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1. 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 території 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 2014 року спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи 
Центру надано 35775 індивідуальних послуг різного соціального 
спрямування 4697 особам, проведено 443 групових заходів, якими охоплено 
8262 особи 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 2014 році на обліку в Центрі перебували 1211 сімей з числа тих, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1420 соціальних 
інспектувань зазначених сімей, надано 6403 соціальних послуги.  

Під соціальним супроводом Центру перебували 324 сім’ ї даної 
категорії, яким надано 11109 адресних соціальних послуги різного 
спрямування. Завдяки зусиллям спеціалістів та фахівців із соціальної роботи 
Центру соціальний супровід 196 родин припинений у зв’язку з вирішенням 
проблем, які спричинили складні життєві обставини.  

 
 

1.1.1. Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  
у складних життєвих обставинах 

 
Протягом 2014 року в місті Кіровограді виявлені 932 сім’ ї, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, загалом на обліку при Центрі 
перебували 1211 сімей (у 2013 році - 1099 сімей),  під соціальним супроводом 
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– 324 сім’ ї. Протягом зазначеного періоду сім’ям, що перебувають під 
супроводом надано 11109 послуг; у 2013 році – 10264. 

Протягом 2014 року завдяки діяльності спеціалістів та фахівців із 
соціальної роботи зі складних життєвих обставин були виведені 196 сімей – 
мешканців м. Кіровограда, що на 50 більше, ніж за відповідний період 
минулого року.   

                    
              

1.1.2. Розвиток і підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт  
та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 
Протягом 2014 року під соціальним супроводом Центру перебували 38 

прийомних сімей (58 дітей) та три дитячих будинки сімейного типу (далі 
ДБСТ) (22 дитини).  

Завдяки зусиллям спеціалістів Центру створена 1 прийомна сім’я, до 
якої влаштована 1 дитина-сирота, 2 дітей влаштовані до створеного раніше 
ДБСТ, 1 дитина влаштована до раніше створеної прийомної сім’ ї, тимчасово 
здійснювалося супроводження 1 прийомної сім’ ї з числа вимушених 
переселенців з території проведення антитерористичної операції, в якій 
виховуються троє дітей.   

Протягом звітного періоду проінспектовано 63 сім’ ї опікунів та 
піклувальників, надано 197 індивідуальних послуг соціально-педагогічного, 
соціально-психологічного, юридичного, інформаційного спрямування.     

Під соціальним супроводом Центру у 2014 році перебували 2 сім’ ї 
опікунів. В ході здійснення супроводу надано 34 послуги різного 
спрямування.  

  
 

1.1.3. Профілактика раннього соціального сирітства 
 
У 2014 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  7 осіб з числа жінок, які мали намір 
відмовитись від новонародженої дитини. Зазначеним особам надано 8 
індивідуальних соціальних  послуг. В результаті проведеної роботи 5 жінок 
змінили наміри відмовитись від дитини. 

 
 

1.1.4. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, що 
звільнилися у зв’язку із закінченням терміну відбування покарання 

 
Протягом 2014 року роботою Центру охоплені 32 особи, які 

звільнилися з місць позбавлення волі. Всі зазначені особи охоплені 
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соціальною роботою. З метою сприяння адаптації в суспільстві, пошуку 
роботи тощо зазначеним особам надано 143 соціальних послуги. 

 
 

1.1.5. Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими 
потребами 

 
Протягом 2014 року соціальною роботою спеціалістів та фахівців із 

соціальної роботи Центру охоплені 76 сімей, які виховують дітей з 
особливими потребами, надано 163 індивідуальних послуги. 16 родинам, які, 
виховуючи дитину-інваліда, перебувають під соціальним супроводом, надано 
97 адресних соціальних 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 приймають 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 
потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та 
молодіжному середовищі.      

 
 

3. Пріоритети розвитку сфери діяльності на 2015 рік та основні 
напрями розвитку на 2016 і 2017 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 приймають участь в антитерористичній 
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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. 

 
 
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 приймають участь в антитерористичній операції, сімей поранених 
та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ 
збільшення кількості проведених групових заходів та охопленого ними 
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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 123 тис. 00 грн. 00 коп.     

(сто двадцять три тисячі гривень) (джерела та обсяги фінансування заходів 
Програми на 2015 рік додаються). 
 
 
 
Директор 
Кіровоградського міського 
центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді                                                          О.Краснокутський 

 
 


