
  
Проєкт вноситься 
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від ____ грудня 2021 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про схвалення проєкту рішення 
Олександрівської селищної ради  
«Про затвердження «Програми 
соціальної підтримки сімей з 
дітьми та осіб, які опинились в 
складних життєвих обставинах на 
2022-2023 роки»» 
 

Відповідно до підпунктів 2¹) та 14) частини 6 статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги, 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Схвалити проєкт рішення Олександрівської селищної ради           
«Про затвердження «Програми соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які 
опинилися в складних життєвих обставинах на 2022-2023  роки»  (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника голови 

Олександрівської  селищної ради з питань діяльності виконавчих органів 
Василя СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                               Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проєкт вноситься 
селищним головою 

 
Схвалено рішенням виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області від ______________ №____ 

 
______________  сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
від _ ____________ 2021 року                                                                        № __ 

смт Олександрівка 
 
Про затвердження «Програми 
соціальної підтримки сімей з 
дітьми та осіб, які опинились в 
складних життєвих обставинах на 
2022-2023 роки» 
 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги»,  з 
метою підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги, 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити «Програму соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах на 2022-2023  роки» (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  
Олександрівської селищної ради  з питань охорони здоров’я, освіти, культури, 
спорту та соціального захисту населення. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Олександрівської 

селищної ради  

від ____ _______ 2021р. №_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, 

 які опинились в складних життєвих обставинах  

на 2022-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Олександрівка 

2021 рік 



1. Паспорт Програми        

1. Назва  Програма соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, 

які опинились в складних життєвих обставинах на 

2022-2023 роки 

2. Ініціатор розроблення Програми КЗ «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» Олександрівської селищної ради  

3. Відповідальні виконавці 

Програми  

КЗ «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» Олександрівської селищної ради 

4. Учасники Програми  Олександрівська селищна рада,  

Служба у справах дітей Олександрівської селищної 

ради; 

Відділ освіти  Олександрівської селищної ради;  

Відділ культури та туризму Олександрівської 

селищної ради; 

Сектор поліцейської діяльності №1  

(смт. Олександрівка) відділу поліції №1 

 (м. Знам’янка) Кропивницького РУП в 

Кіровоградській області 

КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської 

селищної ради 

КНП «Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Олександрівської селищної 

ради; 

Кропивницький районний сектор №1 філії Державної 

установи «Центр пробації» в Кіровоградській області 

старости Олександрівської селищної ради 

5. Термін реалізації Програми  2022-2023 рік 

6. Перелік джерел фінансування 

Програми  

Бюджет Олександрівської територіальної громади, 

інші кошти не заборонені законодавством 

7. Орієнтовний загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього: 

                        

                 44 тис грн. 

У тому числі кошти бюджету 

Олександрівської територіальної 

громади 

2022 рік   19 тис. грн. 

2023 рік    25 тис. грн. 

8. Очікувані результати В громаді зменшиться кількість сімей,  в яких 

потрібно вилучати дітей по причині 

безвідповідального батьківства. Збільшиться кількість 

сімей, які подолали або мінімізували складні життєві 

обставини та здобули навики самостійно вирішувати 

свої проблеми. В результаті здійснення заходів 

Програми, очікується позитивна динаміка розвитку 

сімейних форм влаштування дітей, зменшення скоєння 

злочинів неповнолітніми та молоддю, тощо.  

Ефективний розвиток даної Програми напряму 

впливає на соціальну стабільність нашої громади.              

 

9. Контроль за виконанням 

Програми 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради. 



 

 

Проблеми на розв’язання яких спрямована Програма 

 Програма Соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних 

життєвих обставинах на 2022-2023 роки (далі-Програма), розроблена відповідно 

до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про соціальні послуги». Задоволення потреб соціальними послугами 

людей, що опинились в складних життєвих обставинах є одним із ключових 

завдань діяльності сфери надання соціальних послуг. Ефективність діяльності цієї 

сфери напряму впливає на соціальну стабільність громади. 

 На території Олександрівської селищної ради проживає    25250 осіб, з них 

значна кількість громадян, які мають високий ризик потрапити або вже 

перебувають в складних життєвих обставинах та не можуть їх самостійно 

подолати. Впродовж року, на обліку комунального закладу «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді» (далі - Центр) перебувало  57 сімей, в яких 

виховується 140 дітей. З  них 23 сім’ї, в яких є ризик відібрання дитини або 

позбавлення батьків батьківських прав. Кількість дітей в даних сім’ях, які можуть 

стати соціальними сиротами складає, 68 осіб. Щоб дитина залишилась в 

біологічній родині і мала належний догляд та виховання необхідна соціальна 

підтримка її сім’ї з метою подолання складних життєвих обставин або їх 

мінімізації. А для цього потрібно регулярно здійснювати візити у сім’ї, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надавати соціальні послуги 

безпосередньо за їх місцем проживання. Крім сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах на території Олександрівської селищної ради функціонує 4 

дитячі будинки сімейного типу та 7 прийомних сімей, в яких виховується 38 дітей 

- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Дані сім’ї отримують на 

постійній основі послугу соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-

сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Закріплений за даними 

сім’ями фахівець із соціальної роботи Центру зобов’язаний здійснювати 

соціальну роботу регулярно відвідуючи сім’ю вдома. Таку ж послугу отримують 

опікунські сім’ї на тимчасовій основі. А на території громади під опікую 

перебуває 75 дітей у 48 опікунських сім’ях. Крім того при Центрі функціонує 

мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Мобільна бригада 

здійснює виїзди не лише для  надання послуги кризового (екстреного) втручання, 

а й  здійснює профілактичні заходи щодо протидії домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. Для здійснення виїзної соціальної роботи Центру 

використовується службовий легковий автомобіль комунальної установи 

«Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). Відповідно до Порядку використання службового легкового автомобіля 

ВАЗ 21043, реєстраційний номер ВА 2252 АА, який знаходиться на балансі 

комунальної установи «Олександрівський центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 15 червня 2021 року №226, для забезпечення 

виїзду Центром, заправка автомобіля пальним здійснюється  за рахунок Центру. 



Тому є необхідність у забезпеченні Центру пальним, для придбання якого 

необхідні кошти. 

Сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах надають 

соціальні послуги 2 фахівця із соціальної роботи та психолог Центру. В громаді 

напрацьований алгоритм виявлення осіб та сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, але недостатньо досвіду створення міждисциплінарних 

команд та запровадження технології «ведення випадку». Фахівці із соціальної 

роботи обізнані щодо процедур та технологій соціальної допомоги, але немають 

достатньо досвіду, потрібне регулярне підвищення їх кваліфікації та супервізія. 

 В громаді є нагальна потреба в подальшому розвитку сімейних форм виховання 

та збільшенні кількості патронатних сімей. Актуальність їх розвитку зростає в 

контексті запровадження Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, схваленої 

розпорядженням Кабінету міністрів України від 09.08.2017 №526-р, якою 

передбачено заміну системи інституційного догляду та виховання дітей на 

систему, яка забезпечуватиме догляд і виховання дитини в сімейному або 

наближеному до сімейного середовищі. Із функціонуючих двох патронатних 

сімей на території громади залишилась лише одна. Потреба в таких сім’ях значно 

більша. 

  В рамках аналізу ситуації щодо соціальної підтримки сімей в складних життєвих 

обставинах  на території Олександрівської територіальної громади виявлено, 

зокрема, такі проблеми на розв’язання яких спрямована ця Програма: 

 1. Недостатній досвід створення міждисциплінарних команд та запровадження 

технології «ведення випадку» при здійсненні соціальної роботи з сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

 2.  Недостатній фінансовий потенціал надавача соціальних послуг. 

 3. Рівень проінформованості мешканців та вразливих груп населення щодо 

наявних соціальних послуг в громаді потребує розширення. 

 4. Є необхідність активізувати пошук кандидатів у патронатні вихователі з 

метою створення патронатних сімей. 

 

Мета Програми 
                 

          Метою даної Програми є соціальна підтримка  вразливих груп населення 

громади, в тому числі, сімей з дітьми, що опинились у складних життєвих 

обставинах. Подолання та мінімізація складних життєвих обставин, шляхом 

надання їм спектру соціальних послуг відповідно до державних стандартів. 

Основні напрями виконання Програми – раннє виявлення, облік та 

соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

пошук та підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, 

піклувальники, патронатні сім’ї, наставники, профілактика раннього соціального 

сирітства, організація та здійснення соціально - профілактичної роботи в громаді. 

 

 

 



 Обгрунтування шляхів і заходів розв’язання проблеми, обсягів 

фінансування. Строки виконання Програми. 

 

Проблеми на розв’язання яких спрямована ця Програма передбачається 

подолати шляхом паралельного впровадження заходів зі: створення 

міждисциплінарних команд та запровадження технології «ведення випадку» при 

здійсненні соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; розвитку матеріально-технічної бази сфери надання соціальних 

послуг; здійснення щорічного моніторингу потреб населення у соціальних 

послугах, та інформування населення громади у соціальних послугах, що 

надаються; активізація  пошуку, підбору, навчання кандидатів у патронаті 

вихователі, наставники; підвищення кваліфікації працівників Центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, які надають соціальні послуги. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Олександрівської територіальної громади та інших джерел фінансування не 

заборонених законодавством України. Обсяги фінансування виконання завдань та 

заходів цієї Програми визначено, виходячи з потреб фінансового забезпечення 

досягнення результативних показників, визначених цією Програмою. Видатки на 

фінансування виконання завдань та заходів цієї Програми визначаються щорічно 

при складанні та затвердженні бюджету або при внесенні змін до нього і можуть 

коригуватися у залежності від рівня цін, можливостей   Олександрівської 

селищної ради на відповідний фінансовий рік. 

 Напрямки діяльності та основні заходи Програми визначені в таблиці (додаток 

до Програми). 

 Цю Програму передбачається виконати протягом 2022-2023 років. 

 

 

Очікуваний результат виконання Програми 

 

Реалізація даної Програми дозволить: 

1) збільшити кількість сімей, які мінімізували та подолали складні життєві 

обставини; 

2) зменшити  статистику негативних явищ у підлітковому та молодіжному 

середовищі, підвищити рівень обізнаності дітей та дорослих із питань 

негативного впливу на організм алкоголю, тютюну, наркотичних речовин;  

3) попередити відмови матерів від новонароджених дітей через психологічну та 

соціальну підтримку вагітних жінок; 

4) забезпечити соціальну підтримку, реабілітацію та інтеграцію осіб з 

особливими потребами в суспільстві; 

5) створити системи своєчасного реагування з надання необхідної допомоги 

громадянам, які її потребують, для зниження соціальної напруги у суспільстві; 

6) активізувати життєву позицію громадян, звільнених з місця позбавлення 

волі; 

7) забезпечити потреби внутрішньо переміщених сімей; 

8) підвищити авторитет сім’ї, зміцнити сімейні цінності, допомоги в подоланні 

складних життєвих умов; 



9) покращити якість надання соціальних послуг, в тому числі здійснення 

соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та не в змозі подолати їх самостійно; 

10)  збільшити кількості бажаючих сімей/осіб, які готові прийняття дітей-сиріт,    

дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ю. 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

    

          Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Центр та 

забезпечує взаємодію з установами, організаціями, громадським  об’єднаннями з 

питань реалізації Програми.  

          Відповідальним виконавцем Програми подається узагальнений звіт про 

виконання Програми. 

Контроль за виконанням даної Програми покладається на постійну 

депутатську комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради. 



Додаток   

до Програми 

 

Напрямки діяльності та основні заходи 

 Програми «Соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах 

 на 2022-2023 роки» 

 

№ 

з/п 

Пріоритетні завдання 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування  

 (тис. грн.) 

Очікуваний результат 
 

Всього: 

В тому числі: 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Сімейна та молодіжна політика, як пріоритетний засіб запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, профілактика негативних явищ 

1 Здійснення соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах  та потребують 

сторонньої допомоги, через 

забезпечення їх раннього виявлення 

у населених пунктах шляхом 

проведення виїзної роботи та 

відвідування сімей, здійснення 

оцінки потреб дітей та їх сімей, 

постановки їх на облік, планування 

та визначення методів допомоги, 

надання їм соціальних послуг, 

забезпечення за необхідності 

соціального супроводу сімей та 

осіб, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та надання їм 

спектру соціальних послуг 

відповідно до державних 

соціальних стандартів. 

Постійно КЗ «ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

 

Відділ соціального захисту 

населення Олександрівської 

селищної ради; 

 

Служба у справах дітей 

Олександрівської селищної ради; 

 

Відділ освіти  Олександрівської 

селищної ради;  

 

Сектор поліцейської діяльності 

№1 (смт.Олександрівка) відділу 

поліції №1 (м. Знам’янка) 

Кропивницького РУП в 

Кіровоградській області; 

 

КНП «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради; 

 

КНП «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської 

селищної ради; 

 

Старости Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

 

22 

 

9 

 

13 

Виявлення сімей у СЖО, 

створення реєстру для 

моніторингу та 

спостереженням за динамікою 

змін на підвідомчій території, 

надання необхідної допомоги 

та забезпечення належного 

соціального обслуговування 

потребуючих  змін на 

підвідомчій території, облік та 

супровід сімей з дітьми, осіб 

які опинилися у  складних 

життєвих обставинах. 

Подолання та мінімізація 

складних життєвих обставин. 



2 Забезпечення соціальної роботи 

мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі. 

Надання відповідних соціальних 

послуг членам сімей, які 

перебувають   у складних життєвих 

обставинах, щодо проблем 

насильства в сім`ї або реальної 

загрози його вчинення.  

 

2022 -2023 КЗ «ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

 

Відділ соціального захисту 

населення Олександрівської 

селищної ради; 

 

Служба у справах дітей 

Олександрівської селищної ради 

Відділ освіти  Олександрівської 

селищної ради;  

Сектор поліцейської діяльності 

№1  

(смт.Олександрівка) відділу 

поліції №1 

 (м. Знам’янка) Кропивницького 

РУП в Кіровоградській області; 

КНП «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради; 

КНП «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської 

селищної ради; 

 

Старости Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

11 5  6   Кризове та екстрене втручання 

з метою негайного усунення  

насильства. 

Надання психологічної 

допомоги постраждалим 

особам. 

3 Профілактика раннього соціального 

сирітства, поширення засад 

відповідального, усвідомленого 

батьківства. Здійснення соціальної 

роботи, спрямованої на запобігання 

відмовам від новонароджених дітей, 

забезпечення психологічної та 

соціальної підтримки вагітних 

жінок та жінок, які народили 

дитину, попередження фактів 

раннього соціального сирітства. 

Співпраця з  КНП 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради. 

Попередження відмов від 

новонароджених дітей та 

забезпечення соціальної підтримки 

вагітних жінок, які народили 

дитину, зокрема неповнолітніх 

матерів.   

2022 -2023 КЗ «ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради 

 

Служба у справах дітей 

Олександрівської селищної ради; 

 

КНП «Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради; 

 

КНП «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Олександрівської 

селищної ради; 

 

Старости Олександрівської 

селищної ради  

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

Зменшення кількості дітей, 

залишених матерями у 

пологовому відділенні. 

Соціально-психологічна 

підтримка батьків. Подолання 

або мінімізація складних 

життєвих обставин в молодих 

сім’ях з новонародженими 

дітьми. 

Інформованість про соціальні 

послуги. 



4 Розвиток сімейних форм 

влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, шляхом створення 

нових прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу 

завдяки проведення 

інформаційно-розяснювальної 

роботи, пошуку та підбору осіб, 

які виявили намір взяти на 

виховання дитину-сироту, дитину, 

позбавлену батьківського 

піклування. 

Проведення інформаційної 

компанії «Кожна дитина у колі 

родини» з питань пошуку та 

підбору кандидатів у прийомні 

батьки, батьки-вихователі 

(виготовлення інформаційних 

буклетів, пам’яток). Збір 

документів та направлення на 

навчання та підготовка кандидатів 

у прийомні батьки, батьки-

вихователі, опікуни та 

піклувальники до 

Кропивницького ОЦСС 

2022-2023  

КЗ«ЦСССД» 

 

ССД Олександрівської селищної 

ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Покращення інформованості 

населення про сімейні форми 

влаштування дітей 

(розповсюдження друкованої 

продукції). Створення 

сімейних форм виховання та 

влаштування дітей-сиріт та 

дітей, які позбавлені 

батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання. 

5 Поширення інформації щодо 

послуги патронату над дитиною. 

Здійснення первинного відбору 

кандидатів у патронатні вихователі. 

Проведення оцінки потреб сім`ї 

кандидатів у патронатні вихователі. 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

 

ССД Олександрівської селищної 

ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення громади 

послугою патронату над 

дитиною в достатній кількості. 

6 Здійснення соціального 

супроводження дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей, 

опікунів, піклувальників 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради 
Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

11 5  6  Забезпечення ефективного 

функціонування прийомних 

сімей, дитячих будинків 

сімейного типу. Соціальна 

підтримка сімей  в яких 

виховуються діти під опікою. 



7 Здійснення соціальної роботи з 

внутрішньо переміщеними особами 

(ВПО): здійснення оцінки потреб та 

забезпечення соціальним 

супроводом (у разі потреби); 

здійснення роботи по встановленню 

статусу дітям, які постраждали від 

збройних конфліктів; надання 

психологічної, юридичної, 

соціальної, інформаційної та 

гуманітарної допомоги (підготовка 

до опалювального сезону сім`ям 

СЖО) 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

 

ССД Олександрівської селищної 

ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Подолання та мінімізація 

складних життєвих обставин 

внутрішньо переміщених 

сімей. 

8 Здійснення соціальної роботи з 

учасниками антитерористичної 

операції (АТО/ ООС) та їх сім`ями: 

проведення оцінки потреб сімей 

учасників АТО/ ООС та сімей 

загиблих військовослужбовців; 

забезпеченням соціальним 

супроводом (у разі потреби) сімей, 

учасників АТО/ ООС та сімей 

загиблих військовослужбовців; 

надання психологічної, юридичної, 

соціальної підтримки, соціальна 

адаптація учасників АТО/ ООС, 

проведення соціальної акції 

«Пам’ятаємо. Підтримуємо. 

Допомагаємо» 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

Олександрівська селищна рада. 

 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Соціальна підтримка, та 

соціальна адаптація учасників 

АТО/ ООС та їх сімей. 

9 Соціальна адаптація дітей та осіб 

молодіжного віку, які засуджені до 

покарань не пов’язаних із 

позбавленням волі, звільнених від 

відбування покарань з 

випробуванням або умовно-

достроково та осіб, які повернулися 

з місць позбавлення волі. Надання 

соціальних послуг особам, які 

перебувають у конфлікті з законом:  

консультування, інформування, 

соціальна профілактика, соціальна 

адаптація.Проведення 

інформаційно-просвітницьких 

заходів спрямованих на 

профілактику шкідливих звичок та 

вчинення повторних злочинів. 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

 

Кропивницький районний 

сектор №1 філії Державної 

установи «Центр пробації» в 

Кіровоградській області. 

 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Соціальна адаптація осіб, що 

повернулись з місць 

позбавлення волі та умовно-

засуджених. Профілактика 

шкідливих звичок та повторних 

злочинів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ІІ. Система заходів з соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2021-2022 рік 

12 Матеріальна допомога опікунським сім`ям, 

сім`ям з дітьми з особливими потребами, 

та з особами з інвалідністю, дітям з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

 

відділ соціального 

захисту населення 

Олександрівської  

селищної ради; 

 

Служба у справах дітей 

Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

 

В межах 
кошторисних 

призначень 

Надання комплексної 

допомоги та соціальної 

підтримки дітям з сімей, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах, 

дітям-сиротам, дітям 

позбавленим батьківського 

піклування, дітям з 

особливими потребами, 

дітям з багатодітних та 

малозабезпечених сімей. 

10 Забезпечення соціальної підтримки 

молодих сімей та залучення до 

активної діяльності в житті 

громади. Та поширення засад 

усвідомленого батьківства та 

проведення тематичних заходів на 

теми: «Перегони малюків», «Хода 

молодих мам з візочками» 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

 

 Відділ культури та туризму 

Олександрівської селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Соціальна підтримка молодих 

сімей 

11 Проведення просвітницької роботи 

для цільових груп осіб, в т.ч. серед 

молоді, з питань здорового способу 

життя, планування сім`ї та 

профілактики інфекції, які 

передаються статевим шляхом і 

ВІЛ, профілактики негативних явищ 

у молодіжному середовищі . 

Проведення акцій «Молодь проти 

наркоманії, злочинності, 

насильства». Розповсюдження 

буклетів, листівок з питань 

відповідального батьківства, 

підготовки молоді до сімейного 

життя, пам’ятки, буклети з питань 

профілактики тютюнопаління, 

алкоголізму, СНІДу, наркоманії, 

ВІЛ-інфекції, соціально-

небезпечних захворювань, 

насильства та іншої соціальної 

тематики. Поширення соціальної 

реклами у ЗМІ та у вигляді 

друкованої продукції. 

 

2022-2023 КЗ«ЦСССД» Олександрівської 

селищної ради; 

Відділ освіти Олександрівської 

селищної ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

Надання соціально-

психологічної підтримки. 

Доступність населення до 

отримання інформації з 

соціальної та профілактичної 

тематики. Покращення 

інформованості населення з 

питань профілактики 

негативних явищ. 



13 Організація та проведення конкурсу 

малюнків та плакатів «Молодь обирає 

здоров`я» до Всесвітнього дня здоров`я – 7 

квітня. 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, дітей 

та молоді. 

14 Проведення заходів приурочених  «Дню 

матері», до «Дня сім`ї», нагородження 

багатодітних матерів-героїнь, матерів в 

яких знаходяться діти під опікою – 15 

травня. 

2022-

2023 

Відділ культури та 

туризму Олександрівської 

селищної ради; 

 

КЗ «ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

 

 Олександрівська 

селищна рада. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, дітей 

та молоді. 

15 Проведення акції до Дня боротьби з 

тютюнопалінням (обмін сигарет на 

цукерки) – 31 травня 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, 

профілактика шкідливих 

звичок дітей та молоді 

16 Проведення акцій та ігротек на тему «Діти- 

квіти життя» 1 червня – до Міжнародного 

дня захисту дітей. 

2022-

2023 

Відділ освіти 

відділ культури та 

туризму; 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради; 

Служба у справах дітей 

Олександрівської 

селищної ради  

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, дітей 

та молоді. 

17 Проведення ігротек «Діти мають права» та 

«Молодь обирає здоров’я», конкурсів 

малюнків, тренінгів, лекцій та бесід для 

дітей у пришкільних таборах 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради;  

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

В межах 
кошторисних 

призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, дітей 

та молоді 

18 Проведення акції «Підготуй дитину до 

школи» для дітей шкільного віку, з сімей, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах та перебувають під соціальним 

супроводом Центру 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення дітей 

шкільним приладдям. 



19 Проведення акції до Дня порозуміння з 

ВІЛ-позитивними людьми – 1 грудня 
2022-

2023 

КНП «Олександрівська 

лікарня» 

Олександрівської 

селищної ради; 

КНП «Олександрівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Олександрівської 

селищної ради; 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, дітей 

та молоді 

20 Проведення акції у рамках реалізації 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», яка щорічно проходить в 

Україні з 25 листопада по 10 грудня 

2022-

2023 

Відділ соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради;, 

сектор поліцейської 

діяльності №1 (смт. 

Олександрівка) відділу 

поліції №1 (м. Знам’янка) 

Кропивницького РУП в 

Кіровоградській області;  

Служба у справах дітей 

Олександрівської 

селищної ради; 

відділ культури та 

туризму  

Олександрівської  

селищної ради, 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

старости 

Олександрівської 

селищної ради. 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Комплексне вирішення 

питань захисту сімей, дітей 

та молоді 

21 Проведення акції «Тепла домівка, зігріта 

турботою». Забезпечення паливом та/або 

дровами сім’ї, які потрапили у складні 

життєві обставини, перебувають у 

надзвичайно складних умовах та 

перебувають на обліку Центру (1 раз на 

рік) 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

старости 

Олександрівської 

селищної ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

Матеріальна допомога для 

вирішення проблем сімей, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

22 Здійснення соціальної роботи з розвитку 

обдарованих дітей та молоді з обмеженими 

можливостями, розкриття їх талантів 

шляхом проведення конкурсів та 

виставочних робіт, та проведення 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради;  

 

Відділ освіти 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Соціальна адаптація та 

соціальна підтримка дітей, 

молоді, осіб з 

функціональними 

обмеженнями 



фестивалів : «Повір у себе!», «Разом ми 

сім’я щаслива, в нас дитина особлива». 

Олександрівської 

селищної ради 

23 Проведення акцій до новорічних та 

різдвяних свят для дітей сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

2022-

2023 

КЗ«ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

Підтримка та соціальна 

адаптація дітей 

24 Проведення рейдів щодо профілактики 

негативних проявів у дитячому 

середовищі, запобігання дитячій 

бездоглядності: «Підліток. Зима. 

Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Літо» 

2022-

2023 

Служба у справах дітей 

Олександрівської 

селищної ради; 

КЗ «ЦСССД» 

Олександрівської 

селищної ради; 

Відділ соціального 

захисту населення 

Олександрівської 

селищної ради; 

Відділ освіти  

Олександрівської 

селищної ради;  

Сектор поліцейської 

діяльності №1  

(смт.Олександрівка) 

відділу поліції №1 

 (м. Знам’янка) 

Кропивницького РУП в 

Кіровоградській області; 

КНП «Олександрівська 

лікарня» 

Олександрівської 

селищної ради  

КНП «Олександрівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Олександрівської 

селищної ради; 

Старости 

Олександрівської 

селищної ради 

Бюджет 

Олександрівської 

територіальної 

громади 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

В межах 

кошторисних 
призначень 

Недопущення перебування 

дітей в закладах у вечірній 

час без супроводу 

дорослих, продажу їм 

алкогольних та тютюнових 

виробів. 

                                                                                                                                                              ВСЬОГО (тис. грн) 44 19 25  

 


