
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконкому міської ради  

від 27.09.2019 року № 85 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо реалізації Стратегії подолання бідності на 2019 рік в розрізі Помічнянської ОТГ 

 

№ 

з/п 
Захід Виконавці Термін Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

І. За напрямом "Підвищення дієвості політики зайнятості" 

Проведення заходів із психологічної підтримки найбільш вразливих категорій осіб для підвищення рівня інтеграції на ринку праці у 

результаті надання інформаційних, консультативних профорієнтаційних послуг та соціальної реабілітації 
1. Забезпечення індивідуального 

супроводу окремих категорій 

безробітних, зокрема осіб з 

інвалідністю 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

2019 рік Забезпечення індивідуальним 

супроводом осіб з числа окремих 

категорій безробітних після їх 

працевлаштування 

 Забезпечення запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з 

питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, 

юридичної, адміністративно-консультативної тощо) 

 2. Забезпечення зайнятості сільського 

населення: 

1) надання інформаційних та 

консультативних послуг сільському 

населенню з питань організації 

підприємницької діяльності 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Збільшення частки сільського 

населення, охоплених 

інформаційними та 

консультаційними послугами 

 



 

 

3. 2) проведення семінарів із 

залученням малих і середніх 

сільськогосподарських 

товаровиробників з питань 

провадження підприємницької 

діяльності та нових механізмів 

компенсації сплати єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. 

 

Виконавчий комітет 

 

 
2019 рік 

 

Збільшення кількості малих та 

середніх сільськогосподарських 

товаровиробників, охоплених 

проведенням семінарів, тренінгів з 

питань провадження 

підприємницької діяльності 

II. За напрямом "Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків 

соціального відчуження сільського населення 

Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання" 

 

Підвищення рівня доступу якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у сільській місцевості 
 4.  Проведення моніторингу рівня 

доступності послуг з медичного 

обслуговування населення (медичних 

послуг) 

Виконавчий комітет 

КНП Помічнянський ЦПМСД 

КНП «Помічнянська міська лікарня» 

червень 
2020 

Підготовка аналітичних матеріалів 

на основі моніторингу рівня надання 

послуг з медичного обслуговування 

населення (медичних послуг) 

 5. Проведення моніторингу рівня 

відшкодування вартості лікарських 

засобів 

Виконавчий комітет 

КНП Помічнянський ЦПМСД 

КНП «Помічнянська міська лікарня» 

грудень 
2020 

Збільшення кількості відшкодованих 

лікарських засобів за рецептами 

Створення спеціалізованої інформаційно-комунікаційної мережі соціального захисту для забезпечення доступу сільського населення 

до участі у програмах соціальної підтримки та базових послуг, гарантованих державою 



 

 

6.  Завершення робіт щодо утворення 

центру надання 

адміністративних послуг, у тому 

числі соціального характеру, в 

об'єднаній територіальній громаді, 

виконання старостою функцій з 

прийому документів. 

Виконавчий комітет 

 

грудень 
2019 

Утворення центрів адміністративних 

послуг, у тому числі соціального 

характеру, в об'єднаних 

територіальних 

громадах 

 Підвищення рівня доступу до соціальних послуг у сільській місцевості, зокрема, у результаті активізації роботи виїзних 

мультидисциплінарних команд із надання соціальних послуг, виїзних прийомів працівників органів соціального захисту населення 

закладів та установ, що надають соціальні послуги 

 7. Проведення постійної роботи 

мультидисциплінарних команд, 

закладів та установ, що надають 

соціальні послуги 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

Щопівроку Збільшення кількості осіб, які 

охоплені послугами 

мультидисциплінарних команд 

 Створення та забезпечення стимулів і належних умов для роботи та проживання в селі молодих фахівців у галузі сільського 

господарства та інших сфер діяльності 

8. Визначення потреб в молодих 

фахівцях на рівні громади і оцінка 

можливостей громадян щодо їх 

ресурсного забезпечення 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

2019 рік Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо потреб 

в молодих фахівцях 

Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства 

9. Розвиток у громаді патронату над 

дитиною та інноваційної послуги для 

сімей з дітьми, що перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню  

2019 рік Створення не менше ніж 
5 сімей патронатних вихователів 

Розширення сучасної мережі зв’язку з метою забезпечення якісного телефонного сполучення, 

доступу до інтернату та телевізійного ефіру 
10. Розширення сучасної мережі зв'язку з 

метою забезпечення якісного 

телефонного сполучення, доступу до 

Інтернету та телевізійного ефіру 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Збільшення обсягу реалізованих 

Інтернет-послуг для населення 



 

 

Поліпшення транспортної доступності  населених пунктів шляхом будівництва ремонту та утримання в належному стані доріг загального 

користування у сільській місцевості та під’їзних доріг із твердим покриттям, розширення транспортної мережі збільшення кількості 

автобусних рейсів і зупинок) 

11. Проведення дорожніх робіт 

відповідно до державних 

будівельних норм і нормативів з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, у 

тому числі забезпечення виконання 

робіт з пониження бортового каменю 

на вулицях, дорогах (краях проїзної 

частини, укріпленої смуги узбіччя), у 

містах перетину пішохідних шляхів 

(тротуарів) з дорогами для проїзду 

автотранспортних засобів (до 2,5см), 

встановлення бортового каменю на 

зупинках на рівні підлоги 

транспортного засобу загального 

користування, а також тактильних 

дорожніх покажчиків. 

 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Забезпечення належного 

транспортного експлуатаційного 

стану автомобільних доріг загального 

користування та створення безпечних 

і комфортних умов руху 

транспортних засобів, пішоходів та 

інших учасників дорожнього руху на 

вулично-дорожній мережі ОТГ 

12. Поліпшення транспортної 

доступності населених пунктів 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Задоволення потреб населення у 

перевезеннях автомобільним 

транспортом. 

Сприяння в наданні послуг закладами культури у сільських населених пунктах 
13. Проведення культурно-мистецьких 

заходів, виставок, лекцій, бесід 

Виконавчий комітет 

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

2019 рік Проведення культурно – мистецьких 

заходів 

 



 

 

III. За напрямом «Сприяння ініціативності громад у розв’язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності» 

Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальних громад для створення комфортного середовища для населення,  

прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою сільських населених пунктів 

 
14. Сприяння залучення інвестицій для 

створення комфортного проживання 

населення у населених пунктах 

об'єднаної територіальної громади 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Підвищення рівня забезпечення 

об’єктами соціальної 

інфраструктури 

Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення нагляду та контролю 

за умовами життя, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей 
15. Забезпечення надання соціальних 

послуг, у тому числі соціального 

супроводу, сім'ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

відповідно до їх потреб 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

2019 рік Збільшення частки сімей, охоплених 

соціальними послугами. 

Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей 
16. Забезпечення направлення дітей, 

насамперед тих, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки, на оздоровлення та 

відпочинок 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

Відділ освіти 

2019 рік Оздоровлення та відпочинок дітей, 

які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки 

17. Сприяння максимальному 

охопленню дітей послугами 

оздоровлення та відпочинку, в першу 

чергу, дітей пільгових категорій 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

Відділ освіти 

2019 рік Охоплення послугами оздоровлення 

та відпочинку не менше 60 відсотків 

дітей пільгових категорій 



 

 

18. Активізація роботи закладів 

позашкільної освіти, закладів 

культури з метою розвитку 

здібностей та обдарувань дітей, 

організації та змістовного дозвілля 

Виконавчий комітет 

Відділ культури, туризму, молоді та 

спорту 

Відділ освіти 

 

2019 рік Збільшення частки охоплення дітей 

позашкільною освітою та різними 

формами дозвілля 

Обстеження будівель соціального призначення у сільській місцевості, придатних до використання, з метою створення на їх базі 

громадсько-культурних центрів для задоволення комплексу культурних, соціальних та інформаційних потреб населення 

 

 

 19. 
Обстеження будівель соціального 

призначення у сільській місцевості, 

придатних до використання, з метою 

створення на їх базі громадсько-

культурних центрів 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Проведення обстеження 

Відновлення збереження та невиснажливе використання екосистеми, зокрема, у результаті впровадження механізму, економічного 

стимулювання до використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів 
20. Підвищення рівня обізнаності 

населення щодо цінностей територій 

та об'єктів природно-заповітного 

фонду шляхом проведення 

роз'яснювальної роботи 

Виконавчий комітет 

 

2019 рік Проведення роз'яснювальної роботи 

IV. За напрямом "Мінімізація ризиків бідності соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення Забезпечення 

подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення" 

Забезпечення комплексного розв'язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування 

принципу "єдиного вікна" під час надання соціальної підтримки що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям із здійснення заходів щодо соціальної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 



 

 

Удосконалення системи забезпечення житлом найбільш вразливих верств населення з державного житлового фонду з урахуванням 

новітньої світової практики та вітчизняного досвіду, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа. 
 
22. 

Вживати заходи щодо забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, у тому 

числі за рахунок субвенції загального 

фонду державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2019 році на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

жовтень 
листопад 

Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

V. За напрямом "Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення" 

Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві 

обставини, у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку з територіальною громадою, освітніми 

закладами, закладами охорони здоров'я та громадськими та волонтерськими організаціями 

 21.   

Впровадження інтегрованої моделі 

соціального захисту через центр 

надання адміністративних послуг, що 

передбачає поєднання надання 

адміністративних послуг соціального 

спрямування (виплати) та соціальних 

послуг 

 

 Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

 
2019 рік 

 

Впровадження інтегрованої моделі 

соціального захисту у 40 пілотних 

громадах. 



 

 

23. Забезпечення надання державної 

соціальної підтримки: 

1) впровадження в в об’єднаній 

територіальній громаді інтегрованої 

системи соціальної підтримки сімей 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

Щопівроку Збільшення частки об'єднаних 

територіальних громад, які 

впровадили інтегрований підхід 

соціальної підтримки сімей 

Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, 

доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг та підвищення їх якості 
24. Забезпечення проведення 

моніторингу та оцінювання якості 

соціальних послуг відповідно до 

методичних рекомендацій 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

2019 рік Проведення моніторингу та 

оцінювання якості соціальних послуг 

(внутрішній та зовнішній) та 

підготовки інформаційно- 

аналітичних матеріалів 
Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту 

шляхом обладнання їх пандусами, ліфтами 
25. Підвищення рівня доступу осіб 3 

інвалідністю до громадського 

транспорту 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

2019 рік Збільшення кількості транспортних 

засобів, пристосованих до 

перевезення осіб з інвалідністю 

Розроблення нової системи надання соціальних послуг, орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, 

хворих на туберкульоз 
26. Впровадження ефективної системи 

надання послуг з комплексної 

реабілітації (абілітації) особам (дітям) 

з інвалідністю 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

2019 рік Створення сприятливого середовища 
для виховання дітей 

Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) і проживання учнів та педагогічних працівників сільських шкіл у 

разі відсутності навчального закладу в населеному пункті 
27. Забезпечення підвезення до місця 

навчання (роботи): 

1) забезпечення регулярного 

підвезення учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання і 

роботи 

Виконавчий комітет 

Відділ освіти 

 

2019 рік Підвезення дітей та педагогічних 

працівників до місць навчання і 

роботи 



 

 

2) забезпечення закупівлі шкільного 

автобусу 

Виконавчий комітет 

Відділ освіти 

 

2019 рік Здійснення закупівлі 
400 шкільних автобусів 

Забезпечення надання профільної загальної середньої освіти в сільській місцевості відповідно до державних стандартів якості освіти, 

зокрема через подальше об'єднання старших класів шкіл на базі більшого навчального закладу з кращим оснащенням, організації 

онлайн-курсів для поглибленого вивчення предметів та підготовки зовнішнього незалежного оцінювання, розвитку альтернативних 

моделей організації здобуття освіти 
28. Забезпечення розбудови мережі 

опорних закладів освіти 

Виконавчий комітет 

Відділ освіти 

 

2019 рік Збільшення кількості опорних шкіл 

Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених 

педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема до роботи у реабілітаційних установах 
  29. Інтеграція дітей з інвалідністю до 

навчальних закладів: 

І) продовження роботи по створенню  

інклюзивно-ресурсного центру 

Виконавчий комітет 

Відділ освіти 

 

2019 рік Збільшення кількості дітей, які 

здобувають освіту в інклюзивних 

групах та інклюзивних закладах 

2) продовження запровадження та 

розвиток сучасних методик 

інклюзивного навчання та 

забезпечення доступності закладів 

освіти для осіб з інвалідністю 

Виконавчий комітет 

Відділ освіти 

 

Серпень 

Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа 
  30. Забезпечення охоплення сімейними 

формами виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Виконавчий комітет 

Центр надання соціальних послуг 

населенню 

 

2019 рік Збільшення частки дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, переданих на 

усиновлення або влаштування на 

виховання в сім'ї громадян (під 

опіку та піклування, в прийомні 

сім'ї, дитячі будинки сімейного 

типу) 

 



 

 

Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей 
31. Продовження роботи з проведення 

профілактичних медичних оглядів 

(насамперед дітей) у віддалених 

населених пунктах мобільною 

медичною бригадою у складі вузько 

профільних фахівців та їх 

забезпечення необхідним 

мінімальним набором діагностичної 

апаратури та приладів 

Виконавчий комітет 

КНП Помічнянський ЦПМСД 

КНП «Помічнянська міська лікарня» 

Грудень Проведення регулярних 

профілактичних медичних оглядів 

дітей 
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