
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять дев’ятої сесії 

 

31.05.2017 р.                                      Летичів                                                   № 5  
 

 

Про внесення змін до Програми 

подальшого вдосконалення соціальної 

роботи у Летичівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки 

 

 

             Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

внесення змін до Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки, Летичівська 

селищна рада   

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми подальшого вдосконалення соціальної 

роботи у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки, 

передбачивши у 2017 році додатково 1 тис. грн. на проведення заходів до Дня 

захисту дітей за рахунок коштів, що були заплановані на проведення заходів до 

Дня сім’ї. 

2.  Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури 

та спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

Селищний голова                                                             І. Тисячний   



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням 20 сесії VII скликання   
Летичівської селищної ради 
від 23.12.2016 року № 7 

 

ПРОГРАМА 

подальшого вдосконалення соціальної роботи 

у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 
 

1. Загальні положення 

На шляху інтеграції України до ЄС одним із пріоритетних завдань 

держави є забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, 

визначених Конституцією України, наближення стандартів життя до 

європейських. Узявши на себе зобов’язання щодо перетворення на соціально 

орієнтовану державу, Україна спрямувала свої дії на підвищення рівня 

добробуту населення, приділяючи особливу увагу його вразливим групам. 

Пріоритетні напрями проведення реформи у сфері надання соціальних послуг 

передбачають заходи щодо розширення доступу осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, до 

соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності. Водночас, 

актуальним залишається питання щодо профілактики соціального сирітства, 

розроблення комплексних соціальних послуг для дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

Практичну соціальну роботу  Центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та 

молоді підпорядковує виконанню національних та державних програм 

соціального становлення і розвитку дітей, молоді та сім’ї, які здійснюються 

через різноманітні індивідуальні і групові заходи спеціалізованих служб. 

Сьогодні при Центрі соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді 

функціонують: служба  соціальної підтримки сім’ї, мобільний консультаційний 

пункт соціальної роботи, консультаційний  пункт  при пологовому відділенні 

Летичівської ЦРЛ. 

Однак, робота, що проводиться в об’єднаній територіальній громаді щодо 

надання соціальних послуг, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та 

сім’ями, здійснення пропаганди здорового способу життя, профілактики 

негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі є недостатньою.  

Реалізація цієї Програми передбачає створення умов щодо реалізації прав 

сім’ї в суспільстві та прав членів сім’ї в родині з метою соціальної адаптації, 

самовизначення, самореалізації та самовдосконалення молоді у процесі 

підготовки її до сімейного життя, стабілізації взаємостосунків у сім’ях, наданні 

допомоги у вихованні дітей, збереженні сімейних традицій, духовного 

потенціалу    кожної    родини,   організації   результативної    роботи  з 

профілактики соціального сирітства, розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, удосконалення системи 

соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих 



обставинах, забезпечення доступності осіб до соціальних послуг, підвищення 

якості та ефективності їх надання. 

Прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю виконання Законів 

України  «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальну 

роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», Указу Президента України від 

22.10.2012 № 609/2012 «Національна Стратегія профілактики соціального 

сирітства на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2012 р. № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування системи 

надання соціальних послуг», інші нормативно-правові акти, відповідно до яких 

держава створює умови для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, 

зростання в безпечному сімейному оточенні, організовує роботу органів опіки та 

піклування з профілактики соціального сирітства, виявлення й усунення причин, 

що його зумовлюють. 

 

2. Мета і основні завдання Програми 

 Метою Програми є вдосконалення системи надання соціальних послуг 

сім'ям з дітьми, та молоді, забезпечення доступності осіб до соціальних послуг, 

підвищення якості та ефективності їх надання, забезпечення реалізації кожною 

дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному 

оточенні, підвищення ефективності роботи із запобігання соціальному 

сирітству. 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення подальшої діяльності спеціалізованих формувань; 

- здійснення соціальної роботи, спрямованої на відповідальне, усвідомлене 

батьківство, запобігання відмовам від новонароджених дітей; 

- здійснення соціальної роботи із дітьми з функціональними обмеженнями; 

- здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання соціально-

небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда 

здорового способу життя; 

- забезпечення підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 

підвищення виховного потенціалу таких сімей; 

- забезпечення соціального супроводу батьків, які з певних причин (через 

тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не можуть 

належним чином утримувати та доглядати за дитиною, сімей з дітьми, де є 

члени сім'ї з особливими потребами; 

- забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; 

- забезпечення діяльності з профілактики соціального сирітства, надання 

сім'ям з дітьми якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку виховної 

функції сім'ї; 



- формування толерантного ставлення суспільства до дітей та сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання різним 

формам дискримінації таких дітей і сімей; 

- забезпечення інформування населення про види соціальних послуг і 

допомог, які надаються суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та 

молоддю. 

 

3. Організаційне забезпечення 

Для виконання Програми необхідно здійснити заходи: 

- забезпечити ефективне функціонування спеціалізованого формування 

«Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» щодо запобігання 

соціально-небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі та 

пропаганди здорового способу життя; 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді 

                                                                                    Постійно 

 

- здійснювати попередження раннього соціального сирітства шляхом 

поліпшення соціальної роботи в консультаційному пункті при пологовому 

відділенні; 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               

  Постійно 

 

- забезпечити здійснення соціального супроводження дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів; 

                                                                             Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               

  Постійно 

 

- забезпечити соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               

  Постійно 

 

- забезпечення соціальної роботи з учасниками  антитерористичної операції та 

членам їх сімей; 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               

  Постійно 

- забезпечити проведення акції „Готуємо дітей до школи” для дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               



  Постійно 

 

- забезпечити проведення заходів до Всесвітнього дня без тютюну, Великодня, 

Міжнародного дня захисту дітей, Дня сім’ї,  Дня святого Миколая, Всесвітнього 

дня боротьби із СНІДом; 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               

  Постійно 

 

- забезпечити розповсюдження соціальної реклами з питань поширення 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних 

проявів у дитячому та молодіжному середовищі. 

                                                                                    Центр соціальних служб  

                                                                                    для сім’ї, дітей та молоді               

  Постійно 

 

 

4. Фінансове забезпечення програми 

         Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

коштів міжнародних організацій, благодійних фондів та інших, не заборонених 

чинним законодавством джерел. 

     Розпорядником коштів по цій Програмі є                                                                          

Летичівський селищний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

   

5. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу:  

- забезпечити систематичне надання соціально-психологічної, юридичної, 

соціально-економічної та інформаційної допомоги сім’ям, молоді та дітям; 

- збільшити кількість інформаційно-просвітницьких заходів щодо 

формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед 

молоді та дітей; 

- поліпшити змістовне наповнення соціальних акцій, спрямованих на 

розвиток та підтримку сімейних форм виховання; 

- забезпечити підбір кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі; 

- забезпечити ефективну діяльність суб'єктів соціальної роботи з сім'ями 

та молоддю щодо раннього виявлення сімей, які входять до групи ризику 

опинитися у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг, 

попередження вилучення дитини з сім’ї; 

- забезпечити надання якісних соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, зменшити кількість таких 

сімей; 

- зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в інтернатних закладах.  



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи 

у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Летичівський селищний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Летичівський селищний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Летичівський селищний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

6. Учасники Програми  Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради, служба у 

справах дітей Летичівської 

райдержадміністрації 

7. Термін реалізації Програми 2017-2019 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

120 тис. грн. 

у тому числі: 2017 2018 2019 

9.1. коштів місцевого бюджету 37 тис.грн. 40,5 тис.грн. 42,5 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи 

у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

I II III Всього 

2017 2018 2019 

Селищний бюджет 37 40,5 42,5 120 

Кошти небюджетних джерел 0 0 0 0 

РАЗОМ 37 40,5 42,5 120 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи 

у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

 
№ 

п/

п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритет

ні 

напрямки) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

програ

ми 

Відповідаль

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні  

щорічні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

 

Очікувани

й 

результат 

I II III 

201

7 

201

8 

201

9 

1 Здійснен

ня 

заходів, 

спрямова

них на 

соціальн

ий захист 

незахище

ної 

категорії 

дітей 

1. 

Проведе

ння 

заходів 

до дня 

Великод

ня 

 

2. 

Проведе

ння 

заходів 

до дня 

захисту 

дітей    

 

3. 

Проведе

ння 

заходів 

до Дня 

сім’ї 

 

4. 

Проведе

ння акції 

«Готуємо 

дітей до 

школи» 

  

5. 

Проведе

ння 

заходів 

до Дня 

святого 

Миколая 

2017-

2019 

роки 

Летичівськ

ий 

селищний 

центр 

соціальних 

служб для  

сім’ї, дітей 

та молоді 

Селищний 

бюджет 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

25 

 

 

2,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

1 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

27 

 

3 

 

 

 

3,5 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

 

 

 

28 

 

Забезпече

ння 

якісного 

проведенн

я заходів, 

спрямова

них на 

соціальни

й захист 

незахище

ної 

категорії 

дітей 

 


