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1. Вступ
Районна соціальна програма підтримки сім»ї по Маловисківському району на
2018– 2022 роки ( далі Програма) розроблена на виконання Закону України від 08 вересня
2016 року № 1504 – VІІІ «Про внесення змін до Закону України Про забезпечення
організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» щодо наставництва, Закону України від 26 січня 2016 року №
936 – VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про соціальні
послуги» від 19 червня 2003 року № 966-V та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної,
психологічної,
професійної
реабілітації
та
соціальної
адаптації
учасників
антитерористичної операції» з метою збереження традиційних сімейних цінностей,
розвиток сімейних форм виховання, впровадження наставництва, патронатних сімей.
В усьому світі визнано, що сім'я є визначальним показником суспільного розвитку,
який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування
демографічного потенціалу. Від сім'ї залежить виховання наступних поколінь, що є
передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім'ї
неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем держави, утвердження
здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей та молоді, розвиток
духовності та культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій
сім'ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію,
забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.
В Україні, зокрема, процес соціального розвитку інституту сім'ї характеризується
наявністю деструктивних явищ та проблем, серед яких слід назвати:
• низький рівень задоволення індивідуальних інтересів і потреб, пов'язаних зі
створенням та функціонуванням сім'ї;
• невідповідність репродуктивних можливостей сімей потребам суспільства в
простому відтворенні населення;
• наявність протиріччя між рівнем індивідуальної свободи вибору будь-якого типу
сімейних і приватних відносин та рівнем відповідальності за свою поведінку;
• існування широкого діапазону сімей, неспроможних виконувати соціальні функції,
тощо.
Питання підтримки сім»ї на рівні Маловисківського району потребує координації
спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
установ та організацій. У зв’язку з виникненням складних життєвих ситуацій у сім’ях
державою створено систему соціальних закладів із недостатньою кількістю фахівців та
психологів, які б надавали в повному обсязі соціальні послуги з метою відтворення
життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя членів таких
сімей. Окрім цього відсутні громадські об’єднання, які працювали б у системі підтримки
сім»ї, та недостатньо розвинутий механізм взаємодії між громадкістю та державними
установами для запобігання чи нейтралізації проблем на початкових етапах, що можуть
виникнути в сім»ї.
Тому, одним з найважливіших завдань Маловисківського району у сфері соціального
захисту дітей та сім’ї є збереження традиційних сімейних цінностей, свідомого
народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей та дітей , які
опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання бездоглядності, створення умов
для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей дітей, підтримка
обдарованих дітей, розвиток сімейних форм виховання, впровадження наставництва,
патронатних сімей, проведення інформаційно – просвітницьких заходів серед населення
для підвищення в суспільстві престижу сім»ї, утвердження пріоритетності сімейних
цінностей.

ІІ. Визначення проблеми
На сьогодні загальна проблематика, пов'язана з молоддю та сім'ями у
Маловисківському районі, характеризується такими тенденціями як:
- частка безробітних: станом на 01.12.2017 становить 1058 осіб, освітній та трудовий
потенціал молоді значною мірою не реалізується через не відповідність між попитом та
пропонуванням на ринку праці. Відсутність практичного досвіду роботи стає серйозною
перешкодою при працевлаштуванні;
- високий рівень розлучуваності;
- поширення незареєстрованих (громадянських) шлюбів;
- зростання кількості неповних сімей, в яких дітей виховує лише один із батьків, як
правило мати. Так, у 2017 році кількість отримувачів допомоги одиноким матерям
становила 696 осіб, а у 2016 році - 763 особи;
- кількість випадків насильства в сім'ї. За даними правління соціального захисту
населення у 2016 році надійшло 142 звернення, у 2017 році надійшло 71 звернення;
- зростання кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За даними
ЗМаловисківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
протягом 2016 року на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
перебувало 3148, а протягом 2017 року - 3372. Найчастіше складні життєві обставини
пов'язані зі: зневажливим ставленням та складними стосунками, насильством в сім'ї,
сирітством,
алкогольною або наркотичною залежністю, перебуванням у місцях
позбавлення волі членів цих сімей. Серед інших причин: малозабезпеченість, низький
виховний батьківський потенціал, ризик передачі дитини до інтернатного закладу, намір
відмови від новонародженої дитини, вимушена трудова міграція. Також це сім'ї, де дітей
виховують одинокі батько чи мати тощо;
- зросла кількість неповнолітніх матерів;
- зросла кількість малозабезпечених сімей протягом 2016 року було 875 звернень
протягом 2017 року 887 звернень;
- кількість багатодітних дітей станом на 20.12.2017 року на обліку в управлінні
соціального захисту райдержадміністрації перебувало 513 багатодітних сімей, в них
виховується 1691 дитина. Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (чинний з 01.01.2010
року).
Анексія АР Крим і м. Севастополь та війна на Донбасі суттєво змінили життя усіх
громадян України незалежно від місця їх проживання. Найуразливішими під час будьяких докорінних змін у суспільстві, а особливо, якщо вони пов’язані з військовими чи
протовійськовими (як у Криму) протистояннями, є найменш захищені категорії населення.
І, в першу чергу – діти. Війна безжально, як чернетку, викидає наш ретельно вибудований
світ. Переписує долі й перекреслює життя. Змінює пріоритети й цінності у дорослих. І
звичайно ж, впливає на наших дітей. Не тільки на тих, хто став свідком бойових дій,
насильства чи смерті, а й тих, кому довелося залишити звичні домівки, школу та друзів.
Та й загалом всіх дітей України. Адже маленькі хлопчики й дівчатка насправді добре
відчувають реальність, бо чують розмови дорослих, вловлюють їхню нервовість, бачать
новини по телебаченню.
Внутрішньо переміщена особа (ВПО), яких ще називають «вимушеним
переселенцем» - нове явище для України, що є наслідком тривалого військового
конфлікту на території Донецької та Луганської областей та анексії Автономної
Республіки Крим.
Внутрішньо переміщена особа – громадянин України, який постійно проживає в
Україні, якого змусили або який самостійно покинув місце свого проживання у результаті
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації,
повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру.

Більшість ВПО кожного дня стискаються з побутовими проблемами, матеріально –
економічними, соціальними, психологічними, юридичними проблемами та проблемами
пов’язаними зі здоров’ям, що унеможливлює достатній рівень задоволення навіть базових
потреб.
Допомогу потребує особливо та людина, яка приїхала вперше на дану територію, і не
має ні знайомих, ні родичів, які б могли допомогти, тому потрібно направити зусилля та
допомогти особі адаптуватися та вирішити ряд проблем, щоб у подальшому вона змогла
самостійно долати складні життєві ситуації.
В Маловисківському районі налічується 126 сімей, 178 осіб, ( в них виховуються 33
дитини).
Також потребують допомоги сім’ї учасників АТО, які деякий час проживали в
травматичній ситуації.
Травматичні ситуації – це такі екстремальні критичні події, які володіють негативним
впливом, ситуації загрози, що вимагають від індивіда екстраординарних зусиль для
управління (опанування) наслідками впливу. Ці ситуації можуть бути нетривалими або
надзвичайно потужними за силою впливу, або тривалими чи систематично
повторюватися.
Особливість більшості травматичних подій полягає в тому, що їх найчастіше вкрай
складно або навіть неможливо передбачити і тим більше – взяти під контроль.
Травматичні події здатні знищити впевненість у можливості позитивного результату і
безпеки. Саме тому такі події роблять людей надзвичайно вразливими і ранимими.
За даними Маловисківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді протягом 2015-2017 рр. складено 463 соціальних паспортів потреб учасника
антитерористичної операції.
Цікаве життя людини. Хтось народжується щасливим, комусь доводиться пережити
складні обставини долі, але є і такі долі, коли не має змоги щось змінити самому. Саме
дитячі долі в руках дорослих, і тому важко переживати за дітей, чиє життя понівечено та з
самого початку зруйновано. Відсутність батьківського тепла, маминої колиски на ніч,
іграшок та подарунків на свята від рідних – все це є життя дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування. Ці діти живуть в інтернатах, мають одяг та їжу, в
літку вони відпочивають в оздоровчих таборах, але єдине – їх ніхто не чекає, і нікому
пожалітись про забитий синець чи успіх у спортивних змаганнях.
Цілий ряд факторів є причиною збільшення кількості дітей, що опиняються на
державному забезпеченні – в установах інтернатного типу, у прийомних та опікунських
родинах. За даними спостережень і практичних досліджень, проведених ЮНІСЕФ,
збільшення сиріт відбувається в значній мірі при відсутності практики попереднього
виявлення факторів ризику сімей.
Міжнародна практика засвідчує політику деінституалізації, як умову для проведення
реформ направлених на зменшення сирітства в державі. Деінституалізація повинна
сприйматися, як комплекс дій направлених на досягнення однієї мети – створення умов
для виховання дітей поза установами інтернатного типу. Серед основних завдань політики
є скорочення чисельності дітей-сиріт у державних закладах, створення служб по
супроводженню сиріт та сімей, розвиток сімейних форм виховання. Саме на цьому шляху
перебуває Україна. Саме тому, наша держава підтримує створення сімейних форм
виховання дітей-сиріт. Це опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного
типу.
Під опікою та піклуванням в Маловисківському районі виховується понад 170 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Але якщо розглянути кількісні
показники по категоріям опікунів, то картина вже більш песимістична. Більшість
опікунів становлять бабусі та дідусі 45 осіб, 22 тітка, дядько, 3 повнолітні брати та сестри,
14 складають опікуни, що не перебувають у родинних відносинах з дитиною.

Розглянувши наведену динаміку, ми бачимо збереження ризиків повернення дитини до
державних установ враховуючи вік бабусь та дідусів.
Однією з альтернативних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківської опіки є прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї.
Станом на 01.12.2017 року Маловисківському районі існує один дитячих будинків
сімейного типу , в якому виховується 6 дітей, прийомних сімей – 7, в них виховується 11
дітей.
Дитячий будинок сімейного типу розрахований на виховання від п'яти до 10 дітей.
Дитина здобуває навички міжособистісних взаємин, засвоює позитивні приклади
поведінки дорослих, спілкування із соціальним оточенням, розвиває прагнення до
самовдосконалення.
Однак, у діяльності дитячих будинків сімейного типу проблемними залишаються:
матеріально-технічне і фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що
покладено на місцеві органи виконавчої влади; не урегульоване питання поліпшення
житлових умов родини у випадку поповнення її вихованцями.
Прийомна родина виховує від одного до чотирьох сиріт на своїй власній житловій
площі. Батьки не звільняються від своєї колишньої роботи, отримують кошти на
утримання прийомних дітей від держави. Переважна більшість прийомних батьків мають
своїх власних дітей. Тому прийомні діти з перших хвилин проживання на прикладі
прийомних батьків і їхніх дітей вчаться будувати свої взаємини як з дорослими, так і з
іншими дітьми. Дітям з даних сімей в подальшому зможуть успішно адаптуватися в
дорослому житті. А більшість випускників державних закладів для сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування збільшують категорію знедолених верств
суспільства. Як правило, ці люди, не маючи досвіду родинної соціалізації не здатні
передати сімейні цінності. Вони відтворюють потенційних сиріт, зводячи усі позитивні
зусилля у подоланні сирітства нанівець.
Тому, потрібно звернути увагу на дітей, які виховуються в школі – інтернат підготувати
їх до самостійного життя. Підготовку до самостійного життя дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які проживають у закладі для дітей
– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування може здійснюватися у формі
наставництва. Наставництво здійснюється в найкращих інтересах дитини, яка проживає у
закладі, зокрема, щодо:
• визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному
самовизначенні;
• надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
• формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до
самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань;
• ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання
складних життєвих ситуацій;
• сприяння ставлення дитини як відповідальної, успішної особистості; формування у
дитини навичок самостійного життя і т.д.
Тому, потрібно активізувати роботу у напрямку пошуку наставників для дітей –
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, адже це дасть змогу даним дітям
відчути себе потрібними суспільству та допоможе їм подолати складні життєві ситуації та
знайти своє місце в суспільстві.
Запровадження патронату є актуальним в процесі скорочення мережі притулків для
дітей, центрів соціально – психологічної реабілітації дітей, шкіл – інтернатів і дасть
можливість створити найкращі умови для зростання дитини та подолання складних
життєвих обставин, що можуть спричинити остаточне розлучення дитини з батьками та
позбавлення останніх батьківських прав. Патронат над дитиною – це комплексна послуга,
що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного
вихователя на період подолання дитиною, батьками складних життєвих ситуацій та/або

на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини – сироти чи дитини,
позбавленої батьківського піклування та визначення форми її влаштування.
На даний час в районі немає жодної патронатної сім»ї ,тому потрібно направити
зусилля на створення патронатної сім»ї.
Отже, як бачимо, існує досить широке коло проблем, що стосуються як молоді, яка є
носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного
прогресу, так і сімей, які є об'єднуючим інститутом, основновоположною складовою
суспільства, яка акумулює в собі проблеми усіх її членів.
Також проблема, що стоїть сьогодні перед Україною та світовою спільнотою, торгівля
людьми. Жертвами цього злочину стають жінки, чоловіки і діти, які потерпають від
різноманітних його форм, серед яких - торгівля людьми з метою примусової праці,
сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, вилучення органів, тому населенню
потрібно акцентувати увагу на даній проблемі, запобігти та вберегти молодь від
неправильного кроку.
Зростання негативної тенденції щодо збільшення кількості молодих людей, які
вживають алкоголь чи інші психоактивні речовини, негативно впливає на здоров'я
підростаючого покоління, психоемоційний стан в їхніх родинах. Значно помолодшав вік
осіб, які вперше спробували психоактивні речовини. Дана ситуація призводить до
швидкого поширення соціально небезпечних хвороб, насамперед СНІДу: практично в
кожному населеному пункті району проживають люди хворі на СНІД.
Оскільки всі зазначені факти поступово призводять до дисбалансу в суспільстві,
виникає реальна потреба у прийнятті районної цільової комплексної програми,
спрямованої на підтримку сім'ї та молоді.
ІІІ. Головна мета та основні завдання Програми
Розвиток та збереження традиційних сімейних
цінностей є передумовою
сприятливого соціально – економічного і демографічного майбутнього , отже, потребує
першочергового вирішення як проблеми національного значення.
Основною метою Програми є:
- збереження традиційних сімейних цінностей;
- свідомого народження і виховання дітей;
- підвищення соціального захисту сімей та дітей , які опинилися в складних життєвих
обставинах;
- запобігання бездоглядності;
- створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей
дітей, підтримка обдарованих дітей;
- розвиток сімейних форм виховання;
- впровадження наставництва;
- створення патронатних сімей;
- проведення інформаційно – просвітницьких заходів серед населення для підвищення в
суспільстві престижу сім»ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, ведення
здорового способу життя;
- створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей
шкільного віку району, особливо дітей соціально незахищених категорій;
- розширення меж і можливостей відпочинку і оздоровлення дітей району за рахунок
осінніх, зимових та весняних канікул, організації змістовних екскурсійних поїздок
протягом навчального року тощо;
- забезпечення збереження і зміцнення здоров’я дітей, сімей розвитку позитивних
якостей шляхом формування здорового способу життя;
- підвищення престижу сім»ї, прийомних сімей, патронатних сімей, дитячого будинку
сімейного типу, наставництва;

- підтримка обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи
іншій сфері діяльності ( переможців, лауреатів та дипломантів олімпіад, творчих
конкурсів, оглядів, спортивних змагань не нижче районного рівня (1-3 особисте або
командне місце), лідерів та активістів дитячих громадських організацій районного рівня,
відмінників навчання тощо).
- підтримка дітей пільгових категорій, а саме:
дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
дітей – інвалідів;
дітей із прийомних сімей;
дітей учасників АТО;
дітей внутрішньо переміщених осіб;
дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;
ІV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме:
- збереження та сприяння розвитку традиційно сімейних цінностей;
- розвитку в районі сімейних форм влаштування;
- запровадженню наставництва;
- розвитку патронатних сімей;
- створенню сприятливих умов для зміцнення здоров’я дітей та сімей;
- допомозі сім»ям, які потрапили в складні життєві ситуації;
- допомозі обдарованим та талановитим дітям.
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання заходів Програми буде здійснюватися за
рахунок коштів районного бюджету, а також із залученням коштів фермерських
господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, позабюджетних
фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не
заборонених чинним законодавством України.
Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності
забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних
витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів,
прогнозних цін та тарифів на послуги оздоровлення з урахуванням індексу росту
споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини районного
бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним
законодавством України.
VІ. Організація контролю за виконанням Програми
1. Районна державна адміністрація щороку розробляє та затверджує заходи щодо
реалізації Програми.
2. Структурні підрозділи райдержадміністрації щороку до 20 грудня надають
інформацію районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про хід
реалізації Програми.
3. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає щороку до 25
грудня узагальнену інформацію про хід виконання Програми районній державній
адміністрації та районній раді.
4. Координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаної з
виконанням цієї Програми здійснює районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та
молоді.
5. Основними формами контролю за реалізацією заходів і досягненнями показників
Програми будуть:

•
•

•
•
•
•

розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення
контролю за ходом реалізації Програми;
звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, інших організацій
про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу
виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на
досягнення мети Програми;
отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про
виконання заходів та показників Програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми;
обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії
райдержадміністрації та сесії районної ради;
проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з
рекомендаціями та пропозиціями Міністерства соціальної політики України
та у разі необхідності – внесення коректив до Програми.
VІІ. Заходи щодо реалізації Програми

№
з/
Заходи
п
1. Підвищення в
суспільстві
престижу
сім»ї,
утвердження
пріоритетності
сімейних
цінностей та
розвиток
сімейних форм
виховання.

Відповідальні
виконавці
Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації

Термін
виконання
2018
2019
2020
2021
2022

Кошти
районного
бюджету
В межах
кошторису
видатків

2

До Дня знань
провести
благодійну
акцію
«Школяр» для
підопічних
дітей з
прийомних
сімей та ДБСТ,
дітей.

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації

2018
2019
2020
2021
2022

3,0 тис. грн.
3,0 тис. грн.
3,0 тис. грн.
3,0 тис. грн.
3,0 тис. грн.

3

Провести
благодійну
акцію
« Школяр» для
дітей із сімей,
які опинилися

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей

2018
2019
2020
2021
2022

4,0 тис. грн.
4,0 тис. грн.
4,0 тис. грн.
4,0 тис. грн.
4,0 тис. грн.

Інші
джере
ла

Очікувані
результати
Проведення з
населенням бесід
про сімейні форми
виховання.
Надання
соціальних послуг
сім’ям з дітьми,
які потрапили в
складні життєві
ситуації та
недопущення
соціального
сирітства
Надання дітям –
сиротам та дітям,
позбавленим
батьківського
піклування, які
перебувають під
опікою,
піклуванням, ПС,
ДБСТ необхідного
у навчанні
канцелярського
приладдя.
Надання дітям, які
виховуються в
сім’ях, що
опинилися у
складних
життєвих

4

5

6

7

8

в складних
життєвих
обставинах,
дітей загиблих
учасників АТО
Провести
святкову
програму Дід
Мороз вітає
для підопічних
дітей з
багатодітних
сімей, сімей
вимушених
переселенців,
учасників
антитерористи
чної операції
Провести
свято до Дня
святого
Миколая для
дітей, які
виховуються в
ПС та ДБСТ,
опікунів,
піклувальників
Провести
заходи до
Міжнародного
дня захисту
дітей

Провести
заняття груп
взаємопідтрим
ки для
прийомних
сімей та
дитячого
будинку
сімейного типу
Провести захід
«Повір у себе»
для дітей з
функціональни
ми
обмеженнями

райдержадмініст
рації

обставинах,
необхідного
канцелярського
приладдя.

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації

2018
2019
2020
2021
2022

7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.

Організація
змістовного
дозвілля для дітей
пільгових
категорій, надання
подарункових
наборів.

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації

2018
2019
2020
2021
2022

6,0 тис. грн.
6,0 тис. грн.
6,0 тис. грн.
6,0 тис. грн.
6,0 тис. грн.

Організація
змістовного
дозвілля та
надання
подарунків

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації
Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді

2018
2019
2020
2021
2022

7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.

Організація
змістовного
дозвілля для дітей
та дітей пільгових
категорій, надання
призів)

2018
2019
2020
2021
2022

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді

2018
2019
2020
2021
2022

7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.

Обговорення та
колективне
вирішення
актуальних
проблем для
прийомних,
батьків, батьків –
вихователів та їх
вихованців
Сприяти творчому
розвитку дітей з
функціональнми
обмеженнями _
(організація
солодкого столу та
вручення
подарунків)

В разі потреби
залучення на
платній основі
кваліфікованог
о спеціаліста –
психолога для
подальшої
роботи з
особами, які
постраждали
від насильства
в сім’ї та які
вчинили
насильство в
сім’ї, а також з
дітьми, які
стали свідками
насильства в
сім»ї
10 Практикувати
впровадження
різних форм
відпочинку
дітей
пільгових
категорій, у
тому числі
змістовних
екскурсій
щодо вивчення
історико –
культурної
спадщини
рідного краю
11 Практикувати
впровадження
різних форм
відпочинку
обдарованих і
талановитих
дітей у тому
числі
змістовних
екскурсій
щодо вивчення
історико –
культурної
спадщини
рідного краю
12 Сприяння
розвитку та
функціонуван9.

Районний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації; управління
соціального
захисту
населення
райдержадмініст
рації

2018
2019
2020
2021
2022

3,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.

Надання
кваліфікованої
психологічної
допомоги

Районний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді;
відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадмініст
рації

2018
2019
2020
2021
2022

7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.
7,0 тис. грн.

Створення
сприятливих умов
для зміцнення
здоров’я дітей,
впровадження
нових форм
активного
сімейного
відпочинку

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді;
служба у
справах дітей
райдержадмініст
рації

2018
2019
2020
2021
2022

7,0 тис.грн.
7,0 тис.грн.
7,0 тис.грн.
7,0 тис.грн.
7,0 тис.грн.

Створення
сприятливих умов
для зміцнення
здоров’я дітей,
впровадження
нових форм
активного
відпочинку

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,

2018
2019
2020

2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.

Надання допомоги
ПС та ДБСТ. В
разі потреби

ня ПС, ДБСТ

дітей та молоді

2021
2022

2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.

13 Сприяння
розвитку та
функціонуванн
я патронатних
сімей

Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді

2018
2019
2020
2021
2022

5,0 тис. грн.
5,0 тис. грн.
5,0 тис. грн.
5,0 тис. грн.
5,0 тис. грн.

14 Сприяння
розвитку та
функціонування
наставництва

Відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадмініст
рації; районний
центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді
Районний центр
соціальних
служб для сім»ї,
дітей та молоді

2018
2019
2020
2021
2022

В межах
кошторису
видатків

2018
2019
2020
2021
2022

6,0 тис.грн.
6,0 тис.грн.
6,0 тис.грн.
6,0 тис.грн.
6,0 тис.грн.

15 Забезпечення
роботи
спеціалізовано
го формування
«Школа
самостійного
життя» з
метою
підготовки
дітей – сиріт,
дітей
позбавлених
батьківського
піклування з
числа
випускників
школи –
інтернату до
самостійного
життя

Всього за 2018 – 2022 роки

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

325,0 тис.грн.

В.Крило

залучення
кваліфікованого
психолога на
платній основі
Надання допомоги
патронатній сім»ї
в придбанні
канцелярських
товарів,
розвиваючих іграх
, книгах дітям, які
потрапили в
складні життєві
ситуації
відповідно до їх
віку.
Проведення
інформаційноагітаційної роботи
серед населення з
метою
запровадження
наставництва
Організація
поїздки дітей –
сиріт, дітей
позбавлених
батьківського
піклування з числа
випускників
школи – інтернату
до дня відкритих
дверей до Вищих
навчальних
закладів (за
потреби);
вручення
подарунків на
випускному
вечорі.

Додаток
до районної соціальної програми підтримки
сім’ї
по Маловисківському району на
2018– 2022 роки
ПАСПОРТ
районної соціальної програми підтримки сім»ї
Маловисківського району на 2018-2022 роки
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

8.1.

9.

10.

11.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування Програми

Рішення Маловисківської районної
ради від 22 грудня 2017 року № 225
Маловисківський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Від 30 листопада 2017 року № 453
«Про розробку проекту районної
соціальної програми підтримки сім»ї
Маловисківського району на 2018-2022
роки»
Маловисківський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації., служба у
справах дітей райдержадміністрації
Маловисківський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, служба у
справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
міська, селищна та сільські ради
2018-2022 роки
2018 рік - 65,0 тис. грн.;
2019 рік - 65,0 тис. грн.;
2020 рік - 65,0 тис. грн.;
2021 рік - 65,0 тис. грн.;
2022 рік - 65,0 тис. грн.
Районний бюджет
325, 0 тис.грн.
325, 0 тис.грн.
Районний бюджет

