
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок шостої сесії 

(ІІ пленарне засідання) 

01.02.2018 р.                                      Летичів                                               №  36 

 

Звіт психолога Летичівського 

селищного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада вирішила: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт психолога Летичівського селищного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Лескова Євгена Анатолійовича взяти до уваги (звіт 

додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

(голова комісії Варченко М.Л.) 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                    І.І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

за жовтень - листопад 2017 року та  грудень - січень  2018 року   

психолога Летичівського селищного  центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  Лескова Євгенія Анатолійовича 

 

    З учасниками антитерористичної операції була проведена  зустріч  у 

Летичівському районному центрі зайнятості груповою роботою охоплено 12 

осіб проводилась методика визначення стресу та виявлення неврозу, була 

надана психологічна підтримка та консультації. Індивідуальною роботою за 

звітний період охоплено 8 осіб з якими проводилась індивідуальна 

психологічна робота.  За звітний період учасником АТО надано 70 послуг. 

   В районному секторі з питань пробації була проведена психологічна робота 

з умовно-засудженими,   в жовтні проведені бесіди на тему Кризові стани під 

час перебування під покаранням,  Корекційна робота на тему подолання 

депресивних станів, груповою роботою охоплено 8 осіб. В листопаді місяці 

проведений семінар на тему Злочинність серед нас та тренінг на тему 

Адаптація умовно-засуджених груповою роботою охоплено 11 осіб. В грудні 

місяці проведений семінар на тему Запобігання та мінімізація злочинності  

серед умовно засуджених груповою роботою охоплено 6 осіб. В січні були 

проведені методичні дослідження на виявлення психозу  охоплено 9 осіб. За 

звітний період нововиявлених умовно-засуджених  становить 7 осіб, з якими 

проведена індивідуальна психологічна робота. 

   Щодо сімей  що перебувають у складних життєвих обставинах надійшло (9) 

направлень з Летичівського СЦСССДМ,  а саме  сім’ї  які потребували 

психологічної допомоги у налагодження конфліктів, та подолання 

депресивних станів членів родин, з даними сім’ями проведені бесіди та  

методики визначення характерів особистостей налагодження сприятливого 

клімату в сім’ях, та зловживання спиртними напоями  ,надані консультації та 

проведена корекційна робота. Надано 35 психологічних послуг. 

   В Летичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів НВК №2 гімназія спільно з психологом і 

соціальним педагогом школи, проведена індивідуально психологічна робота 

з дітьми які потребували психологічно корекційної роботи та налагодження 

сприятливого клімату серед учнів. Індивідуальною психологічною роботою 

охоплено 9 учнів до 14 років. Також проводилась психологічно  з дітьми які 

потребували допомоги психолога індивідуальна робота В Вербецькій   ЗОШ 

I-II ступенів. 

                   


