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В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Програму  соціальної  підтримки,  розвитку  та

становлення, сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2016 рік, що додається.

2. Включити  Програму  соціальної  підтримки,  розвитку  та

становлення  сімей,  дітей  та  молоді  м.  Кіровограда  на  2016 рік  до  складу

Програми економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 рік та

основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки.

1. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури  і

спорту  та  молодіжної  політики  та  заступника  міського  голови  з  питань

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних

обов’язків.

Міський голова                                                                                      А.Райкович
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1. Аналіз розвитку галузі за попередній період

Розвинута  соціальна  сфера  і,  як  наслідок,  соціальне  здоров’я

суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої

сучасної держави. 

Виклики,  перед  якими  опинилися  наша  держава,  ставши  на  шлях

європейської інтеграції, окупація Автономної Республіки Крим, військові дії,

що  точаться  в  окремих  районах  Донецької  та  Луганської  областей,

обумовлюють  переосмислення  ролі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та

молоді  в  недопущенні  суспільного  колапсу,  соціальному  менеджменті,

розбудові сучасної, незалежної та соборної, європейської України.  

Маючи  напрацьовані  роками  шляхи  та  методи  надання  ефективної

соціально-профілактичної,  соціально-педагогічної,  юридичної  та

психологічної підтримки  сім’ям, дітям та молоді та використовуючи для їх

соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення  сучасні  досягнення

вітчизняної та світової соціальної практики, Кіровоградський міський центр

соціальних  служб  для  сім`ї,  дітей  та  молоді  (далі  –  Центр)  на  сьогодні  є

провідним суб’єктом надання безкоштовних професійних соціальних послуг

членам міської громади та вимушеним переселенцям, які обрали Кіровоград

в якості тимчасового притулку.

Протягом 2015 року спеціалістами  та  фахівцями із  соціальної роботи

Центру  надано  24931  індивідуальну  послугу  різного  соціального

спрямування  4088 особам,  проведено  292 групові  заходи,  якими  охоплено

4185  осіб  різних  категорій  (діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського

піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки-вихователі,

учнівська  та  студентська  молодь,  особи,  засуджені  до  покарань,  не

пов’язаних з позбавленням, волі тощо).

У 2015 році на обліку в Центрі перебувала  1091 сім’я з числа тих, які

опинилися  у  складних  життєвих  обставинах.  Здійснено  1048 відвідувань

зазначених сімей, надано 3958 соціальних послуг. 

Під  соціальним  супроводом  Центру  протягом  2015 року  перебували

139 сімей даної  категорії,  яким  надано  4846  адресних  соціальних  послуг

різного спрямування. Завдяки зусиллям спеціалістів та фахівців із соціальної

роботи  Центру,  соціальний  супровід  91  родини  припинений  у  зв’язку  з

вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини. 

1.1. Соціальна робота з сім’ями, які опинилися 

у складних життєвих обставинах

Протягом  2015  року  в  місті  Кіровограді  виявлені  832  сім’ї,  які

опинилися  в  складних  життєвих  обставинах,  загалом  на  обліку при Центрі

перебувала  1091  сім’я,  під  соціальним  супроводом  перебували  139  сімей.
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Протягом  зазначеного  періоду  сім’ям,  що  перебувають  під  супроводом,

надано 4846 послуг.

Протягом  2015  року  завдяки  діяльності  спеціалістів  та  фахівців  із

соціальної роботи зі  складних життєвих обставин була виведена  91 сім’я –

мешканці м. Кіровограда.  

                   

             

1.2. Розвиток і підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування

У  2015  році  під  соціальним  супроводом  Центру  перебували

39 прийомних  сімей  (59  дітей)  та  п’ять  дитячих  будинків  сімейного  типу

(далі – ДБСТ) (32 дитини). 

Протягом  2015  року  завдяки  зусиллям  спеціалістів  Центру  створена

1  прийомна  сім’я,  до  якої  влаштована  1  дитина-сирота,  під  соціальним

супроводженням  перебував  ДБСТ  з  числа  вимушених  переселенців  з

Луганської області (6 вихованців). Створений 1 ДБСТ, до якого влаштовано

5 дітей.

1.3. Профілактика раннього соціального сирітства

У 2015 році в пологових будинках та пологових відділеннях лікарень

міста  з  метою  запобігання  відмов  матерів  від  новонароджених  дітей  та

сприяння  формуванню  відповідального  батьківства  соціальною  роботою

спеціалістів  Центру  охоплені  4  особи  з  числа  жінок,  які  мали  намір

відмовитись  від  новонародженої  дитини.  Зазначеним  особам  надано

4 індивідуальні  соціальні  послуги.  В  результаті  проведеної  роботи  2 жінки

змінили наміри відмовитись від дитини.

1.4. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, що

звільнилися у зв’язку із закінченням терміну відбування покарання

Протягом  2015  року  з  метою  допомоги  у  соціальній  адаптації

9 особам, звільненим з місць позбавлення волі, надано 49 соціальних послуг

соціально-педагогічного  та  інформаційного  спрямування,  в  тому  числі  зі

сприяння в отриманні соціальних виплат та працевлаштуванні. 

1.5. Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами

У 2015 році соціальною роботою спеціалістів та фахівців із соціальної

роботи  Центру  охоплені  26  сімей,  які  виховують  дітей  з  особливими
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потребами,  надано  92 індивідуальні  послуги.  16 родинам,  які  перебувають

під соціальним супроводом, надано 97 адресних соціальних послуг. 

1.6. Соціальна робота з сім’ями вимушених переселенців з району

проведення антитерористичної операції

Протягом 2015 року соціальною роботою Центру охоплені 194 родини

вимушених  переселенців,  яким  надано  1012 соціальних  послуг

індивідуального  характеру.  Під  соціальним  супроводом Центру  перебували

16 сімей вказаної категорії. Завдяки наполегливій праці фахівців із соціальної

роботи Центру, проблеми 13 сімей були вирішені, у зв’язку з чим соціальний

супровід було припинено. Супровід 3 сімей триває. 

1.7. Соціальна робота з сім’ями військовослужбовців

Протягом  2015 року  соціальною  роботою  спеціалістів  та  фахівців  із

соціальної роботи охоплено 878 осіб з числа військовослужбовців-учасників

антитерористичної операції та членів їх сімей. Надано 3113 індивідуальних

послуг  різного  соціального  спрямування.  Основними  проблемними

питаннями,  які  були  вирішені,  є:  працевлаштування,  оздоровлення,

організація  медичного  обстеження,  правова,  психологічна  та  соціально-

педагогічна  допомога.  Здійснюється  соціальний  супровід  2  сімей  даної

категорії, яким надано 112 послуг.   

2. Мета Програми у сфері діяльності

Метою  реалізації  Програми  є  задоволення  потреб  населення  у

соціальних  послугах,  а  саме:  подальший  розвиток  сфери  надання

професійних соціальних послуг сім’ям та особам, які опинилися у складних

життєвих обставинах, в тому числі вимушеним переселенцям з Донецької та

Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки

Крим, сім’ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ,

які  беруть  участь  в  антитерористичній  операції,  сім’ям  загиблих

військовослужбовців  та  працівників  органів  внутрішніх  справ,  пораненим

військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та

підтримка  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського  піклування,  профілактика  раннього  соціального  сирітства,

попередження  втягування  дітей  та  молоді  у  злочинну  діяльність  та

профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та

профілактика  шкідливих  звичок,  в  тому  числі  вживання  алкоголю,

наркотиків  та  паління,  соціальна  підтримка  дітей  та  молоді  з  особливими
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потребами,  попередження  бродяжництва  та  жебракування  в  дитячому  та

молодіжному середовищі.     

3. Пріоритети розвитку сфери діяльності на 2016 рік та основні

напрями розвитку на 2017 і 2018 роки

Пріоритетними завданнями реалізації Програми є:

своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей

та  осіб,  в  тому  числі  вимушених  переселенців  з  Донецької  та  Луганської

областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб

з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників

органів  внутрішніх  справ,  які  беруть  участь  в  антитерористичній  операції,

сімей  поранених  та  загиблих  військовослужбовців  та  працівників  органів

внутрішніх  справ,  груп  населення,  які  потребують  соціальної  підтримки,

здійснення соціального супроводу зазначених категорій населення;

забезпечення координації та взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних

життєвих обставинах, із суб’єктами соціальної роботи до повного вирішення

проблем родини, надання соціальних послуг;

організація  своєчасної  допомоги  сім’ям,  дітям  та  молоді  шляхом

взаємодії зі структурними підрозділами органів місцевого самоврядування та

місцевих  державних  адміністрацій,  навчальними  закладами,  відділеннями

охорони здоров’я, органами внутрішніх справ, об’єднаннями громадян тощо;

створення  атмосфери,  сприятливої  для  соціального  розвитку  та

становлення сімей, дітей та молоді міста;

формування  у  молоді  усвідомленого  ставлення  до  батьківства,

підвищення  рівня  культури  статевого  життя  молодих  людей,  що  дозволить

запобігти  поширенню  соціального  сирітства  та  соціально-небезпечних

хвороб;

зменшення  кількісних  показників  підліткової  та  молодіжної

злочинності,  розширення  кола  учнівської  та  студентської  молоді

м. Кіровограда, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в

культурно-масових заходах;

всебічний  розвиток  та  підтримка  волонтерського  руху  як  активної

форми власної самореалізації; 

сприяння  адаптації  у  соціумі  осіб  з  числа  звільнених  з  місць

позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням

волі, профілактика рецидиву злочину;

пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок;

подальший  розвиток  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  збільшення  кількості  прийомних

сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,  підвищення  їх  виховного

потенціалу.

5



4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми

Ступінь  ефективності  виконання  Програми  залежить  від  зменшення

кількості  сімей  та  осіб  у  складних  життєвих  обставинах,  збільшення

чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому

числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території

тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними

обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх

справ,  які  беруть  участь  в  антитерористичній  операції,  сімей  поранених та

загиблих  військовослужбовців  та  працівників  органів  внутрішніх  справ,

збільшення  кількості  проведених  групових  заходів  та  охопленого  ними

населення,  зменшення  показників  відмови  від  новонароджених  дітей,

збільшення кількості прийомних сімей та сімейних будинків дитячого типу,

зменшення обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних,

тютюнових  речовин,  подальшого  розвитку  взаємодії  з  іншими  суб’єктами

соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я,

навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення

можливостей  Центру  з  надання  всебічної  соціальної  допомоги  сім’ям  та

особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Обсяги  необхідного  фінансування  складають  123000  гривень

(сто двадцять три тисячі гривень) (джерела та обсяги фінансування заходів

Програми на 2016 рік додаються).

Директор

Кіровоградського міського

центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді                                                          О.Краснокутський
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Додаток 

до Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей 

та молоді м. Кіровограда на 2016 рік

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, розвитку 

та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2016 рік

№

з/п

Зміст заходу Термін

виконання

Виконавці Фінансове забезпечення (тис. Грн..) Результат

впровадженняВсього за

рахунок усіх

джерел

фінансування

У тому числі за рахунок

Держав-

ного

бюджету

Облас-

ного

бюджету

Місцевого бюджету

Загаль-

ний 

фонд

Креди-

тор-

ська 

забор-

гова-

ність

Разом Спеціаль-

ний 

фонд

Інших

джерел

фінан-

сування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. До Дня знань провести

благодійну  акцію

«Школяр»  для

підопічних  дітей  та

дітей  з  багатодітних

сімей

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

5,0 5,0 Надання дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, які 

перебувають під 

опікою (піклуванням),

необхідного у 

навчанні 

канцелярського 

приладдя

2. Провести заняття  груп

взаємопідтримки  для

прийомних  сімей  та

ДБСТ

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

1,0 1,0 Обговорення та 

колективне вирішення

актуальних для 

прийомних-батьків та 

батьків вихователів 

проблем педагогічно 

та психологічного 

характеру, надання 

індивідуальних 



консультацій

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Здійснення  виїзду

Мобільної  робочої

групи з метою надання

практичної  допомоги

сім’ям,  які  опинилися

в  складних  життєвих

обставинах

(опікунських,

багатодітних,

вимушених

переселенців,

учасників  АТО,

сім’ям,  де  існує  ризик

відмови  від

новонародженої

дитини,  сім’ям,  що

виховують  дітей  з

функціональними

обмеженнями,  особам,

звільненим  з  місць

позбавлення  волі),

проведення

профілактичних рейдів

"Діти  вулиці",

"Жебрак",  “Урок”

перевірки  цільового

використання  коштів

державної  соціальної

допомоги  при

народженні дитини

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

29,0 29,0 Перевірка цільового 

використання коштів 

державної соціальної 

допомоги при 

народженні дитини, 

виявлення складних 

життєвих обставин, 

надання комплексу 

соціальних послуг, 

профілактика 

раннього соціального 

сирітства, перевірка 

цільового 

використання коштів 

державної соціальної 

допомоги при 

народженні дитини

             

2



Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Провести  святкову

програму  «Дід  Мороз

вітає!» для  підопічних

дітей  та  дітей  з

багатодітних  сімей,

сімей  вимушених

переселенців,

учасників

антитерористичної

операції

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

7,0 7,0 Організація

змістовного  дозвілля

для  дітей-сиріт  та

дітей,  позбавлених

батьківського

піклування,  які

перебувають  під

опікою  (піклуванням),

дітей  із  сімей

вимушених

переселенців,

учасників

антитерористичної

операції  надання

подарункових наборів

Здійснити  соціальний

супровід  прийомних

сімей та ДБСТ

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

2,0 2,0 Надання прийомним 

батькам, батькам 

вихователям, дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

прийомних сім’ях та 

ДБСТ, комплексу 

соціальних послуг 

індивідуального 

спрямування, 

перевірка умов 

проживання та 

навчання дітей

3



Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. До Дня знань провести

благодійну  акцію

«Школяр»  для  дітей,

які  виховуються  у

прийомних  сім’ях  та

ДБСТ

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

4,0 4,0 Надання дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

прийомних сім’ях та 

ДБСТ, необхідного у 

навчанні 

канцелярського 

приладдя

7. Провести  благодійну

акцію  до  Дня  Святого

Миколая для дітей, які

виховуються  у

прийомних  сім’ях  та

ДБСТ

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

3,0 3,0 Надання  дітям-

сиротам  та  дітям,

позбавленим

батьківського

піклування,  які

виховуються  у

прийомних  сім’ях  та

ДБСТ,  подарункових

наборів

8. Провести  благодійну

акцію  до

Міжнародного  дня

захисту  дітей  для

прийомних  сімей  та

ДБСТ

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

5,0 5,0 Організація 

змістовного дозвілля 

для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються у 

прийомних сім’ях та 

ДБСТ 

Провести  семінар-

практикум  «Сучасне

батьківство:  авторитет

без авторитаризму»

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

1,0 1,0 Формування

усвідомленого

батьківства
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9. Провести  благодійну

акцію  «Школяр»  для

дітей  із  сімей,  які

опинились  у  складних

життєвих обставинах

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

5,0 5,0 Надання дітям, які 

виховуються у сім’ях, 

що опинилися у 

складних життєвих 

обставинах, 

необхідного у 

навчанні, 

канцелярського 

приладдя

10. Провести  фестиваль

«Повір  у  себе»  для

дітей  з

функціональними

обмеженнями

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

5,0 5,0 Сприяння   творчого

розвитку  дітей  з

функціональними

обмеженнями

11. Провести  тренінговий

модуль  «Адаптація  до

учнівського

колективу.  Готовність

дитини  до  шкільного

навчання» для дітей із

сімей  вимушених

переселенців,

учасників

антитерористичної

операції

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

3,0 3,0 Надання  допомоги

батькам  та  дітям  у

покращенні

соціально-

психологічної

адаптації  дітей  у

шкільних  колективах,

зниження  рівня

тривоги,  страху,

подолання

травматичних подій

12. Провести  святкову

програму  до  дня

Святого  Миколая  для

дітей,  чиї  сім’ї

опинились  у  складних

життєвих обставинах

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

8,0 8,0 Організація

змістовного  дозвілля

для  дітей,  які

проживають  в  сім’ях,

що  опинилися  у

складних  життєвих

обставинах,  надання

подарункових наборів

Продовження додатка

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Провести  святкову

програму  до

Міжнародного  дня

захисту  дітей  для

сімей, які опинились у

складних  життєвих

обставинах 

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

9,0 9,0 Організація

змістовного  дозвілля

для  дітей,  які

проживають  в  сім’ях,

що  опинилися  у

складних  життєвих

обставинах

Провести  тренінг

моделі  подолання

ПТСР:  надання

допомоги  в  кризовій

ситуації

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

3,0 3,0 Подолання  наслідків

посттравматичного

синдрому,

ознайомлення  з

техніками  виходу  з

кризи

17. Провести  засідання

круглого  столу  «Як

зупинити насильство з

боку  однолітків  в

учбових  закладах

міста:  психологія

мобінгу»

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

3,0 3,0 Профілактика

насильства,

суіцідальної

поведінки

19. Тренінг  створення

щасливих  сімейних

відносин.

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

2,0 2,0 Підготовка  молоді  до

сімейного життя

20. Організувати  та

провести

волонтерський  арт-

десант  «Літо

починається» 

2016 рік Відділ 

соціальної 

роботи

9,0 9,0 Організація

змістовного  дозвілля

здібностей дітей 

Провести  заняття

«Арт-терапія»  для

дітей  виховуються  у

прийомних  сім’ях  та

ДБСТ

2016 рік Відділ 

соціальної

роботи

2,0 2,0 Розвиток здібностей 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, з 

прийомних сімей та 

ДБСТ

Продовження додатка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Провести  тренінг  для

студентської  молоді

«Формування  навиків

самостійного

розв’язання

конфліктів» 

2016 рік Відділ

соціальної 

роботи

2,0 2,0 Сприяння  адаптації

молоді до соціуму

Виготовлення та 

розповсюдження 

поліграфічного 

матеріалу з 

профілактики 

негативних явищ

2016 рік Відділ

соціальної 

роботи

10,0 10,0 Профілактика

негативних  явищ  на

території                м.

Кіровограда

23. Виготовлення та 

розповсюдження 

поліграфічного 

матеріалу з 

пропагування 

розвитку сімейних 

форм виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

2016 рік Відділ

соціальної 

роботи

5,0 5,0 Сприяння  охопленню

сімейними  формами

виховання  дітей-сиріт

та  дітей.  позбавлених

батьківського

піклування

Всього 123,0 123,0

Директор Кіровоградського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                                                                                                                                                                      О.Краснокутський
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