
 

                                                                                   

  

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сорок п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

04 грудня 2018 року № 344 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  

Програми соціальної підтримки сімей,  

дітей та молоді на 2018 рік 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Законів України ,,Про соціальні послуги“, ,,Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю“, ,,Про охорону дитинства“, керуючись наказом 

Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 ,,Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 ,,Про порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

врахувавши лист Пирятинського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді від 31.10.2018 № 18-10/286, враховуючи висновки постійних 

комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 331 

,,Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2018 рік“ виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення сорок п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

04 грудня 2018 року № 344 

 

 

  

 

 
м. Пирятин - 2018 

 



Вступ 

 

Програма підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік, розроблена 

відповідно до Законів України ,,Про соціальні послуги“, ,,Про соціальну роботу 

з дітьми та молоддю“, Сімейного кодексу України, Національної стратегії 

профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженої Указом 

Президента України від 22.10.2012р. № 609, постанов Кабінету Міністрів 

України ,,Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб)“ від 21 листопада 2013 року № 896 та 

,,Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах“ від 21 листопада 2013 

року № 895, визначає необхідні зміни у підходах громади до підтримки сімей, 

дітей та молоді і розрахована на 2018 рік. 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Державну політику щодо дітей, сім’ї та молоді зорієнтовано на створення 

та забезпечення доступу до соціальних послуг найбільш вразливих категорій 

населення. На це спрямовано конкретні заходи, які реалізуються Пирятинським 

міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Практичну 

соціальну роботу центр підпорядковує виконанню національних та державних 

програм соціального становлення і розвитку сім’ї, дітей та молоді.  

Спектр соціальних послуг, які надаються сім’ям, різноманітний та життєво 

важливий: допомога у оформленні та відновленні документів, надання 

допомоги в організації лікування, медичного обстеження, оздоровлення дітей, 

отримання реєстрації, оформлення всіх можливих державних соціальних виплат 

та чіткий контроль за їх використанням тощо.  

Сім'я є одним з основних, а в багатьох випадках - безперечно, основним 

чинником формування особистості і долі людини. Значна частина людських 

потреб задовольняється саме в сім'ї. 

На сьогодні становище сім'ї значною мірою відображає загальний стан 

усього суспільства, всі суперечності і наслідки процесів, які в ньому 

відбуваються. 

Стабільність та економічний розвиток як суспільства, так і кожної окремо 

взятої територіальної громади, залежить від фізичного і духовного здоров'я 

сім'ї, дітей та молоді, від ставлення державної та міської влади до їх проблем, 

інтересів і потреб. Необхідність розроблення даної Програми обумовлена, 

зростаючою роллю сім’ї в суспільному житті. З однієї сторони, вона є 

рушійною силою, провідником демографічного, соціально-економічного, 

політичного й духовного розвитку. З іншого боку - однією з незахищених, 

вразливих верств суспільств.  

Ознака сучасної сім'ї - послаблення її основних функцій та неналежний 

рівень виховного потенціалу батьків і, як наслідок - різні види сімейного 

неблагополуччя. 



Для певної частини сімей, що проживають на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, актуальними залишаються 

проблеми бідності та безробіття.  

Наявність безробіття, послаблення основних функцій сім’ї та низький 

рівень виховного потенціалу батьків значно впливають на зростання 

негативних явищ серед сімей, дітей та молоді міста. Саме сімейне 

неблагополуччя і байдужість оточення призводить до безпритульності, 

бездоглядності, жебрацтва, соціального сирітства, насильства в сім'ї та 

жорстокого поводження з дітьми, поширення правопорушень та злочинності 

серед молоді, руйнації моральних та духовних цінностей, поширення 

тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечних 

хвороб серед населення.  

Скорочення чисельності сімей, які довгі роки, а іноді й усе життя, 

перебувають у складних життєвих обставинах, - це не тільки соціальне, але й 

політичне завдання суспільства (всіх зацікавлених в цьому суб'єктів). Тому 

одними з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку нашої 

громади є активізація профілактичної роботи, формування відповідального 

ставлення батьків до виховання дітей, забезпечення якісних та доступних 

соціальних послуг та збереження для дитини її біологічної сім'ї, мобілізація 

громади до вирішення проблем сімей, дітей та молоді. 

 

2. Мета Програми 
Метою Програми є подальше вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, 

дітьми та молоддю, адресність та доступність соціальних послуг за місцем 

проживання, особливо у сільській місцевості та віддалених районах міста. 

Основними завданнями Програми є: 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; 

виявлення та здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки 

потреб їх у таких послугах; 

соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу; 

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами районних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 

громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. 

Досягнення мети Програми передбачається шляхом фінансування 

утримання Пирятинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді та проведення заходів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, дітей та сімей загиблих та 

учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених сімей, дітей та 

молоді з особливими потребами, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 



піклування, дітей з багатодітних сімей, соціальної профілактики, розвитку 

волонтерського руху в 2018 році. 

 

3.Основні заходи Програми 
  

№ 

з/п 

Заходи Відповідальний 

виконавець 

1. Утримання Пирятинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(заробітна плата, нарахування на заробітну плату, 

енергоносії, відрядження, канцтовари, оплата 

послуг) 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

2. Заходи соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, 

дітей та сімей загиблих та учасників анти 

терористичної операції, внутрішньо переміщених 

сімей, дітей та молоді з особливими потребами, 

дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з багатодітних сімей, соціальної 

профілактики, розвитку волонтерського руху в 2018 

році. 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

 

1. Очікувані кінцеві результати Програми: 

 

В результаті реалізації Програми очікується: 

раннє виявлення до 50 сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

охоплення заходами соціальної підтримки до 500 сімей, дітей та молоді; 

впровадження в роботу фахівців із соціальної роботи алгоритмів (кейсів) 

роботи з різними категоріями отримувачів соціальних послуг; 

створення патронатної сім’ї; 

забезпечення механізму раннього втручання для сімей, в яких народилася 

дитина з інвалідністю; 

формування системи профілактики негативних проявів в дитячому та 

молодіжному середовищі. 

 

5. Джерела фінансування 
 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок видатків 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 

передбачених на 2018 рік, та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України.  

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 



 Додаток 1  

 до Програми 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

 
Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік  

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 
Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від №  

3. Розробник програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

4. Співрозробник програми Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

5. Відповідальний виконавець програми Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  

6. Учасник програми 

 

 

7. Термін реалізації програми 2018  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у тому числі: 

394,4  тис. грн.   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 394,4  тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення  
Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік  

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 

І ІІ ІІІ 

2018  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
 

394,4 

     

394,4 

бюджет міської ОТГ 394,4     394,4 

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 

 

 



 Додаток 3 

 до Програми 
 

Напрями діяльності та заходи  

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік  
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 
виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансув

ання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення 

соціальної 

роботи із 

сім’ями, 

дітьми та 

молоддю, 

адресність та 

доступність 

соціальних 

послуг за 

місцем 

проживання, 

особливо у 

сільській 

місцевості та 

віддалених 

районах міста. 

 

Утримання 

Пирятинського 

міського центру 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді: 

 

заробітна плата 

 

 нарахування на 

заробітну плату 

 

 енергоносії 

 

незахищені 

видатки 

(відрядження, 

канцтовари, 

оплата послуг) 

 

 

 

2018 рік 

 

 

Пирятинськ

ий міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді  

 

 

Кошти   

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

 

328,4, в тому 

числі:  

 

 

250,9 

 

55,2 

 

 

14,2 

 

8,1 

 

 

 

Виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи 

соціальної 

підтримки сімей, 

дітей та молоді, 

які опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах, 

дітей та сімей 

загиблих та 

учасників анти 

терористичної 

операції, 

внутрішньо 

переміщених 

сімей, дітей та 

молоді з 

особливими 

потребами, дітей 

сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

дітей з 

багатодітних 

сімей, соціальної 

профілактики, 

розвитку 

волонтерського 

руху в 2018 році: 

 

 

 

2018 рік 

 

Пирятин 

ський 

міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді 

  

 

Кошти   

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

 

66,0 

 

  

 

 

 

Виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Здійснення 

оцінки потреб 

дитини та її сім’ї 

(особи), соц. 

супроводж. ПС 

та ДБСТ, 

перевірка 

цільового 

використання 

доп. при народж. 

дитини 

Січень-

грудень 
1,8 

2.2 Навчальний 

семінар ,,Булінг 

та кібербулінг, 

як соціальне 

явище в освітніх 

установах“  

лютий 1,8 

2.3 Огляд діяльності 

шкільних служб 

порозуміння 

березень 0,8 

2.4 Майстер клас з 

дитячої 

творчості для 

дітей з 

інвалідністю до 

Великодня 

березень 0,3 

2.5 Конкурс 

„Молодь обирає 

здоров'я“ 

 березень 1,5 

2.6. Участь у 

відкритій  

обласній  

спартакіаді з  

рекреаційних  

видів спорту 

березень 1,8 

2.7 Екскурсія до 

Прилуцької 

виховної колонії 

для 

неповнолітніх 

 березень 0,9 

2.8 Місячник право 

виховної роботи 

в навчальних 

закладах 

квітень 0,2 

2.9 Спартакіада для 

дітей з 

інвалідністю 

,,Повір у себе“ 

травень 0,3 

2.10 Участь молоді з 

інвалідністю у 

відкритій 

обласній 

спартакіаді з 

рекреаційних 

видів спорту в м. 

Полтава 

травень 4,3 

2.11 Заходи до Дня 

захисту дітей 

травень 4,0 

2.12 Тренінг ,,Базові 

навички 

медіатора 

шкільної служби 

травень 9,5 



порозуміння“ 

2.13 Участь молоді з 

інвалідністю у 

Всеукраїнських 

змаганнях зі 

спортивного 

орієнтування в 

м. Лубни 

червень 1,08 

2.14 Регіональний 

фестиваль 

творчості людей 

з інвалідністю 

,,Древній 

Пирятин“ 

липень 4,4 

2.15 Заходи до Дня 

родини 

липень 1,0 

2.16 Участь молоді з 

інвалідністю у 

Всеукраїнській 

спартакіаді  з 

рекреаційних 

видів спорту в м. 

Семенівка  

серпень 0,42 

2.17 Соціальна акція 

«Школярик» для 

дітей із сімей, 

які перебувають 

в СЖО, дітей які 

опинилися в 

СЖО, дітей із 

багатодітних 

сімей (5 та 

більше), які 

йдуть до 1-го 

класу 

серпень 8,0 

2.18 Участь молоді з 

інвалідністю у 

відкритому 

обласному 

фестивалі  ,,На 

крилах віри“ в м. 

Хорол  

жовтень 2,28 

2.19 Участь осіб з 

інвалідністю у 

Відкритому 

регіональному 

фестивалі 

творчості людей 

з інвалідністю 

,,Сузір’я мрій“ в 

м. Лубни 

листопад 0,9 

2.20 Майстер-клас з 

дитячої 

творчості для 

дітей з 

інвалідністю 

 листопад 0,6 

2.21 Заходи до Дня 

інвалідів 

  листопад 0,6 

2.22 Тренінг 

,,Молодіжний 

працівник“ 

грудень 2,02 



2.23 Акція «Святий 

Миколай – 

дітям» 

грудень 14,0 

2.24 Привітання 

новорічними 

подарунками 

дітей з 

особливими 

потребами 

грудень 3,5 

 Всього:     394,4   

 

 Додаток 4  

 до Програми 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______02_________________________________  

Код програмної класифікації ____0213121___________________ 

Код КЕКВ ___________2111,2120,2210,2240, 2250, 2272,2273,2274____________________ 
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Г
р
у

д
ен
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1 Соціальні 

заходи 

Рішення  

сорок п’ятої 

сесії міської 

ради  

від 04 грудня  

2018 року  

№ 344 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

394,4 394,4 
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У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник відділу 

економічного аналізу та розвитку Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 
04 грудня 2018 року 


