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І. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Новоселицька міська рада 

2. Розробник Програми  КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Новоселицької міської 

ради  

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Новоселицької міської 

ради 

4. Учасники Програми КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Новоселицької міської 

ради, виконавчий комітет міської 

ради, відділ освіти міської ради, 

відділ поліції №6 (м. Новоселиця) 

Чернівецького РУП ГУНП в 

Чернівецькій області, КНП «Центр 

«Промінь здоров’я» 

Новоселицької міської ради, 

Новоселицький районний сектор 

філії ДУ «Центр пробації» у 

Чернівецькій області 

 

5. Термін реалізації Програми 2022 -2024 роки 

6. Перелік джерел фінансування 

Програми 

міський бюджет, державний 

бюджет, інші джерела 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

150,000 тис.грн. 

 у тому числі коштів міського 

бюджету 

2022 рік  50,000 тис.грн. 

2023 рік  50,000 тис.грн. 

2024 рік  50,000 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Світова практика доводить, що існує необхідність створення моделі 

надання якісних соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до 

вразливих груп населення   та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги. Кваліфікована діяльність 

із здійснення заходів для поліпшення або відтворення якості 

життєдіяльності, повернення до повноцінного життя осіб/сімей, які 

належать до вразливих груп населення   та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги є виключним і 

переважним видом діяльності суб’єктів соціальної роботи. 

Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального 

розвитку суспільства. Саме її визнано у міжнародному співтоваристві 

найкращою умовою для виживання, захисту і розвитку дітей, основним 

осередком суспільства, природним середовищем для людини. Зусилля 

громади повинні бути спрямованими на благополуччя і добробут сім’ї, 

створення умов для захисту її прав та прав її членів у самій родині. Тільки 

в цьому випадку сім’я буде здатна до саморозвитку, а її члени - до 

самореалізації.  

Причини, з яких діти часто стають безпритульними, це: сімейні 

проблеми, неспроможність та безвідповідальність батьків щодо виховання 

власних дітей, різноманітні правопорушення та інші складні життєві 

обставини. Крім того, є діти, покинуті батьками, які так само не мають 

належних умов для життя та повноцінного розвитку. Всі вище перераховані 

умови спричиняють зростання дитячого жебракування, бродяжництва, 

робить дітей беззахисними перед дорослими, які можуть втягувати їх до 

протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під 

загрозою. 

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на 

створення умов для забезпечення належного соціального захисту осіб/ 

сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах,  утвердження в суспільстві сімейних 

цінностей, виховання відповідального батьківства. 

Програма спрямована на організацію та надання соціальних послуг 

особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають 

у складних життєвих обставинах. Програма зумовлена необхідністю 

реалізації сучасної соціальної політики держави у сфері створення 

сприятливих умов для збереження сім’ї, всебічного розвитку сім’ї та кожного 

з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, посилення ролі 

сім’ї як первинного осередку суспільства.  

Новоселицькою міською територіальною громадою створено КУ 

«Центр надання соціальних послуг» Новоселицької міської ради 

Чернівецького району Чернівецької області, що  здійснює соціальну 

роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до 

вразливих груп населення   та/або перебувають у складних життєвих 



обставинах  (далі –  отримувачі соціальних послуг). На обліку в Центрі 

знаходиться 103 сім`ї, які належать до вразливих груп населення   та/або 

перебувають у складних життєвих обставинах, з яких:  12 сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах  в яких виховується 21 

дітина, 2 прийомні сім’ї – 4 дітей; сім'ї в яких виховуються діти з 

функціональними обмеженнями,  неповнолітні особи схильні до 

правопорушень, особи які вчинили домашнє насильство та/або 

насильство за ознакою статі, особи похилого віку з якими проводиться 

робота щодо визначення шляхів подолання складних обставин в яких 

опинилися сім'ї. 

Програма покликана у першу чергу усунути або ж мінімізувати 

складні життєві обставини у сім’ях, які потрапили у складні життєві 

обставини, розробити комплексні заходи на рівні громади щодо 

попередження насильства в сім’ї та/або за ознакою статті. Соціально-

профілактична робота, яку проводять фахівці Центру спрямована на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які 

належать до вразливих груп населення та надання особам/сім’ям, 

комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно  до 

переліку послуг, затвердженого центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

соціального захисту населення. 

Саме діяльність Центру спрямована на проведення якісної 

соціально- профілактичної роботи з відповідними категоріями населення 

на території Носовелицької територіальної громади для подолання 

складних життєвих обставин та попередження домашнього насильства та 

/або насильства за ознакою статі.  

 

ІІІ.Мета Програма 

 

 Метою Програми є: забезпечення системної та комплексної 

політики у сфері соціального захисту населення, спрямованої на 

формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого 

народження і виховання дітей; здійснення комплексних заходів щодо 

попередження насильства в сім’ях або в яких існує реальна загроза його 

вчинення, вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в 

сім’ї, підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення 

конституційних прав і законних інтересів дітей, підтримка осіб з 

функціональними обмеженнями. Підвищення ефективності діяльності, 

взаємодії органів влади, громадських організацій та інших юридичних 

осіб у сфері протидії насильства. Захист та надання допомоги особам, які 

постраждали від насильства в сім’ї; здійснення комплексних заходів на 

рівні громади щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту 

осіб та сімей, які постраждали від збройних конфліктів, а також 

визначення зазначених обсягів фінансування заходів. 

 



КУ «Центр надання соціальних послуг» Новоселицької міської ради 

в рамках розробленої Програми має на меті забезпечити, у межах своїх 

повноважень, створення належних умов для соціального захисту 

вразливих категорій населення: задоволенні соціальних потреб 

осіб/сімей, які потребують сторонньої допомоги та спрямована на 

проведення соціальної роботи з особами/сім’ями,  які належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують допомоги, у тому числі сімей учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. Програма 

зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері 

соціального захисту населення, всебічного розвитку сім’ї та кожного з її 

членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, посилення ролі 

сім’ї, як первинного осередку суспільства. 

Програма передбачає протягом 2022 -2024 роках проведення 

комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації 

державної політики у сфері соціального захисту населення на відповідній 

території шляхом: 

- взаємодії із структурними підрозділами органів місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями для 

проведення соціальної роботи з особами/сім’ями,  які належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах в рамках реалізації загальнодержавних та інших 

соціальних програм; 

- виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/ 

або перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм 

соціальних послуг; 

- здійснення комплексних заходів на рівні громади щодо попередження 

насильства в сім’ї та /або насильства  за ознакою статі; 

- соціальний супровід осіб/сімей, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги, прийомних сімей і дитячих 

будинків сімейного типу,  надання їм соціальних послуг за 

результатами проведеної оцінки потреб; 

- подальший розвиток сімейних форм виховання; 

- соціальний захист та підтримку сімей, в яких виховуються діти з 

особливими потребами; 

- робота з вимушено переселеними сім’ями, сім’ями учасників 

АТО/ООС; 

- соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження 

або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених 

законом, за повідомленням виконавчого органу Новоселицької 

міської ради 

Основні напрями виконання Програми - раннє виявлення, облік та 

соціальний супровід осіб/сім’ї, які належать до вразливих груп населення 



та/або перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних 

послуг відповідно до Державних  соціальних стандартів,  соціальне 

супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

профілактика раннього соціального сирітства, організація та здійснення 

соціально-профілактичної роботи. 

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:  

- підвищення рівня соціального захисту осіб/сімей, які належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах, осіб постраждалих від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки; 

- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім’ї або в оточенні максимально наближеному до 

сімейного; 

- забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг 

особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих обставинах, осіб постраждалих від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі .  

 

ІV. Обгрунтування шляхів розв’язання проблеми, фінансове 

забезпечення Програми 

 

Програма розроблена згідно з вимогами чинного законодавства 

України. Робота з особами/сім’ями, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах 

здійснюється згідно Закону України «Про соціальні послуги», «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанов Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності 

центрів надання соціальних послуг», від 01.06.2020 року №479 «Деякі 

питання діяльності центрів соціальних служб» та  від 01.06.2020 року № 

587 «Про організацію надання соціальних послуг». 

Центром здійснюється робота щодо виявлення осіб/сімей, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах, ведеться облік таких осіб/сімей,  проводиться 

оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. Крім того, 

фахівці центру надають соціальні послуги відповідно до державних 

стандартів соціальних послуг; надають допомогу отримувачам 

соціальних послуг у розв’язанні їхніх соціально-побутових проблем, 

налагодження зв’язків з членами родини, громадою, отримання 

гуманітарної допомоги.  

Значне місце посідає робота з особами, які звільнились з місць 

позбавлення волі або перебувають на обліку чи засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавлення волі. Крім того, працівники Центру приділяють 

увагу роботі з популяризації сімейних форм виховання, наставництва, 

патронату, підготовці, створенню та соціальному супроводженню 



прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

У ході виконання Програми передбачається: 

- здійснювати комплексні заходи, що спрямовані на надання 

особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних 

послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту 

населення, з метою мінімізації або подолання таких обставин; 

- запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, 

профілактику соціального сирітства та на реалізацію права кожної дитини 

на виховання у сім’ї; 

- залучати до співпраці громадські та благодійні організації, 

діяльність яких спрямована на соціальний захист осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

- розвивати співпрацю з іншими суб’єктами господарювання в 

громаді, які мають натхнення допомагати у вирішенні проблем, що 

пов’язані з проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, які належать 

до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Реалізація Програми здійснюватиметься завдяки фінансуванню з 

міського бюджету в межах асигнувань, передбачених рішенням про 

міський бюджет на відповідний рік по галузі соціального захисту та 

соціального забезпечення, можливих трансферів і субвенцій з бюджету, 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, а також 

коштів підприємств, установ та організацій. 

Фінансування заходів щодо виконання Програми 

здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської ради із 

залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення 

благодійних внесків та гуманітарної допомоги. 

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні 

міського бюджету, або при внесенні змін до нього і можуть коригуватися 

у залежності від рівня цін та можливостей міського бюджету 

Новоселицької міської ради на відповідний фінансовий рік. Програма 

розроблена на період: 2022-2024 роки. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначено, враховуючи необхідність 

забезпечення реалізації конкретних заходів на утримання та забезпечення 

діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Новоселицької міської 

ради. В ході планового проведення заходів Програми можливі 

коригування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з реальними 

можливостями міського бюджету у відповідний рік, передбаченими на 

реалізацію розділів Програми. 

 



V. Перелік напрямків, завдань і заходів Програми та 

результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- удосконалення надання соціальних послуг відповідно до 

державних стандартів соціальних послуг; 

- підвищення кваліфікації працівників КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Новоселицької міської ради; 

- підвищення якості здійснення соціального супроводу 

осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; 

- здійснення комплексних заходів на рівні громади щодо 

попередження насильства в сім’ї та /або за насильства за ознакою статі. 

 

VI.Очікувані результати 

 

Виконання завдань даної Програми дасть змогу забезпечити 

наступні результативні показники: 

- зменшення кількості осіб/сімей, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах  і 

потребують сторонньої допомоги; 

- оперативне інформування населення про соціальні послуги КУ 

«Центр надання соціальних послуг» Новоселицької міської ради, які 

надаються відповідно до законодавства; 

- збільшення кількості наданих соціальних послуг для осіб/сімей, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Також, здійснення програми сприятиме впровадженню нових 

соціальних технологій, спрямованих на профілактику, мінімізацію чи 

подолання складних життєвих обставин. 

Протягом 2022-2024 роки планується здійснити такі заходи: 

- створення умов для успішної реалізації державної 

політики у сфері соціального захисту населення на території міської ради; 

- надання особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих обставинах осіб/сімей 

соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг. 

- надання соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі, формування нетерпимого ставлення громадян до проявів 

домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, проведення 

заходів у сфері запобігання та протидії насильству. 

- сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного 

простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного 

суспільства (створення просвітницько-профілактичної друкованої 



продукції); 

- формування правової культури та профілактика негативних явищ у 

молодіжному середовищі (створення просвітницько-профілактичної 

друкованої продукції); 

- соціальна адаптація та інтеграція в суспільство осіб з особливими 

потребами (зокрема осіб з функціональними обмеженнями); 

- соціальний супровід осіб/сімей, які належать до вразливих 

груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах ,  і 

потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг  за 

результатами проведення оцінки потреб особи/сім’ї.  

 

VII. Система управління та контролю за ходом виконання 

Програми 

 

Апарат виконавчого комітету Новоселицької міської ради  здійснює 

контроль та координацію за ходом виконання Програми. 

Виконання даної Програми заслуховується щорічно в грудні місяці 

на засіданні виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Марія НІКОРИЧ 

 


