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Затверджено
                                                                                      рішенням міської ради
                                                                                      від 23.12.2020 року № 69

Програма
Соціальної підтримки сімей, з дітьми та осіб, які

опинились в складних життєвих обставинах
на 2021-2022 роки
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м. Помічна

2021 рік
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1. Паспорт Програми

1. Замовник Програми Помічнянська міська  рада

2.  Розробник Програми «Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради

3. Відповідальні виконавці

Програми

«Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради.

4. Учасники Програми Помічнянська міська  рада, «Центр
надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради; Відділ
освіти; Відділ культури, туризму,
молоді та спорту; Комунальне
некомерційне підприємство
«Помічнянський центр первинної
медико-санітарної допомоги».

5. Термін реалізації Програми  2021-2022 рік

6. Перелік джерел

фінансування Програми

міський бюджет, інші джерела

Загальний обсяг

фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації
Програми, всього,

300,000 тис. грн..7.

у тому числі коштів міського
бюджету

2021 рік 100.000 тис. грн..

2022 рік 200.000 тис. грн.
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І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку
суспільства. Саме її визнано у міжнародному співтоваристві найкращою
умовою для виживання, захисту і розвитку дітей, основним осередком
суспільства, природним середовищем для людини. Зусилля громади повинні
бути спрямованими на благополуччя і добробут сім’ї, створення умов для
захисту її прав та прав її членів у самій родині. Тільки в цьому випадку сім’я
буде здатна до саморозвитку, а її члени – до самореалізації. Сьогодні настало
чітке розуміння у суспільстві в цілому щодо зміцнення інституту сім¢ї та
реформування системи інтернатних закладів, надаючи право дитині при не
можливості виховуватися у рідній сім’ї влаштуватися у прийомну сім’ю,
дитячий будинок сімейного типу. Все це зумовлює необхідність державної
сімейної політики в Україні, яка спрямована на зміцнення соціального
інституту сім’ї; напрямом її реалізації є соціальна робота з сім’єю, яка враховує
особливості сім’ї як первинного соціального колективу.

Світова практика доводить, що існує необхідність створення моделі
надання якісних соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які опинилися в
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
Кваліфікована діяльність із здійснення заходів для поліпшення або відтворення
якості життєдіяльності, повернення до повноцінного життя осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги є виключним і переважним видом діяльності суб’єктів соціальної
роботи.

Причини, з яких діти часто стають безпритульними, це: сімейні
проблеми, неспроможність та безвідповідальність батьків щодо виховання
власних дітей, різноманітні правопорушення та інші складні життєві обставини.
Крім того, є діти, покинуті батьками, які так само не мають належних умов для
життя та повноцінного розвитку. Всі вище перераховані умови спричиняють
зростання дитячого жебракування, бродяжництва, робить дітей беззахисними
перед дорослими, які можуть втягувати їх до протиправної діяльності. Життя і
здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою.

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на
створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей,
утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального
батьківства.

Програма спрямована на організацію та проведення соціальної роботи з
сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають  у складних життєвих обставинах.
Програма зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері
створення сприятливих умов для збереження сім’ї, всебічного розвитку сім’ї та
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кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, посилення
ролі сім’ї  як первинного осередку суспільства.

169

В Помічнянській об’єднаній територіальній громаді  створено «Центр
надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради, діяльність якого спрямовано на раннє виявлення облік, та
здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, що опинилися в
складних життєвих обставинах. На обліку в Центрі знаходиться 140 сімей, які
опинилися  в складних життєвих обставинах в яких виховується 355 дітей з
якими проводиться робота щодо визначення шляхів подолання складних
обставин в яких опинилися сім'ї. На території Помічнянської  ОТГ знаходиться
12 сімей під опікою в яких виховується 15 дітей. Крім того на території ОТГ є
одна прийомна сім'я, одна патронатна сім'я, одна сім'я кандидатів на створення
ДБСТ.  А також проживає 31 сім'я в яких виховуються діти з функціональними
обмеженнями.

Програма покликана у першу чергу усунути або ж мінімізувати складні
життєві обставини у сім’ях, які  потрапили у складні життєві обставини.
Соціально-профілактична робота, яку проводять фахівці Центру спрямована на
запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді,
виявлення сімей, які вже опинилися з різних причин в складних життєвих
обставинах.

Саме діяльність центру спрямована на проведення якісної соціально-
профілактичної роботи з відповідними категоріями населення на території
Помічнянської ОТГ для подолання складних життєвих обставин.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є: забезпечення системної та комплексної політики у
сфері сім’ї дітей та молоді, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та
її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; здійснення
комплексних заходів щодо попередження насильства в сім’ях або в яких існує
реальна загроза його вчинення, вдосконалення механізму запобігання та
протидії насильству в сім’ї, підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї,
забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, підтримка молоді
з функціональними обмеженнями. Підвищення ефективності діяльності,
взаємодії органів влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у
сфері протидії насильства. Захист та надання допомоги особам, які
постраждали від насильства в сім’ї; здійснення комплексних заходів на рівні
громади щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб та
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сімей, які постраждали від збройних конфліктів, а також визначення
зазначених обсягів  фінансування заходів.

Центр надання соціальних послуг населенню в рамках розробленої
Програми  має  на меті забезпечити, у межах своїх повноважень, створення
належних умов для соціального захисту вразливих категорій населення:
задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які потребують
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сторонньої допомоги та спрямована на проведення соціальної роботи з сім’ями,
дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах та
потребують допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції
та внутрішньо переміщених осіб. Програма зумовлена необхідністю реалізації
сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для збереження
сім’ї, всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання
сім’єю своїх функцій, посилення ролі сім’ї, як первинного осередку
суспільства.

Програма передбачає протягом  2021 року проведення комплексу заходів,
щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної та
сімейної політики на відповідній території шляхом:

– взаємодії із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями для проведення соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в рамках реалізації
загальнодержавних та інших соціальних програм;

– виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм
соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб;

– подальший розвиток сімейних форм виховання;
– послуги патронату дитини, створення реєстру сімей патронатних

вихователів, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери
інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її
здорового функціонування;

– соціальний захист та підтримку сімей, в яких виховуються діти з
особливими потребами;

– робота з вимушено переселеними сім’ями, сім’ями учасників АТО.
Основні напрями виконання Програми - раннє виявлення, облік та

соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,
пошук та підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни,
піклувальники, патронатні сім’ї, наставники, профілактика раннього
соціального сирітства, організація та здійснення соціально-профілактичної
роботи.
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Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:
- підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з дітьми,

та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання

в сім’ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;
- забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям та

сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

171
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми (додаються)
здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської ради із залученням
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Для забезпечення
реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та
гуманітарної допомоги.

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського
бюджету, або при внесенні змін до нього і можуть коригуватися у залежності
від рівня цін та можливостей міського бюджету Помічнянської міської ради на
відповідний фінансовий рік. Програма розроблена на період: 2021-2022 року.

ІV. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, фінансове забезпечення
Програми

Програма розроблена згідно з вимогами чинного законодавства України.
Робота з сім’ями здійснюється згідно постанов Кабінету Міністрів України від
21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» та
від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)».

Центром здійснюється обстеження сімей з метою перевірки фактів
належного проживання дітей, надається психологічна та юридична допомога.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання

 Програми, грн.

             2021 рік                2022 рік

Міський бюджет 100,000 тис. 200,000 тис.

Інші джерела, не
заборонені чинним
законодавством

           -              -

Усього 100,000 тис. 200,000 тис.
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Крім того, фахівці центру допомагають, в рамках своїх повноважень,
здійснювати влаштування дітей до закладів освіти; сприяння у вирішенні
житлово-побутових проблем, налагодження зв’язків з членами родини,
громадою, отримувати/відновлювати реєстрацію за місцем
проживання/перебування чи оформлення/відновлення документів, отримання
гуманітарної допомоги, проводити соціальну роботу на базі дитячих закладів
різних форм.

172

Значне місце посідає робота з молоддю, яка звільнилась з місць
позбавлення волі або перебуває на обліку чи засуджені до покарань, не
пов’язаних з позбавлення волі. Крім того, фахівці із соціальної роботи
приділяють увагу роботі з популяризації сімейних форм виховання,
наставництва, патронату, підготовці, створенню та соціальному
супроводженню прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

У ході виконання Програми передбачається:
- здійснювати комплексні заходи, що спрямовані на запобігання дитячій

безпритульності та бездоглядності, профілактику соціального сирітства та на
реалізацію права кожної дитини на виховання у сім’ї;

- залучати до співпраці громадські та благодійні організації, діяльність
яких спрямована на соціальний захист дітей;

-  розвивати співпрацю з іншими суб’єктами господарювання в місті, які
мають натхнення допомагати у вирішенні проблем, що пов’язані з проведення
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних
життєвих обставинах.

Реалізація Програми здійснюватиметься завдяки фінансуванню з міського
бюджету в межах асигнувань, передбачених рішенням про міський бюджет на
відповідний рік по галузі соціального захисту та соціального забезпечення,
можливих трансферів і субвенцій з бюджету, інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України, а також коштів підприємств, установ та
організацій.

Обсяги бюджетних асигнувань визначено, враховуючи необхідність
забезпечення реалізації конкретних заходів на утримання та забезпечення
діяльності «Центру надання соціальних послуг населенню» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради. В ході планового проведення заходів
Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з
реальними можливостями міського бюджету у відповідний рік, передбаченими
на реалізацію розділів Програми.
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V. Перелік напрямків, завдань і заходів Програми та результативні
показники

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення надання соціальних послуг в рамках повноважень
центру;

- підвищення кваліфікації працівників центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, які надають соціальні послуги;

- підвищення якості здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які
опинились у складних життєвих обставинах;

173

- продовження роботи, спрямованої на запобігання відмовам від
новонароджених дітей;

- удосконалення пошуку, підбору, навчання та здійснення соціального
супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- активізація пошуку, підбору, навчання кандидатів у патронатні
вихователі, наставники.

Виконання завдань даної Програми дасть змогу забезпечити наступні
результативні показники:

- зменшення кількості сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- оперативне інформування населення про соціальні послуги відділу
служб для сім’ї, дітей та молоді, які надаються відповідно до законодавства;

- збільшення кількості наданих соціальних послуг для таких категорій, як:
діти та молодь з особливими потребами, діти-сироти, діти, що залишилися без
батьківського піклування, діти із прийомних, малозабезпечених, багатодітних,
неповних сімей; сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах; діти
внутрішньо переміщених сімей.

Також, здійснення програми сприятиме впровадженню нових соціальних
технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних
життєвих обставин.

Протягом 2020 року планується здійснити такі заходи:
- створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та

сімейної політики на підвідомчій території;
- формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки та навичок,

що ґрунтуються на здоровому способі життя (групова робота з відповідними
категоріями);

- надання молоді та сім’ям соціально-психологічної, юридичної
підтримки та допомоги;
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- сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного простору,
необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства
(створення просвітницько-профілактичної друкованої продукції);

- формування правової культури та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі (створення просвітницько-профілактичної друкованої
продукції);

- соціальна адаптація та інтеграція в суспільство молоді з особливими
потребами (зокрема молодих людей з функціональними обмеженнями);

- соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних
послуг за результатами проведеної оцінки потреб.

174

VІ. Очікувані результати
Реалізація даної Програми дозволить:
·збільшити кількість сімей, які мінімізували та подолали складні життєві

обставини;
·зменшити статистику негативних явищ у підлітковому та молодіжному

середовищі, підвищити рівень обізнаності дітей та дорослих із питань
негативного впливу на організм алкоголю, тютюну, наркотичних речовин;

·попередити відмови матерів від новонароджених дітей через
психологічну та соціальну підтримку вагітних жінок;

·забезпечити соціальну підтримку, реабілітацію   та інтеграцію осіб з
особливими потребами в суспільстві;

·створити системи своєчасного реагування з надання необхідної допомоги
громадянам, які її потребують, для зниження соціальної напруги у суспільстві;

·активізувати життєву позицію громадян, звільнених з місць позбавлення
волі;

· внутрішньо переміщених сімей;
·підвищити авторитет сім’ї, зміцнити сімейні цінності, допомогти в

подоланні складних життєвих умов;
·надавати якісні соціальні послуги;
·покращити якість здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які

опинились у складних життєвих обставинах та не в змозі подолати їх
самостійно;

·збільшити кількості бажаючих сімей/осіб, які готові до прийняття дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ю.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
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Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Центр
надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської
міської ради, та забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування,
установами, організаціями, громадськими об’єднаннями з питань реалізації
Програми.

Відповідальним виконавцем Програми подається узагальнений звіт про
виконання Програми.

_______________________________
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175
Додаток  2

до міської Програми проведення соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на
підвідомчій території Помічнянської міської ради
на 2021-2022 рік

Напрямки діяльності та основні заходи
міської Програми «Проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на підвідомчій території Помічнянської  ОТГ 2021-2022 рік»

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

І. Сімейна та молодіжна політика, як пріоритетний засіб запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, профілактика негативних явищ

1

Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які
опинилися у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги, через забезпечення їх раннього виявлення у
населених пунктах шляхом проведення виїзної роботи та
відвідування сімей, здійснення початкової оцінки потреб дітей та
їх сімей, постановки їх облік, вивчення їх потреб,  планування та
визначення методів допомоги, надання їм соціальних послуг,
забезпечення за необхідності соціального супроводу сімей та осіб,
які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм
спектру соціальних послуг відповідно  до державних соціальних
стандартів.

Постійно ЦНСПН Міський
бюджет

Відповідно
до

кошторисних
призначень

Виявлення сімей у СЖО, створення
реєстру для моніторингу та

спостереженням за динамікою змін на
підвідомчій території, надання необхідної

допомоги та забезпечення належного
соціального обслуговування потребуючих

на підвідомчій території, Облік та
супровід сімей з дітьми, осіб які
опинилися у складних життєвих

обставинах. Подолання або мінімізація
складних життєвих обставин
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Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

2

Надання відповідних соціальних послуг членам сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, щодо проблем
насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення
Забезпечення соціальної роботи спільно із реабілітаційними
закладами щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і
фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості та
насильства, здійснення соціально-профілактичної роботи з
членами сімей з метою створення умов для повернення дітей до
біологічної сім’ї. Організація та проведення тренінгів, круглих
столів, акцій, «16 днів проти насильства», « Допоможи
ближньому».

2021-2022

ЦНСПН

Добровеличківське
відділення поліції
Новоукраїнського
відділу в
Кіровоградській
області

Міський
бюджет

Відповідно
до

кошторисних
призначень

Надання соціально-психологічної
допомоги жертвам насильства

3

Профілактика раннього соціального сирітства, поширення засад
відповідального, усвідомленого батьківства. Здійснення соціальної
роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених
дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки
вагітних жінок та жінок, які народили дитину, попередження
фактів раннього соціального сирітства. Співпраця з  жіночою
консультацією КЗ «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської
міської ради, Добровеличківського району.  Попередження відмов
від новонароджених дітей та забезпечення соціальної підтримки
вагітних жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх
матерів. Проведення акції  «Турбуємося з народження», підтримка
молодих сімей СЖО.

2021-2022

Помічнянська міська
рада,

ЦНСПН,

 КЗ «Помічнянська
міська лікарня»

Міський
бюджет 5000.0

Інформованість про соціальні
послуги.

Зменшення кількості дітей,
залишених матерями у пологовому

відділенні.

Соціально-психологічна підтримка
батьків.

Подолання або мінімізація молодих
сімей з новонародженнями дітьми.
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Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

4

Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, шляхом створення нових
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу шляхом
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, пошуку та
підбору осіб, які виявили намір взяти на виховання дитину-сироту,
дитину, позбавлену батьківського піклування.

Проведення інформаційної кампанії «Кожна дитина у колі
родини» з питань пошуку та підбору кандидатів у прийомні
батьки, батьки-вихователі (виготовлення  інформаційних буклетів,
пам'яток) Збір документів та направлення на навчання та
підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі,
опікуни та піклувальники до Кропивницького ОЦСССДМ.

    2021-2022 ЦНСПН Міський
бюджет 3000.0

Покращення інформованості
населення про сімейні форми

влаштування дітей (випуск
друкованої продукції). Створення

сімейних форм виховання та
влаштування дітей-сиріт та дітей, які
позбавлені батьківського піклування,

до сімейних форм виховання

5

Поширення інформації щодо послуги патронату над дитиною.
Здійснення первинного відбору кандидатів у патронатні
вихователі. Проведення оцінки потреб дитини та її сім’ї
кандидатів у патронатні вихователі.

2021-2022 ЦНСПН Міський
бюджет 1000.0 Забезпечення ефективного

функціонування патронатних сімей

6

Здійснення соціального супроводження дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей, опікунів  піклувальників,  та
патронатних сімей, проведення серед них соціально-педагогічних,
психологічних та виховних тренінгів на тему: «Кожній дитині
потрібна родина»,     « Візьміть дитину у родину!», «Станьте
патронатними вихователями»

2021-2022

ЦНСПН, Відділ
освіти, КЗ

«Помічнянська
міська лікарня»

2000.0 Забезпечення ефективного
функціонування прийомних сімей
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Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

7

Здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними
особами (ВПО): здійснення оцінки потреб та забезпечення
соціальним супроводом (у разі потреби); здійснення роботи по
встановленню статусу дітям, які постраждали від збройних
конфліктів;надання психологічної, юридичної, соціальної,
інформаційної  та гуманітарної допомоги ( підготовка до
опалювального сезону сім’ям СЖО).

2021-2022

Помічнянська міська
рада,

ЦНСПН

Міський
бюджет 2000.0

Подолання та мінімізація складних
життєвих обставин внутрішньо
переміщених сімей.

8

Здійснення соціальної роботи з учасниками антитерористичної
операції (АТО/ООС,) та їх сім’ями: проведення оцінки потреб
сімей, учасників АТО/ООС та сімей загиблих
військовослужбовців;забезпечення соціальним супроводом (у разі
потреби) сімей, учасників АТО/ООС та сімей загиблих
військовослужбовців; надання психологічної, юридичної,
соціальної підтримки, соціальна адаптація учасників
АТО/ООС,проведення соціальної акції «Пам̓ ятаємо.
Підтримуємо. Допомагаємо».

2021-2022 ЦНСПН Міський
бюджет 5000.0 Соціальна підтримка, та соціальна

адаптація учасників АТО та їх сімей.

9

Соціальна адаптація, облік дітей та осіб молодіжного віку, які
засуджені до покарань не пов’язаних із позбавленням волі,
звільнених від відбування покарань з випробуванням або умовно-
достроково та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі.
Надання соціальних послуг особам, які перебувають у конфлікті з
законом: ведення постійного банку даних; соціальний супровід (у
разі потреби); надання психологічної, юридичної та соціальної
підтримки. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів
спрямованих на профілактику шкідливих звичок та вчинення
повторних звичок.

2021-2022

ЦНСПН,

Добровеличківське
відділення поліції
Новоукраїнського

відділу в
Кіровоградській

області,

Добровеличківський
РС філії  ДУ «Центр
пробації» в
Кіровоградській
області

Міський
бюджет 1000.0

Соціальний патронаж осіб, що
повернулись  з  місць позбавлення

волі та умовно-засуджених

10

Забезпечення соціальної підтримки сімей опікунів та
піклувальників з метою створення сприятливих умов виховання, та
всебічного розвитку дітей, та проведення групових заходів з
дітьми з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського
піклування.

2021-2022 ЦНСПН Міський
бюджет

1000.0 Соціальна підтримка осіб з числа
дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування.



16

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

11

Забезпечення соціальної підтримки молодих сімей та залучення до
активної діяльності в житті громади. Та поширення засад
усвідомленого батьківства та проведення тематичних  заходів на
теми: « Перегони малюків», «Хода молодих мам з візочками».

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Відділ культури
туризму та спорту.

Міський
бюджет 5000.0 Соціальна підтримка молодих сімей

12

Проведення просвітницької роботи для цільових груп осіб, в т.ч.
серед молоді, з питань здорового способу життя, планування сім’ї
та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом і ВІЛ,
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.
Проведення акцій «Молодь проти наркоманії, злочинності,
насильства».  Розробка та випуск буклетів, листівок з питань
відповідального батьківства, підготовки молоді до сімейного
життя,  пам’ятки, буклети з питань профілактики тютюнопаління,
алкоголізму, СНІДу, наркоманії, ВІЛ-інфекції, соціально
небезпечних  захворювань, насильства та іншої соціальної
тематики. Поширення соціальної реклами у ЗМІ та у вигляді
друкованої продукції.

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН
Міський
бюджет 1000.0

Надання соціально-психологічної
підтримки Доступність населення до
отримання інформації  з соціальної
та профілактичної  тематики
Покращення інформованості
населення з питань профілактики
негативних явищ

ІІ. Система  заходів з соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2021-2022 рік

13
Матеріальна допомога опікунським сім’ям,  сім’ям з дітьми з
особливими потребами, та з особами з інвалідністю, дітям з
багатодітних та малозабезпечених сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах.

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Міський
бюджет 20.000

Надання комплексної допомоги та
соціальної підтримки дітям з сімей,
які опинилися у складних життєвих
обставинах, дітям-сиротам, дітей,

позбавленим батьківського
піклування,  дітям з особливими

потребами, дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей



17

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

14 Організація та проведення конкурсу малюнків та плакатів «Молодь
обирає здоров’я» до Всесвітнього дня здоров'я  - 7 квітня 2021-2022

ЦНСПН,Відділ
освіти.

Міський
бюджет 1000.0 Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді

15
Проведення заходів приурочених «Дню матері», до« Дня сім'ї»,
нагородження багатодітних матерів-Героїнь, матерів в яких
знаходяться діти під опікою - 15 травня,

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Відділ культури
туризму та спорту

Міський
бюджет 10.000 Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді

16
Проведення Акції «Пасхальний кошик» до Великодніх свят для
сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах та
перебувають під соціальним супроводом Центру

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Відділ культури
туризму та спорту

Міський
бюджет 5000.0

Підтримка сімей з дітьми, які
опинилися в складних життєвих

обставинах

17 Проведення Акції до Дня боротьби з тютюнопалінням (обмін
сигарет на цукерки)- 31 травня 2021-2022

ЦНСПН,

Відділ освіти.

Міський
бюджет 1000.0

Комплексне вирішення питань
захисту сімей, профілактика

шкідливих звичок дітей та молоді

18 Проведення  Акцій та ігротек на тему «Діти- квіти життя» 1 червня
-  до Міжнародного дня захисту дітей 2021-2022

           ЦНСПН,

     Відділ освіти.

 Відділ культури
туризму та спорту

Міський
бюджет 1000.0 Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді

19
Проведення ігротек «Діти мають права»  та «Молодь обирає
здоров’я», конкурсів малюнків, тренінгів, лекцій та бесід для дітей
у пришкільних таборах

2021-2022

     ЦНСПН

     Відділ освіти.

 Відділ культури
туризму та спорту

Міський
бюджет 1000.0 Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді
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20
Проведення Акції «Підготуй дитину до школи “для дітей шкільного
віку, з сімей, які опинилися  в складних життєвих обставинах та
перебувають під  соціальним супроводом Центру

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Міський
бюджет 10.000 Забезпечення дітей шкільним

приладдям , одягом та взуттям

21 Проведення Акції до Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми -
1 грудня    2021-2022

ЦНСПН, КЗ
«Помічнянська міська

лікарня»

Міський
бюджет - Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді

22
Проведення Акції у рамках реалізації Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства», яка щорічно проходить в Україні з 25 листопада
по 10 грудня

2021-2022 ЦНСПН
Міський
бюджет - Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді

23

Проведення Акції «Тепла домівка, зігріта турботою». Забезпечення
паливом та/або дровами сім’ї, які потрапили у складні життєві
обставини, перебувають у надзвичайно складних умовах та
перебувають на обліку Центру (1 раз на рік)

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Міський
бюджет     10.000

Матеріальна допомога  для
вирішення проблем, сімей які

опинилися в складних життєвих
обставинах

24

Здійснення соціальної роботи з розвитку обдарованих дітей та
молоді з обмеженими фізичними можливостями  розкриття їх
талантів шляхом проведення конкурсів, та виставочних робіт, та
проведення фестивалів, «Повір у себе!», «Разом ми сім'я щаслива в
нас дитина особлива».

2021-2022

ЦНСПН,Відділ
освіти; Відділ

культури туризму та
спорту.

Міський
бюджет 5000.0

Соціальна адаптація та соціальна
підтримка дітей, молоді, осіб з

функціональними обмеженнями

24
Проведення Акції до Дня Святого Миколая, для дітей, які
опинилися  у складних життєвих обставинах та перебувають під
соціальним супроводом Центру

2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Міський
бюджет      5000.0 Комплексне вирішення питань

захисту сімей, дітей та молоді



19

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.

грн.)№
з/
п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування
Міський
бюджет

Благоді
йні

внески

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7

25 Проведення Акцій до Новорічних та різдвяних свят для дітей сиріт,
та дітей позбавлених батьківського піклування 2021-2022

Помічнянська міська
рада

ЦНСПН

Міський
бюджет 5000.0 Підтримка та соціальна адаптація

дітей

29

Участь у проведенні та рейдах щодо профілактики негативних
проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій
бездоглядності: “Підліток. Зима. Канікули”, “Діти вулиці. Вокзал”,
Літо” та ін..

2021-2022

ЦНСПН

Добровеличківське
відділення поліції
Новоукраїнського

відділу в
Кіровоградській

області.

Міський
бюджет -

Недопущення перебування  дітей в
закладах   у вечірній час без

супроводу дорослих, продажу їм
алкогольних та тютюнових виробів


	Напрямки діяльності та основні заходи
	міської Програми «Проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на підвідомчій території Помічнянської  ОТГ 2021-2022 рік»

