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1. Інформаційну довідку про організацію роботи із сім’ями, які 
потрапили у складні життєві обставини  взяти до відома (додається). 

 
2.  Комунальному закладу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області: 

2.1. здійснювати соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які 
опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги, через забезпечення їх раннього виявлення у населених пунктах 
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соціальних стандартів; 

2.2. інформувати населення про перелік соціальних послуг, їх зміст, 
порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь яким 
видом порушення здоров’я; 

2.3 продовжити здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
питань пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
наставники та патронатні вихователі з метою розвитку сімейних форм 
влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 

 
 

 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



 
Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
від _____________2022р. №____ 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про організацію роботи із сім’ями, які потрапили  
у складні життєві обставини 

 
1. Загальні засади. 

 Забезпечення нашої громади базовими соціальними послугами є 
однією із пріоритетних напрямків соціальної роботи. З метою соціальної 
підтримки сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини 
рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №83   
було створено комунальний заклад «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді» Олександрівської селищної ради (далі - Центр), який розпочав 
свою діяльність з 4 січня 2021 року.  

Центр проводить соціально-профілактичну роботу, спрямовану на 
запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які 
належать до вразливих груп населення та надання особам/сім’ям комплексу 
соціальних послуг, визначених Мінсоцполітики, з метою мінімізації або 
подолання таких обставин. 

Складні життєві обставини (далі СЖО) - обставини, що негативно 
впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, 
які особа/сім’я не може подолати самостійно. 

Вразливі групи населення - особи/сім’ї, які мають найвищий ризик 
потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих 
зовнішніх та/або внутрішніх чинників. 

 Надання соціальних послуг здійснюють 2 фахівця із соціальної 
роботи та психолог. Фахівці пройшли курси з підвищення кваліфікації щодо 
встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, здійснення соціальної 
роботи із сім’ями в складних життєвих обставинах та отримали відповідні 
довідки та сертифікати. 

2. Соціальна робота із сім’ями в громаді. 

Оскільки, Центр функціонує вже більше року, можна розглянути 
динаміку розвитку надання соціальних послуг сім’ям з дітьми в громаді. 

2.1. Виявлення  та облік сімей в СЖО 

З метою вчасного попередження сімейного неблагополуччя та 
вилучення дітей із неблагополучного родинного середовища, діагностики 
складних життєвих обставин протягом періоду 2021 року, Центром відвідано 
125 сімей, з яких 58 перебували в складних життєвих обставинах та в яких 
виховувалось 159 дітей. Так, станом на 25 січня 2022 року на обліку Центру 



перебуває 41 сім’я,  яка потрапила у складні життєві обставини, роботу з 
якими продовжено в поточному  році. В даних сім’ях виховується 95  дітей,  з 
них: 8 сімей, в них 22 дитини та 1 особа отримує послугу соціального 
супроводу сімей/осіб, які потрапили у складні життєві обставини; 5 сімей, в 
них 11 дітей отримує послуги представництва інтересів; 1 сім’я в якій 1 
дитина  отримує послуги посередництва (медіація); 3 сім’ї, в них 12 дітей 
отримує послуги соціальної профілактики. 8 сімей отримує по 2 послуги 
одночасно. З кожною сім’єю укладено договір про співпрацю, складено 
індивідуальний план роботи на основі оцінки потреб дітей та сім’ї, 
закріплено спеціаліста Центру, який координує соціальну роботу по 
подоланню сім’єю складних життєвих обставин. Крім того з кожною сім’ю, 
що перебуває на обліку, як така, що потрапила у складні життєві обставини, 
проведено соціально-профілактичну роботу щодо відповідального 
батьківства, здорового способу життя, недопущення насилля в сім’ї. Надано 
інформативні та консультативні послуги, щодо вирішення проблем сім’ї 
самостійно, запропоновано соціальні послуги Центру. Ознайомлено із 
видами соціальних послуг, які клієнт може отримати в Центрі та порядок їх 
надання. Роз’яснено місце знаходження надавачів соціальних послуг та 
надано контактні телефони закладів  та  установ.  Тобто,  із 41  сім’ї  в СЖО, 
9 сімей (22%) отримує послуги тимчасово, 32 сім’ї (78%) в СЖО, отримує 
послуги одноразово, при зустрічі, без укладання договору про співпрацю.   

  Якщо проаналізувати сім’ї, які перебувають у складних життєвих 
обставинах за місцем проживання, то маємо: 9 сімей (21%)                           
смт. Олександрівка; 5 сімей (12%) Михайлівка; по 3 сім’ї  в населених 
пунктах Триліси і Підлісне (7%); по 2 сім’ї (5%) Єлизаветградка, 
Красносілля, Івангород, Бірки, Стара Осота, по 1 сім’ї (2%) смт. Лісове, 
с.Н.Осота, с.Любомирка, с.Веселе, с.Іванівка, с.В.Верещаки, с.Несваткове, 
с.Красносілка, с. Бандурове, с. Голикове та с. Цвітне. 

Якщо проаналізувати чинники, що зумовили складні життєві 
обставини, варто зазначити, що в 22 сім’ях, в яких 50 дітей, а це  51% від 
загальної кількості сімей в СЖО, що перебувають на обліку є алкогольна 
залежність, ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання 
своїх обов’язків із виховання дитини. 5 сімей (12%), в яких 15 дітей 
поставлено на облік по причині інвалідності, в тому числі у 2 сім’ях дитяча 
інвалідність (четверо дітей мають інвалідність). 5 сімей (12%) в них 13 дітей - 
це сім’ї, поставлені на облік по причині скоєння неповнолітніми злочину, з 
них 5 дітей скоїли злочин. 2 сім’ї (5%), в яких 2 дитини постраждали від 
насилля над дитиною, сексуального характеру. Решта 7 сімей (20%), в яких 
15 дітей - це сім’ї чинником складних життєвих обставин є складні стосунки 
у сім’ї, шкода заподіяна пожежею, безробіття батьків, тощо. 

Впродовж минулого, 2021 року, в Центрі перебувало на обліку в СЖО 
58 сімей, в них 159 дітей. 18 сімей,  знято з обліку сімей, які перебувають в 
СЖО. З них: 12 сімей з  досягненням  позитивного  результату,  в тому числі 
8 сімей подолано СЖО і 3 мінімізовано, 4 сім’ї, виїхали за межі нашої 
громади, 1 сім’я знята з обліку без досягнення позитивного результату. Ця 
сім’я перебувала під соціальним супроводом, надання послуг з якою було 



розірвано по причині невиконання клієнтом умов договору. З цієї сім’ї діти 
були вилучені в патронатну сім’ю. Після позбавлення батька батьківських 
прав, дітей влаштовано у дитячий будинок сімейного типу. Тобто, 67% сімей, 
з якими припинено соціальну роботу мають позитивний результат, 5% - без 
досягнення позитивного результату, тобто дітей вилучили із біологічної сім’ї, 
яка нездатна забезпечити щасливе дитинство. Ще три сім’ї знято із 
соціального супроводу сімей в СЖО з позитивним результатом.  

11 сімей перебувало під соціальним супроводом Центру, як такі, що 
потрапили у складні життєві обставини, в них 27 дітей. За результатами 
проведеної роботи,  на разі залишилось 8 сімей під соціальним супроводом в 
СЖО. 4 сім’ї припинено надання соціальної послуги соціального супроводу, 
з них 3 сім’ї подолано СЖО 1 сім’єю розірвано угоду надання соціальних 
послуг.  

Всім сім`ям, що перебувають на обліку Центру надавався повний 
комплекс соціальних послуг, залежно від потреб. В умовах карантину, 
фахівцями Центру надавались консультації та проводилась роз’яснювальна 
робота з сім`ями/особами в СЖО, щодо можливих ризиків захворюваності та 
правил особистої гігієни, дотримання соціальної дистанції та масочного 
режиму. Було наголошено про необхідність забезпечення дітей необхідними 
дезінфікуючими засобами, масками та іншим. Надано роз’яснення про 
значимість вакцинації під час пандемії. 

У випадках, коли діагностувалася ситуація, невиконання батьками 
своїх обов`язків щодо дітей, Центром ініціювався розгляд даної ситуації на 
комісії з питань захисту прав дітей. Центром вживались заходи щодо 
інформування старост, служби у справах дітей та інших суб’єктів співпраці у 
роботі з сім`ями, що потребують додаткової уваги. Серед складних життєвих 
обставин найбільш поширеними були проблеми алкогольної залежності, 
безробіття, безвідповідального батьківства, складних стосунків (конфліктів) 
у сім`ї, інвалідність, малозабезпеченість. 

2.2 Соціальна робота із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, та особами з їх числа. 

На  території  нашої  громади  станом  на 25.01.2022 року функціонує:  
6 прийомних сімей, в яких виховується 13 прийомних дітей; 4 дитячі 
будинки сімейного типу,  в яких 27 дітей - вихованців. (Троє дітей 
влаштовано в січні 2022 року). Всі прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного 
типу на території нашої громади забезпечені послугою соціального 
супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені 
батьківського піклування. За кожною сім’єю закріплений фахівець із 
соціальної роботи, укладений договір про надання соціальних послуг. Крім 
цього дану послугу соціального супроводу отримує 7  опікунських сімей, в 
яких виховується 34 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського 
піклування. А ще 9 опікунських сімей, у яких 12 дітей, планується 
супроводження Центром за їх зверненням. В 2021 році всі 43 опікунські сім’ї 
на території Олександрівської селищної ради було відвідано за місцем 
проживання, та ознайомлено членів родини із видами соціальних послуг, які 
вони можуть отримати. Також повідомлено місце розташування надавача 



соціальних послуг та контактні телефони для звернення в разі потреби. В 
даних сім’ях проведено профілактично-роз’яснювальну роботу щодо 
недопущення насилля в сім’ї. Проведено соціальну роботу по підготовці 
дитини до самостійного життя та виходу із сім’ї, адаптацію в соціумі та в 
родині, профорієнтацію, тощо. 

5 осіб, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, отримали  соціальні послуги по питанню придбання житла за 
державні  кошти.   

2.3  Робота мобільної бригади. Транспортне забезпечення. 

З 29 вересня 2021 року при Центрі створено та функціонує мобільна 
бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  Мобільна 
бригада є структурним підрозділом Центру та складається із штатних 
працівників Центру, керується Положенням про мобільну бригаду соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі, затвердженого наказом  в.о. директора 
Центру від 29 вересня 2021 року №65. Також в рамках взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи, які здійснюють свою діяльність на території громади, до 
роботи мобільної бригади залучалися спеціалісти служби у справах дітей, 
представники національної поліції, представники закладу охорони здоров’я, 
старости. Для здійснення виїзної соціальної роботи Центру, використовувався 
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 здійснювалась за 
рахунок Центру. 

За 2021 рік  мобільною бригадою була проведена наступна робота: 
здійснено планових виїздів – 35; здійснено екстрених виїздів при яких 
надавалася послуга кризового (екстреного) втручання - 14;    охоплено сімей – 
85 (в них 124 дорослих  та  209 дитини);  кількість постраждалих від 
домашнього насильства, яким надавалися послуги мобільною бригадою – 3 
особи (за гендерним розподілом:  3 дівчат); проведено оцінок потреб – 73; 
надано консультацій – 85; надано психологічної допомоги – 14; 
       З числа виявлених мобільною бригадою сімей, Центром було надано 
соціальну послугу  соціального супроводу -  7 сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

3. Взаємодія із суб’єктами соціальної роботи. 

Центром налагоджено тісну співпрацю із службою у справах дітей 
Олександрівської селищної ради, шляхом взаємоінформування та здійснення 
спільних заходів по подоланню складних життєвих обставин дітьми та їх 



сімей. Здійснено – 45  спільних рейдів зі службою у справах дітей та поліцією 
по сім’ям, на  які надходили повідомлення про порушення прав дитини. 
  Між Центром та Державною установою «Центр пробації» укладено 
меморандум про співробітництво №50/А від 17.09.21 року. Складено спільний 
план роботи Центру і Кропивницького районного сектору №1 філії Державної 
установи «Центр пробації». В результаті співпраці  11 сімей, члени яких 
перебувають у конфлікті із законом, отримали  соціальні послуги, в результаті 
яких, задоволено потреби щодо психологічної допомоги, налагодження 
зв’язків із членами родини, організації лікування, щодо вирішення житлово-
побутових проблем, сприяння в оформленні, відновленні документів. 
 Між Центром  та Олександрівською районною філією Кіровоградського 
обласного центру зайнятості також укладено угоду про співпрацю. 

В процесі надання соціальних послуг Центром налагоджено також 
співпрацю з медичними працівниками, старостами селищної ради, із 
працівниками закладів освіти,  поліцією, тощо. 

5. Виконання  Програм та їх фінансове забезпечення. 

     За ініціативою Центру розроблена “Програма соціальної підтримки сімей 
з дітьми та осіб,  які   опинились  в  складних  життєвих  обставинах  на  2022-
2023 роки”, яка затверджена рішенням сесії Олександрівської селищної ради 
від 17 грудня 2021 року №3128.  На виконання заходів даної Програми у 2022 
році передбачено виділити із бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади 19 тис. грн. Це кошти на придбання бензину для 
здійснення виїздів у віддалені населені пункти для відвідування сімей. 

 
6. Проблемні питання, що виникають у роботі Центру із сім’ями в СЖО. 

Забезпечення приміщення, яке відповідає вимогам, передбаченим для 
надавачів соціальних послуг, доступність для маломобільних груп населення. 

Оплата праці спеціалістів. Мінімальна заробітна плата, при 
навантаженні 120% на одного працівника. Фізичне та емоційне вигорання 
фахівців Центру по причині  специфіки роботи пов’язаної з підвищеним 
нервово-емоційного навантаження. 

Основні проблеми при роботі із сім’ями, які перебувають у СЖО: 
небажання громадян (з різних причин), обговорювати свої життєві труднощі 
з третьою особою (соціальною службою); приховування аморальної 
поведінки своїх близьких та родичів, що може становити реальну загрозу 
життю чи здоров`ю дітей (молоді); безвідповідальне ставлення до батьківства 
та невиконання своїх батьківських обов`язків, що може привести до раннього 
соціального сирітства; алкогольна залежність клієнтів, які не бажають 
проходити курс лікування. 
  

7. Очікуваний результат роботи із сім’ями в СЖО на 2022 рік 
 
В ході планування діяльності Центру на 2022 рік, вбачається стабільне 

функціонування шести ПС та чотирьох ДБСТ. Центром буде продовжено 
постійне соціальне супроводження даних родин. А також планується  
здійснення соціального супроводу 15  опікунських сімей в яких виховуються 



45 дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Можливо 
буде створено ще одну чи дві патронатні сім’ї, які візьмуть на виховання  
дітей з наданням їм кваліфікованої соціальної підтримки. 

До кінця 2022 року планується зменшення чисельності сімей (осіб), що 
перебувають в СЖО та потребують сторонньої допомоги. За результатами 
соціального супроводу до кінця року планується зняти з супроводу 8 сімей та 
1 особу з мінімізацією чи подоланням СЖО. 

Зменшення випадків домашнього насилля в сім`ях громади в 
порівнянні з 2022 роком. 

З метою профілактики професійного вигорання фахівців із соціальної 
роботи, залучити їх до груп взаємопідтримки та взаємодопомоги соціальних 
працівників. 

8. Висновок. 
 Отже, підводячи висновок вищевикладеного, слід зазначити, що 
громада Олександрівської селищної ради має можливість отримувати якісні 
соціальні послуги, згідно вимог державного стандарту. Необхідно в 
подальшому продовжити: здійснення інформаційно-просвітницьких заходів 
направлених на профілактику та попередження випадків потрапляння у СЖО 
сімей з дітьми, молодих людей та осіб; розповсюдження листівок та плакатів 
на соціально значущі теми; проведення бесід та круглих столів, направлених 
на пошук нових кандидатів на створення  патронатних сімей та інших форм 
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
  Необхідно у 2022 році виділити із бюджету Олександрівської селищної 
територіальної громади 19 тис. грн. для виконання заходів “Програми 
соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб,  які   опинились  у  складних  
життєвих  обставинах  на  2022-2023 роки”,  затвердженої рішенням сесії 
Олександрівської селищної ради від 17 грудня 2021 року №3128. 
 
 
 
 
В.о. директора                                          Світлана БЕЗПЕЧНА 


