостей для передачі 
накопиченого досвіду працівниками похилого віку 

5. Започаткування в бібліотеках 

спільних вечорів /зустрічей з 

громадянами похилого віку щодо 

обміну досвідом   

Виконком міської ради, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту 

2018 - 2022 роки Започаткування проведення в 

молодіжних центрах, 

Формування політики навчання протягом життя  з метою залучення громадян похилого віку до участі в освітніх процесах, розширення 

можливостей оволодіння новими професійними та загальноосвітніми навичками, зокрема у сферах сучасних комунікацій, 

комп’ютерної та інформаційної грамотності 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

6. Організація для громадян похилого 

віку короткострокових курсів 

комп’ютерної грамотності, 

навчання використання сучасних  

електронних  платіжних систем, 

програм дистанційного спілкування 

з використанням Інтернету на базі 

закладів освіти та  установ 

соціального обслуговування вечорів 

/зустрічей з громадянами похилого 

віку щодо обміну досвідом 

Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2019 -2022 роки  Організація на базі закладів, 

установ, організацій різних форм 

власності короткострокових 

комп’ютерних курсів, 

використання новітніх технологій 

мобільного з в’язку 

7. Запровадження інноваційної 

соціальної програми "Програма 

менторства" у міжпоколінному 

діалозі через опікування 

громадянами старше 50 років, у 

тому числі громадянами похилого 

віку, дітей /сімей 3 дітьми, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах 

Виконком міської ради, 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

2022 рік Вивчення питання про 

запровадження інноваційної 

соціальної програми "Програма 

менторства" 

8. Розроблення і подання на конкурс 

грантових програм обласний проект 

"Електронний громадянин 

Кіровоградщини", головною 

складовою якого є навчання людей 

похилого віку комп’ютерної 

грамотності 

Виконком міської ради Перше півріччя 

2019 року 
Збільшення чисельності 

громадян похилого віку, що 

володіють комп’ютерною 

грамотою 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 
9. 

Запровадження консультативної 

підтримки громадянам перед 

пенсійного віку, громадянам 

похилого віку з питань розвитку та 

планування кар’єри, підтвердження 

результатів неформального навчання 

за робітничими професіями, 

подальшого навчання та підвищення 

кваліфікації з урахуванням набутого 

досвіду та тенденцій ринку праці 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 

2019 - 2022 роки Запровадження надання 

консультативної підтримки на 

базі установ соціального 

обслуговування, зокрема 

територіальних центрів 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Сприяння ресоціалізації громадян похилого віку, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, у життя громади 
10. Проведення аналізу стану виконання 

Закону України "Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці 

2018 року та інших громадян 

похилого віку в Україні" 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
Друге півріччя 

2019 року 
Підвищення поінформованості 

громадян похилого віку про 

можливості державної системи 

житлово-комунального 

господарства 

 

 

II. Збереження здоров’я та забезпечення добробуту громадян похилого віку шляхом: 
Заохочення до здорового способу життя спосіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття, у тому числі 

сприяння фізичній активності громадян похилого віку 
11. Запровадження соціальної реклами 

з питання здорового способу життя 

осіб усіх вікових груп як умови 

здорового старіння та активного 

довголіття 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2018 - 2022 роки Запровадження соціальної 
реклами 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

12. Проведення інформаційно- 

просвітницької роботи серед різних 

вікових груп населення щодо 

пропаганди здорового способу 

життя в рамках діяльності 

спеціалізованих формувань 

"Мобільний консультаційний пункт 

соціальної роботи" 

Виконком міської ради 2019 - 2022 роки Збільшення охоплення населення 

інформаційною просвітницькою 

роботою з метою залучення 

населення здорового способу 

життя 

13. Організація і проведення 

фізкультурно-оздоровчих, 

спортивних заходів, акцій серед 

громадян похилого віку, у тому 

числі ветеранів 

Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту, громадські організації (за 

згодою) 

2019 - 2022 роки Залучення громадян похилого 

віку до занять фізичною 

культурою і спортом 

14. Проведення та підтримка 

соціальних туристичних програм 
Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2019 - 2022 роки Залучення до участі у заходах із 

здорового способу життя та 

заходах з розвитку соціального 

туризму громадян похилого віку 

15. Організація і проведення 

фізкультурно-оздоровчих, 

спортивних заходів, акцій, 

спрямованих на залучення до занять 

фізичною культурою і спортом 

громадян похилого віку 

Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2019 - 2022 роки Залучення громадян похилого 

віку до занять фізичною 

культурою і спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

16. Організація та проведення для 

громадян похилого віку 

благодійних культурних програм, 

заходів, зокрема благодійних 

вистав, концертів, мистецьких 

виставок, свят, балів 

Виконком міської ради, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту 
2019 - 2022 роки Збільшення кількості громадян 

похилого віку, залучених до 

культурних заходів 

17. Розроблення і реалізація 

комплексних регіональних програм, 

планів  щодо запровадження 

соціального туризму для громадян 

похилого віку 

Виконком міської ради, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту 
2019 - 2020 роки Підвищення рівня доступності 

туристичних послуг для 

громадян похилого віку 

Підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства, зокрема громадян похилого віку, щодо здорового старіння та 

активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування у 

громадян похилого віку, їх родичів, помічників / доглядальників навичок збереження здоров’я та догляду за хворими 
18. Розроблення заходів з проведення 

інформаційно-роз’яснювальної 

кампанії щодо здорового старіння 

та активного довголіття, якості 

життя в похилому віці, профілак-

тики захворювань та надання 

геріатричної допомоги, формування 

у громадян похилого віку, їх 

родичів, помічників/ 

доглядальників навичок збереження 

здоров’я та догляду за хворими 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

Друге півріччя 2019 

року 
Активізація інформаційно- 

роз'яснювальної кампанії щодо 

здорового старіння та активного 

довголіття, якості життя в 

похилому віці, профілактики 

захворювань та надання 

геріатричної допомоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

19. Проведення у закладах культури 

області інформаційно-просвітни-

цьких заходів, спрямованих на 

популяризацію та утвердження 

здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров'я, серед 

яких: бесіди, лекції для молоді, 

тематичні зустрічі, інформаційні 

години тощо. 

Виконком міської ради, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту 
2019-2022 роки Збільшення кількості осіб, 

залучених до здорового способу 

життя шляхом проведення 

просвітницьких заходів 

20. Проведення для отримувачів 

послуг, зокрема громадян похилого 

віку, тематичних лекцій, бесід, 

вечорів у навчальних закладах, 

установах соціального обслугову-

вання, клубах, закладах охорони 

здоров’я, закладах / установах 

соціальної сфери з питання здоро-

вого старіння та активного довго-

ліття, якості життя в похилому віці, 

профілактики захворювань та нада-

ння геріатричної допомоги, форму-

вання навичок збереження здоров’я 

як фізичного, так і психічного, та 

догляду за хворими 

Виконком міської ради, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту 
2019 - 2022 роки Проведення для отримувачів 

послуг, зокрема громадян 

похилого віку, тематичних 

лекцій, бесід, вечорів у 

навчальних закладах, установах 

соціального обслуговування, 

клубах, закладах охорони 

здоров’я, закладах/установах 

соціальної сфери 

Визначення та оцінювання потреб громадян похилого віку в різних видах геріатричної допомоги, (профілактичної, лікувальної, 

паліативної) за місцем їх проживання/перебування 
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21. Запровадження   надання 

громадянам похилого віку 

геріатричної допомоги 

(профілактичної, лікувальної, 

довготривалої, паліативної) за 

місцем їх проживання /перебування 

через мережу закладів охорон и 

здоров’я та з урахуванням 

результатів оцінки потреб громадян 

похилого віку 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2021 - 2022 роки Запровадження надання 

громадянам похилого віку 

геріатричної допомоги за місцем 

їх проживання/ перебування 

через мережу закладів охорони 

здоров’я 

Передбачення в системі підготовки та післядипломної освіти медичних і соціальних працівників вивчення питань надання різних 

видів геріатричної допомоги, забезпечення активного довголіття та гідної якості життя в похилому віці 
 

 

22. Надання методичної допомоги 

вчителям закладів середньої освіти 

щодо ознайомлення учнів стосовно 

психологічних та фізіологічних 

особливостей громадян похилого 

віку, зокрема з деменцією, з метою 

запобігання конфліктів у родині 

Виконком міської ради, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту, 

відділ освіти 

2020 - 2021 роки Проведення семінарів, тренінгів 
для вчителів закладів середньої 
освіти 

 

 

Забезпечення інтегрованого та безперервного підходу до надання різних видів геріат ричної допомоги 
Запобігання нещасним випадкам, зокрема падінням, що трапляються з громадянами похилого віку, шляхом підвищення рівня 

поінформованості населення щодо факторів нещасних випадків та ефективних профілактичних заходів 
23. Вивчення стану нещасних випадків, 

що трапляються з громадянами 

похилого віку, їх причини та 

наслідки 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2019 рік Вивчення причин та наслідків 

нещасних випадків, які 

трапляються з громадянами 

похилого віку 
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24. Розроблення інформаційних 

матеріалів щодо запобігання 

нещасним випадкам для розміщення 

в місцях масового перебування 

людей (зокрема в медичних та 

соціальних закладах, на вокзалах, в 

магазинах, на зупинках) 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2020 - 2021 роки Розміщення інформаційних 

матеріалів 

25. Проведення в установах 

соціального обслуговування лекцій, 

бесід з питання запобігання 

нещасним випадкам серед громадян 

похилого віку 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 

2020 - 2021 роки Передбачення в планах надання 

соціальної послуги "соціальна 

адаптація" питання запобігання 

нещасним випадкам 

Забезпечення загального доступу громадян похилого віку незалежно від місця їх проживання до послуг з профілактики передчасного 

старіння, негативних когнітивних та емоційних змін і втрати здатності до самообслуговування 

 

26. Проведення обов’язкових, 

профілактичних медичних оглядів 

громадян похилого віку на 

первинних медичних дільницях 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2019 - 2022 роки Забезпечення проведення 

обов’язкових, профілактичних 

медичних оглядів громадян 

похилого віку 

III. Створення середовища, сприятливого для громадян похилого віку: 

Популяризація в суспільстві ідеї взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого 

віку, проведення інформаційно- просвітницької роботи, спрямованої на роз’яснення об’єктивного характеру старіння населення, 

пов’язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін 
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27. Створення соціально спрямованих 

відеоматеріалів щодо взаємної 

відповідальності поколінь, 

формування позитивного ставлення 

до похилого та старечого віку 

Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2020 - 2021 роки Створення відеоматеріалів 

28. Забезпечення поширення соціально 

спрямованих відеоматеріалів щодо 

взаємної відповідальності поколінь, 

формування позитивного ставлення 

до похилого та старечого віку, 

роз’яснення об’єктивного характер- 

ру старіння населення, пов’язаних із 

ним викликів і потенційних 

можливостей та необхідності 

пристосування до демографічних 

змін у засобах масової інформації 

Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2020 - 2021 роки Запровадження відповідної 

соціальної реклами 

Забезпечення доступності послуг для громадян похилого віку та їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, 
зокрема у сільських населених пунктах 

 

 

29. Вивчення потреб громадян 

похилого віку у послугах, зокрема 

шляхом проведення опитувань 

громадян похилого віку, аналізу їх 

звернень, результатів оцінки їх 

потреб, планування роботи з їх 

надання 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 

2019 - 2022 роки Затвердження регіональних 

планів, міських, селищних, 

сільських планів з надання 

соціальних послуг громадянам 

похилого віку 

30. Проведення інвентаризації 

надавачів послуг та аналіз їх 

діяльності (зокрема послуги, що 

надаються, категорію осіб, яким 

надаються послуги, чисельність 

осіб, які отримують послуги) 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Проведення інвентаризації 

надавачів послуг 
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31. Проведення оцінки архітектурної, 

транспортної доступності об’єктів 

соціальної сфери для громадян 

похилого віку, планування роботи з 

її покращення 

Виконком міської ради 2020 - 2022 роки Затвердження регіональних 

планів, міських, селищних, 

сільських планів з поліпшення 

архітектурної, транспортної 

доступності об’єктів соціальної 
Розвиток інноваційних соціальних послуг з метою забезпечення можливості проживання громадян похилого віку у громаді; 

запобігання передчасному та небажаному переміщенню таких громадян до закладів стаціонарного догляду 

 

 

32. Забезпечення розвитку мережі 

відділень стаціонарного догляду 

громадян похилого віку за місцем 

проживання в громаді, зокрема на 

базі територіальних центрів 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Зменшення чисельність громадян 

похилого віку, які 

влаштовуються до обласних 

будинків-інтернатів для громадян 

похилого віку та осіб з 

інвалідністю 

33. Забезпечення надання послуги 

денного догляду громадян похилого 

віку, зокрема на базі діючих установ 

соціального обслуговування 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2018 - 2022 роки Запровадження надання послуги 

з догляду за громадянами 

похилого віку протягом дня 

Впровадження стандартів надання соціальних послуг для громадян похилого віку, в тому числі осіб, які перебувають в інтернатних 
установах системи соціального захисту населення 

 

 

34. Модернізація структури закладів та 

установ соціального 

обслуговування, розширення 

переліку соціальних послуг 

відповідно до потреб отримувачів, в 

тому числі з метою переходу від 

постійного стороннього догляду до 

підтриманого проживання 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2020 роки Збільшення кількості нових 

відділень, установ та закладів 

соціального обслуговування, 

відкритих відповідно до потреб 

отримувачів послуг 
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35. Підвищення кваліфікації фахівців 

установ соціального обслуговування 

щодо надання соціальних послуг 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Проведення семінарів, тренінгів, 

навчання 

36. Вивчення механізму запровадження 

сімейних форм догляду за 

громадянами похилого віку 

(прийомна сім’я, опікунська сім’я, 

фостерна (професійна) сім’я, 

патронатна сім’я (тимчасовий 

догляд), у тому числі з урахуванням 

міжнародного досвіду 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2021 - 2022 роки Підготовка інформаційно- 

аналітичної записки із 

пропозиціями щодо механізму 

запровадження такого механізму 

37. Складення реєстрів надавачів 

соціальних послуг громадянам 

похилого віку різних форм 

власності та підпорядкування і 

розміщення їх на офіційних веб- 

сайтах обласних 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Розміщення на офіційних веб-

сайтах реєстрів надавачів 

соціальних послуг 

Сприяння забезпеченню широкої участі благодійних, релігійних організацій та громадських об’єднань у розвитку системи надання 

первинних і довготривалих послуг громадянам похилого віку, зокрема догляду за ними інформації про можливість участі 
38. Залучення представників релігійних 

організацій до діяльності 

мультидисциплінарних команд з 

надання паліативної допомоги 

Виконком міської ради 2019 - 2022 роки Включення духівників до складу 

мультидисциплінарних команд з 

надання паліативної допомоги 
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Активізація виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку 

39. Забезпечення надання соціального 

житла громадянам похилого віку з 

урахуванням їх потреб 

Виконком міської ради 2021 - 2022 роки Отримання громадянами 

похилого віку соціального житла 

Стимулювання впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності в діяльність бізнесу 
із спрямованістю на розв’язання проблем громадян похилого віку 

40. Сприяння висвітленню засобами 

масової інформації проектів, у тому 

числі соціальних, спрямованих на 

надання підтримки громадянам 

похилого віку, що реалізуються за 

підтримки бізнесу 

Виконком міської ради, загальний 

відділ 

2019 - 2022 роки Забезпечення висвітлення 

інформації засобами масової 

інформації про соціально 

відповідальний бізнес 

Підвищення рівня доступності освітніх, медичних та інших послуг для громадян похилого віку, які проживають у сільській місцевості 

та на депресивних територіях 
41. Запровадження моніторингу потреб 

територіальної громади в освітніх, 

медичних та інших послугах, 

зокрема для громадян похилого 

віку, які проживають у сільській 

місцевості та на депресивних 

територіях 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2020 рік Забезпечення проведення 

моніторингу територіальної 

громади в освітніх, медичних та 

інших послугах 

42. Надання консультативної допомоги 

фахівців закладів охорони здоров'я за 

допомогою телефону та 
Інтернету 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД» 

2019 - 2022 роки Надання консультативної 

допомоги 
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43. Запровадження в сільській 

місцевості на базі діючих закладів 

та установ соціальної сфери: 

навчальних закладів, клубів, 

бібліотек, установ соціального 

обслуговування. 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню  
2019 - 2022 роки Забезпечення доступності 

громадян похилого віку, які 

живуть в сільській місцевості, до 

освітніх послуг 

Формування позитивного ставлення суспільства до громадян похилого віку, суспільного визнання та заохочення їх внеску та 

наявного потенціалу, зміцнення солідарності між поколіннями, запобігання дискримінації походження та місця проживання, 

розроблення дієвих методів подолання походження та місця проживання, розроблення дієвих методів подолання за ознакою віку, 

статі, інвалідності, соціального походження та місця проживання, розроблення дієвих методів подолання дискримінації 

44. Утворення при міській раді комісій 

із захисту прав та інтересів 

громадян похилого віку, які 

постраждали від кривди 

(дискримінації за ознакою статі та 

за віком, від домашнього 

насильства, насильства за ознакою 

статі тощо) 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Утворення при всіх міській раді 

комісій із захисту прав та 

інтересів громадян похилого віку 

IV. Створення системи захисту прав громадян похилого віку: 

Проведення аналізу специфіки демографічного старіння та його соціально-економічних наслідків, зокрема впливу старіння населення 

на функціонування інститутів сім’ї та освіти, загострення проблем у взаємодії  між різними поколіннями та реінтеграції громадян 

похилого віку у суспільство 

45. Проведення інформаційно- 

просвітницької роботи серед різних 

вікових груп населення, 

спрямованої на попередження 

насильства в сім’ї та захист дітей від 

насильства та жорстокого 

поводження. 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню, відділ 

освіти 

2019-2022 роки Збільшення чисельності 

населення, охопленого 

інформаційно-просвітницькою 

роботою 
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46. Надання методичної допомоги 

вчителям закладів середньої освіти 

щодо ознайомлення учнів стосовно 

психологічних та фізіологічних 

особливостей громадян похилого 

віку, зокрема з деменцією, з метою 

запобігання конфліктів у родині 

Виконком міської ради, відділ освіти, 

відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2020 - 2021 роки Надання методичної допомоги 

Підвищення рівня правової освіти громадян похилого віку, стимулювання навичок відстоювання 
такими громадянами своїх прав та інтересів 

47. Проведення право просвітницьких 
заходів, бесід з громадянами 
похилого віку з питання прав  
людини, у тому числі громадян 
похилого віку, механізмів захисту 
цих прав, зокрема на базі установ 
соціального обслуговування, 
центрів дозвілля, центрів активного 
довголіття 
 

Виконком міської ради, центр надання 
соціальних послуг населенню 

2019 - 2022 роки Забезпечення проведення лекцій 

з питань прав людини 

 

Здійснення профілактичних заходів із запобігання і втраті майна громадянами похилого віку 

48. Проведення правопросвітницьких 

заходів, бесід з громадянами 

похилого віку з питання запобігання 

втраті майна, зокрема на базі діючих 

установ соціального 

обслуговування, центрів дозвілля, 

центрів активного довголіття 

Виконком міської ради 2018-2022 роки Проведення лекцій для громадян 

похилого віку з питань 

запобігання втраті майна 
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49 Запровадження ведення 

соціальними працівниками спільно 

із медичними працівниками 

закладів охорони здоров’я обліку 

громадян, які мають психічні 

розлади, у тому числі залежні від 

психоактивних речовин, з метою 

запобігання незаконній втраті їх 

майна 

Виконком міської ради, комунальний 

некомерційний заклад «Помічнянський 

ЦПМСД», центр надання соціальних 

послуг населенню 

2019 рік Запровадження ведення обліку 

громадян, які мають психічні 

розлади 

50. 
Вивчення питання щодо 

запровадження механізму 

запобігання відчуження майна 

громадян похилого віку, які 

постійно проживають в установах 

соціального обслуговування та/або 

мають психічні розлади, у тому 

числі залежні від психоактивних 

речовин, з метою захисту прав 

громадян похилого віку 

Виконком міської ради 2020 - 2021 роки Вивчення питання про 

запровадження механізму 

запобігання відчуженню майна 

громадян похилого віку 

Проведення профілактичних і правозахисник заходів та заходів щодо забезпечення захисту від дискримінації, протидії домашньому 

насильству та жорстокому ставленню до громадян похилого віку 

 

 

 

 

 

 

51. Підвищення рівня 

поінформованості широкої 

громадськості за допомогою засобів 

масової інформації та інших 

інформаційних кампаній про 

проблему домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, 

жорстокого ставлення до громадян 

похилого віку і про її аспекти та 

причини 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Проведення інформаційної 

кампанії про проблему 

домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, 

жорстокого ставлення до 

громадян похилого віку 
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52. Включення питань, пов’язаних з 

проблемою домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, 

дискримінацією за ознакою статі та 

за віком, жорстокого ставлення до 

громадян похилого віку, в програми 

підготовки фахівців з питань 

догляду та інших фахівців, які 

надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Включення в програми 

підготовки соціальних 

працівників питань, пов’язаних з 

проблемою домашнього 

насильства, жорстокого 

ставлення до громадян похилого 

віку 

53. Проведення для громадян похилого 

віку, в тому числі отримувачів 

соціальних послуг, членів їх родин, 

сусідів і найближчого їх оточення та 

учнівської молоді, тематичних 

семінарів, лекцій, бесід, роз’яснень 

в установах соціального 

обслуговування, клубах, закладах 

охорони здоров’я, навчальних 

закладах, закладах / установах 

соціальної сфери з питання 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою 

статі, дискримінації за ознакою 

статі та за віком 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Проведення відповідних заходів 

54. Проведення тренінгів для персоналу 

закладів соціального 

обслуговування з питань 

недопущення порушення етичних 

норм під час виконання 

професійних обов’язків, поваги до 

гідності отримувача послуг, 

дотримання вимог 

конфіденційності, а також 

профілактики "професійного 

вигорання", яка може стати 

причиною насилля та дискримінації 

Виконком міської ради, центр надання 

соціальних послуг населенню 
2019 - 2022 роки Проведення тренінгів 
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