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На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект районної програми «Соціальна підтримка сімей на 2011-2015 роки»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму «Соціальна підтримка сімей на 2011-2015 роки»
(далі – Програма) (додається).
2. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади,
керівникам підприємств, установ і організацій забезпечити виконання Програми
відповідно до встановлених термінів.
3. Районній державній адміністрації при уточненні показників районного бюджету
передбачати видатки на виконання районної програми, а також залучати бюджетні кошти
із джерел, не заборонених чинним законодавством України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї .
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I. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГР АМИ
( проблеми, на розв’язання яких спрямована програма )

Програма соціальної підтримки сімей в районі на 2011 - 2015 роки ( далі - Програма) розроблена з метою утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної
сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних функцій, надання якісної та комплексної
соціальної допомоги сім’ям, дітям та молоді, які опинились у складних життєвих
обставинах, створення умов для вибору мешканцями Маловисківського району
позитивних життєвих орієнтирів та подолання кризових явищ, всебічного та гармонійного
розвитку молодого покоління Маловисківщини, розкриття його здібностей та творчого
потенціалу, утвердження здорового способу життя.
Сім’я, яка є найважливішим соціальним інститутом суспільства, завжди виступає моделлю
конкретного історичного періоду, його розвитку і відбиває його моральні та духовні суперечності,
постійно відчуває на собі всі зміни, які відбуваються в суспільстві, і відповідно через членів сім’ї
впливає на його розвиток.
Економічні, політичні, соціальні перетворення, перехід до ринкової економіки, які
відбуваються в Україні, привели до соціально-економічної кризи в країні, що охопила всі сфери
життєдіяльності суспільства і не могли не позначитися на функціонуванні сім’ї. Сім’я, як
підсистема суспільства також перебуває у стані гострої кризи, що звичайно впливає на виконання
нею основних функцій, тобто на життєдіяльність сім’ї, матеріально-економічне становище,
житлово-побутові умови, морально-психологічний клімат і духовність сім’ї, народження та
виховання дітей, організацію відпочинку та вільного часу.
Складним у сучасних умовах є становлення молодої сім’ї, яка опинилася у скрутних
матеріальних, житлово - побутових, соціально-психологічних умовах , що позначається на реалізації нею таких функцій, як репродуктивна, виховна, рекреативна. Особливістю сучасної
молодої сім’ї - є її молодіжна бездітність, відкладення народження дітей на невизначений період.
Крім того стали поширеними деформовані шлюбно-сімейні процеси, молодь не хоче офіційно
реєструвати шлю6, народжувати дітей, відкладаючи це до кращих часів.
Складність ситуації, у які й перебуває молода сім’я, крім наведених чинників
зумовлена ще й такими розповсюдженими в сучасному світі явищами, як алкоголізація та наркотизація населення
Актуальними є проблеми планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення. Зростання кількості розлучень, конфліктів між подружніми парами, батьками та
дітьми свідчить про нестабільність взаємостосунків, перебування сімей у стресових ситуаціях,
дефіцит позитивних емоцій, що позначається на соціальній активності людини, її працездатність, збільшує кількість дитячих захворювань, сприяє появі важковиховуваності, алкоголізації, наркоматизації підлітків та молоді. Все це може позначитися на системі сімейного
виховання, мета якого - передача підростаючому поколінню соціального досвіду, знань,
норм, умінь та навичок, необхідних для нормальної життєдіяльності
Соціальна ситуація, в якій перебуває сучасна сім’я, призводить до того, що в процесі
сімейного виховання батьки стикаються з рядом проблем. Вимоги сучасного суспільства поліпшити якість сімейного виховання, відповідальність батьків за виховання дітей стикаються з
проблемами матеріальної небезпечності сім’ї, зосередження батьків на пошук роботи, коштів на
задоволення фізичних потреб дітей, самоусунення школи від проблем сімейного виховання,
зруйнування системи педагогічної освіти батьків, недоступність позашкільних закладів для
розвитку творчих здібностей дітей, організація їхнього вільного часу. Отже духовний розвиток
дитини часто залишається поза увагою батьків.
Внаслідок зростання кількості розлучень, деформації шлюбно-сімейних стосунків,
нестабільність шлюбів, збільшується кількість неблагополучних сімей, в яких
створюються умови для негативного формування особистості дитини.
Вище перелічені проблеми життєдіяльності сучасної сім’ї в Україні виникли в наслідок
соціально-економічної кризи суспільства.
Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю
розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони
здоров’я, соціального забезпечення сімей, підготовки майбутніх батьків до виконання
соціальних ролей чоловіка і дружини, батька і матері, підвищення загальнокультурного і

педагогічного рівня, подолання існуючих проблем та надання допомоги сім’ям, які
потрапили в складні життєві обставини.
Проблеми родини в районі можна розглядати шляхом удосконалення діяльності
місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких належить питання щодо
забезпечення достатнього рівня життєдіяльності функціонально спроможних сімей та
соціальний захист вразливих категорій сімей, залучення до роботи з сім’ями громадських
організацій. Вирішення актуальних проблем родини повинно відбуватися на засадах
соціального партнерства сім’ї та держави, коли держава надає всебічну підтримку, а сім’я
несе відповідальність за виховання дітей перед державою.
У Маловисківському районі проживає:
- дітей та молоді до 35 років – 19226;
- багатодітні сім’ї – 203;
- малозабезпечені – 189 ;
- одинокі матері – 803;
- сім’ї, які виховують дитину-інваліда – 110
- сім’ї, які перебувають в кризовій ситуації та потребують сторонньої допомоги –
181, в них дітей – 401;
- прийомні сім’ї – 7 .
Зростання кількості неповнолітніх матерів, розвиток негативних явищ у
молодіжному середовищі: правопорушень, наркоманії, алкоголізації, захворювань, що
передаються статевим шляхом, непідготовленості молоді до сімейного життя,
психологічні труднощі у суспільстві призвели до деформації життєдіяльності,
недостатнього виконання сім’єю її основних функцій. Тому завдання полягає у
подальшому розвитку сімейної політики як системи механізмів, за допомогою яких
держава створює умови для забезпечення життєдіяльності сім’ї, її захисту, розвитку та
соціальної підтримки.
Реалізація сімейної політики здійснюється через:
- законодавче забезпечення ;
- економічні заходи соціальну роботу з сім’єю .
Всі вищезазначені проблеми вимагають від держави, суспільства, вжити
необхідних заходів щодо запровадження системи соціального захисту родини, створення
матеріально психологічних умов щодо розвитку і зміцнення української сім’ї, соціальної
підтримки кожного її членів в усіх сферах життєдіяльності.
Реалізація програми “Соціальна підтримка сімей на 2011 - 2015 роки” передбачає
створення умов щодо реалізації прав сім’ї в суспільстві та прав членів сім’ї в родині з
метою соціальної адаптації та соціалізації, самовдосконалення молоді в процесі
підготовки її до сімейного життя.
II. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Виходячи з актуальної проблеми та на виконання вищезазначених міжнародних
та державних документів, програма “Соціальна підтримка сімей на 2011 - 2015 роки в
районі” ставить своєю метою створення умов для забезпечення прав сім’ї, їх реалізації в
повсякденному житті через ознайомлення з ними сімей, організації соціальної роботи з
сім’єю як окремою системою. Створення умов для належного функціонування та розвитку
сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної
сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних функцій
Надання соціальної підтримки сім’ї як соціальному інституту, а також окремим їх членам
для соціальної адаптації самовизначення і самореалізації, як необхідних умов удосконалення життєдіяльності сім’ї та її розвитку. Це матиме свій конкретний вияв у:
- забезпеченості підготовленості молоді до сімейного життя ;
- здійснення цілеспрямованої роботи по стабілізації сімейних стосунків ;
- надання систематичної допомоги батькам у вихованні дітей ;
- підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних стосунків;

- здійснення інформаційно - просвітницької роботи з сім’ями, удосконалення форм
психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання
дітей, розширення культурних послуг;
- надання допомоги молодим сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах,
передусім молодим, багатодітним, неповнолітнім;
- попередження насильства в сім’ї;
- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх
соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;
- підготовка майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психологопедагогічної культури громадян;
- збережені сімейних традицій українського народу та розвитку родинно-побутової
культури.
ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
- молодь ( учні шкіл, профтехучилища, гімназії ), яку слід готувати до сімейного життя;
- молодь, подружні пари які подали заяву про одруження до РАЦСу ;
- багатодітні сім’ї;
- сім’ї де батьки виховують дитину-інваліда ;
- сім’ї, які мають серед членів сім’ї хронічно хворих ;
- сім’ї, які мають усиновлену дитину ;
- сім’ї, які мають дитину з особливими потребами ;
- прийомні сім’ї;
- зовні благополучні сім’ї. які систематично припускають серйозні прорахування в системі
сімейного виховання (фізичні покарання, різні види насильства, жорстке ставлення до
дитини, бездоглядність, самоусунення одного із батьків від виховання дитини,
неврахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей дитини в сімейному
вихованні, тощо)
- малозабезпечені сім’ї;
- сім’ї які мають творчо обдарованих дітей (оплата за навчання).
IІІ. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ.
Соціальна робота з сім’єю - невід’ємна складова частина сімейної політики держави, яка
виступає у вигляді системи різних за формою та змістом видів соціальної допомоги,
спрямованої на захист прав і свобод сім’ї та кожного з її членів.
Соціальна робота з сім’єю реалізовується через соціальне обслуговування сім’ї:
- надання різноманітних соціальних послуг різним категоріям сімей, спрямованих на
захист прав та інтересів сімей;
- надання можливостей у самовизначенні і самореалізації на захист її прав перед
суспільством.
Соціальні послуги можуть мати різний характер:
- соціально-психологічні; психолого-педагогічні; соціально-медичні; соціальноекономічні; інформаційні; юридичні.
Тобто, завдання полягає в тому, щоб допомогти сім’ї, в тому числі молодій, та
кожному з її членів справитися з повсякденними життєвими труднощами та проблемами.
Соціальний супровід сім’ї – соціальна робота спрямована на здійснення соціальної опіки
та супроводження соціально-незахищених сімей (бездітних, малозабезпечених, з дітьмиінвалідами, дітей-сиріт, які знаходяться під опікою ) з метою надання допомоги в
подоланні життєвих труднощів, виконання окремих функцій, підтримці сімейних
стосунків, безпосереднього спілкування.

Соціальна профілактика сім’ї – соціальна робота спрямована на організацію та
впровадження системи соціально-психологічних, психолого-педагогічних, соціальномедичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних заходів, спрямованих на
попередження девіантної, протикровної, адекватної, аморальної поведінки членів сім’ї,
виявлення та запобігання будь - якому впливу та його наслідкам на сім’ю та кожного з її
членів, а також система заходів з попередження різних видів сімейного неблагополуччя.
Соціальна реабілітація сім’ї - спрямована на здійснення системи заходів з метою
відновлення морального, фізичного, психологічного стану сім’ї та окремих її членів,
надання соціальної допомоги в подоланні сімейних конфліктів, кризових станів,
дисгармонії у взаємостосунках. Надання допомоги батькам, які з різних причин мають
проблеми у вихованні дитини, а також реабілітаційна робота з дітьми, які так чи інакше
постраждали від неблагополуччя сім’ї. Соціальна реабілітація передбачає також надання
соціальної допомоги сім’ям, члени яких мають алкогольну чи наркотичну залежність,
повернулися з місць позбавлення волі тощо.
IV. 1. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЄЮ
Основними формами роботи з клієнтами є:
- індивідуальність ( з окремою сім’єю, з кожним з членів сім’ї ) ;
- групові;
- масові ( сім’ї, які беруть участь в різноманітних культурно-масових
заходах) ;
Методи соціальної роботи з сім’єю:
- психологічні – консультації й тестування;
- педагогічні – консультування, інформування, бесіда, лекції, аналіз педагогічних
ситуацій ;
- соціальні – опитування, анкетування, бесіди.

V. ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Програма “Соціальна підтримка сімей на 2011 - 2015 роки” в районі розрахована на
5 років.
Фінансування програми відбувається за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, спонсорських коштів, згідно з кошторисом.
VІ. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація програми передбачає:
- створення умов для успішної адаптації молоді та молодих сімей в суспільстві;
- здійснення соціального захисту окремих категорій сімей, реалізація їх прав ;
- забезпечення зміцнення репродуктивного здоров’я ;
- надання соціально-психологічної, медичної, юридичної допомоги молоді в процесі
підготовки її до сімейного життя;
- допомога різним категоріям сімей у зміцненні сімейних взаємостосунків;
- допомога батькам у сімейному вихованні.
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦП ПРОГРАМИ
- Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації;
- громадські організації ; товариство Червоного Хреста ; районне фінансове управління

райдержадміністрації; центральна районна лікарня; приватні підприємці; ДРАЦ
Маловисківського РУЮ ; заклади культури; релігійні організації; волонтери; РВ УМВС в
Кіровоградській області; управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації; служба у справах дітей
райдержадміністрації; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;
районна газета “Маловисківські вісті”.
VІІІ.

-

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми сприятиме :
удосконаленню механізму підтримки різних категорій сімей в районі;
формуванню відповідного ставлення громадян до збереження свого
здоров’я;
підвищенню рівня готовності молоді до подружнього життя та виконання функцій
батька і матері;
наданню допомоги сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах їх
соціального супроводу;
підвищенню рівня правової культури населення та проінформованості про
попередження насильства в сім’ї;
формуванню культури сімейних стосунків, підвищенню відповідальності
батьків за виховання дітей;
відродженню та збереженню національних традицій та цінностей.

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контролює виконання програми “Соціальна підтримка сімей на 2011 -2015 роки” в
районі постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту,
соціального забезпечення населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у
справах сім’ї.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до
районної
програми
«Соціальна підтримка сімей на
2011-2015 роки»

ПАСПОРТ
районної програми «Соціальна підтримка сімей на 2011-2015 роки»
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Програма затверджена:
рішенням районної ради
від 4 лютого 2011 року
№ 44
Ініціатор
розроблення Маловисківський районний центр соціальних служб для
програми
сім»ї, дітей та молоді
Дата, номер і назва Від 18 січня 2011 року №23-р Про розроблення районної
розпорядження
голови програми «Соціальна підтримка сімей на 2011-2015 роки»
райдержадміністрації про
розроблення програми
Розробник програми
Маловисківський районний центр соціальних служб для
сім»ї, дітей та молоді
Співрозробники програми
Відповідальний
Маловисківський районний центр соціальних служб для
виконавець програми
сім»ї, дітей та молоді
Управління праці та соціального захисту населення
Учасники програми

Терміни
реалізації
програми
місцевих
9. Перелік
бюджетів, які беруть
участь
у
виконанні
програми
обсяг
10. Загальний
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, усього,
У тому числі:
Кошти
державного
бюджету
Кошти
обласного
бюджету
Кошти
районного
бюджету
Кошти не бюджетних
джерел
джерела
11. Основні
фінансування програми

8.

райдержадміністрації;
відділ
охорони
здоров’я
райдержадміністрації;
відділ
культури
і
туризму
райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації; відділ
у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації; служба у
справах дітей райдержадміністрації; районний відділ УМВС
України в Кіровоградській області; районне управління юстиції у
Кіровоградській області;
районний центр зайнятості;
Маловисківське МВ КВІ УДДВП України в Кіровоградській
області

2011-2015 роки

Місцевий бюджет.
Державний бюджет

Визначаються Законом України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік
5000
61000
2000
Місцевий бюджет та спонсорські надходження.

Додаток 2
до районної програми „Соціальна
підтримка сімей на 2011-2015 роки”

Напрями реалізації та заходи програми
№

1.

Назва напряму реалізації
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів
програми

Термін
виконання
заходу

Викона
ці

2.
В рамках діяльності
спеціалізованого
формування «Служба
соціальної підтримки
сімей» надавати послуги
з питань виховання дітей,
які опинилися в складних
життєвих обставинах

3.
Виїздні заходи в
рамках МКП на
території району.
Проведення групової
роботи серед дітей та
молоді міста

4.
Протягом
2011-2015 р.р.

5.
РЦСССДМ

2.

Забезпечення ведення
єдиного банку даних
сімей, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, залучаючи до
його ведення суб»єкти
соціальної роботи з
сім»ями, відповідно до
чинного законодавства.

Соціальне
інспектування сімей.
Ведення електронного
банку даних сімей

Протягом
2011-2015 р.р.

РЦСССДМ
Суб»єкти
соціальної
роботи

3.

Проведення семінарів
для

Відеолекторії, бесіди,
лекції по даній

2011-2015 р.р.

РЦСССДМ,
Відділ у

1.

Джерела
фінансування

6.
Місцеві
бюджети
Державний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн., в тому числі
2011

2012

2013

2
тис.

2
тис.

7.
2
тис.

2014

2
тис.

Очікуваний
результат

2015

2
тис.

8.
Налагодження стосунків
у сім»ях

Облік сімей,
які опинилися
в складних
життєвих
обставинах

Місцеві
бюджети

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

Запобігання
проявам

спеціалістів Центрів,
заступників директорів
шкіл, голів сільських рад
на тему: «Попередження
насильства в сім»ях та
жорстокого поводження з
дітьми в сім»ї»,
«Психолого-педагогічна
реабілітація дітей, які
зазнали насильства»
Сприяння розвитку та
функціонування
прийомних сімей

проблематиці

5.

6.

4.

справах
Державсім»ї, молоді ний
та спорту,
бюджет
РВ УМВС
України в
Кіровоградській області

насильства в
сім»ях та
жорстокого
поводження з
дітьми

Протягом
2011-2015 р.р.

РЦСССДМ

Державний
бюджет
через
УПСЗН

Забезпечення роботи
спеціалізованого формування «Школа самостійного життя» з метою
підготовки дітей-сиріт та
дітей позбавлених
батьківського піклування з числа випускників
школи-інтернату

Заходи згідно плану
Протягом
роботи спеціалізованого 2011-2015 р.р.
формування «Школа
самостійного життя»

РЦСССДМ
Школаінтернат

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

Забезпечення роботи КП
в пологовому відділенні з
метою запобігання
ранньому соціальному
сирітству

Заходи згідно плану
роботи КП при
пологовому відділенні

РЦСССДМ,
ЦРЛ

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

Забезпечення
сімейного
виховання
дітей сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Адаптація
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування з
числа випускників школиінтернату до
самостійного
життя
Запобігання
ранньому
соціальному
сирітству

Соціальне
супроводження
прийомних сімей

Постійно

0.5
тис.

0.5
тис.

0.5
тис.

0.5
тис.

0.5
тис.

7.

Здійснення моніторингу
підготовки
старшокласників та
молоді до сімейного
життя і відповідального
батьківства

Бесіди, лекції,
тренінги, диспути, відео
лекторії по даній
проблематиці

Постійно

РЦСССДМ

8.

Розповсюдження
соціально-рекламної
продукції з питань
здорового способу життя
та збереження
репродуктивного
здоров»я

Розповсюдження
Постійно
плакатів, буклетів,
листівок по
запобіганню негативних
проявів у дитячому та
молодіжному
середовищах

РЦСССДМ

9.

Проведення заходів для
різних категорій сімей:
- З турботою і увагою до
дітей;
- З відкритим серцем до
кожної дитини;
- Вітання Діда Мороза і
Снігурочки;
-Великодні дзвони.
Проведення районного та
участь в обласному
фестивалі «Повір у себе»

Проведення свят із
врученням подарунків
та солодощів дітям
різних категорій

Грудень,
січень,
квітень,
травень
2011-2015
роки

РЦСССДМ

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

5
тис.

5
тис.

5
тис.

5
тис.

5
тис.

Проведення районного
фестивалю та участь у
районному

Березень
місяць
2011-2015
роки

РЦСССДМ

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

Створити належні умови
для професійної
орієнтації та професійної
підготовки дітейінвалідів.

Проведення бесід,
тренінгів, зустрічей

Щороку

РЦСССДМ

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

10.

11.

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

0.5
тис.

0.5
тис.

0.5
тис.

0.5
тис.

0.5
тис.

Підготовка
молоді до
сімейного
життя

Просвітницька робота по
здоровому
способу життя
та по збереженню репродуктивного
здоров»я

Реалізація
права дітейінвалідів на
самореалізацію

12.

Акція «Дім милосердя –
отчий дім» для дітей з
малозабезпечених сімей

Проведення акції

2011 – 2015
роки

РЦСССДМ

13.

Акція «Нове покоління
без наркотиків та СНІДу»
до всесвітнього Дня
боротьби зі СНІДом

Проведення акції

Щороку

РЦСССДМ

Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет
Місцеві
бюджети,
Державни
й бюджет

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

1
тис.

