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Інформація про стан виконання
Відповідно до Програми підтримки сім’ї на 2016-2020 роки, Центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться просвітницько-інформаційна робота
шляхом проведення лекцій, бесід, тренінгів, індивідуальних консультацій,
зустрічей для учнівської та студентської молоді, сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах, вихованців дитячого будинку та підліткових клубів за
місцем проживання, військовослужбовців в/частин міста, студентів Академії
прикордонних військ України у питаннях ведення здорового способу життя,
раціональному вирішенні можливих сімейних проблем та конфліктів, створенні
нормального психологічного мікроклімату в сім’ї, запобіганню розлучень,
профілактики насильства над дітьми у сім’ях, торгівлі людьми та жорстокому
поводженню, з гендерних питань, народних традицій та звичаїв тощо
За повідомленнями лікарів перинатального центру та листами обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється корекційна та
профілактична роботу з попередження відмов від новонароджених дітей в
міському перинатальному центрі та матерів, які відмовляються від обстеження і
відносяться до групи високого ризику по перинатальним та материнським втратам.
За 9 місяців 2018 року проведено профілактичну роботу з 9 вагітними, які
знаходились у зоні високого ризику по материнським та перинатальним втратам, 3
матері відмовились від новонародженої дитини, 1 мати змінила рішення і дитини
виховується у родині.
В рамках Міжнародного дня сім’ї для учнів Вищого професійного училища № 25
проведено захід «Святий вогонь родинного тепла». В загальноосвітніх школах
проведено бесіди, тренінги, дискусії за тематикою «Сім’я – первинний осередок
суспільства», «Сімейні традиції в ролдинному колі», «Соціальна сутність шлюбу
та родини» та диспут «Сім’я – наша надія» в обласній науковій бібліотеці.
Працівники Центру захоплювали студентів цікавою розповіддю, вправами,
творчими завданнями з метою донесення основної думки: сім’ я – це територія
щастя, спокою, безпеки, підтримки та турботи.
Протягом трьох літніх місяців двічі на тиждень у парку ім. Шевченка працював
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консультативний пункт «Психолог просто неба», де практичний психолог Центру з
пересічними громадянами вела діалог щодо виховного процесу дітей, підлітків та
неповнолітніх дітей, надавала консультативні поради щодо їх вирішення у разі
виникнення проблем.
В рамках дня Матері в бібліотеці ім.Т.Шевченка для людей з обмеженими
можливостями «Товариства молодих інвалідів» та їх батьків проведено захід під
гаслом «Матінко моя єдина – ти для мене цілий світ!» за участі 110 чоловік.
На сайті Хмельницької міської ЦБС та сторінці у Фейсбук постійно відбувається
анонсування заходів, що заплановані, у тому числі щодо пропаганди позитивного
іміджу сім’ї.
Протягом 2018 року відбулися літературно-музичні ранки «Мама – сонечко в
сім’єї, ми промінчики її» (філ.№12), «Мати – символ добра на землі» (філ.№3),
майстер - клас виготовлення ляльки-мотанки «Берегиня дому» (філ.№9), година
доброти «Я вдячний Богові за маму» (філ. №6), «Благословене слово – мати» (філ.
№14), свято вдячності «Як сонечко рідна матінка» (філ.№13); година спілкування
«Тепло татусевих долонь» (філ.№2), джерела пам’яті «Тато – захисник своєї сім’ї»
(філ.№4), свято «Тому роду немає переводу, у якому всі мають згоду» (філ.№12);
година поетичного настрою «Без сім’ї немає щастя на землі» центральна
бібліотека; виставка малюнків «Мій татусь найкращий в світі» (філ. №10) та ін.
Всього проведено 29 заходів.
Основним завданням практичного психолога у роботі з батьками є збагачення їх
знаннями про психічні особливості, сенситивні і кризові періоди кожної вікової
групи, допомога у створенні атмосфери позитивних взаємин між дорослими й
дітьми.
Одним із пріоритетних напрямів соціально-психологічної допомоги батькам і
дітям є просвітницька діяльність.
З цією метою і закладах освіти міста організовані:
1. Батьківські збори (4 бесіди з різними категоріями батьків).
2. Зустрічі за «круглим столом» з актуальних питань виховання дітей:
- Здорова сім'я. Моральні аспекти.
- Попередження асоціальної поведінки неповнолітніх.
- Вироблення у дитини негативного ставлення до куріння та пияцтва.
- Наркотики і статистика.
- Суїцид. Причини та профілактика суїцидів.
- Нецензурні слова, як навчити дитину спілкуватися без них?
- Жорстоке ставлення до дитини як причина її девіантної поведінки.
- Формування у дитини усвідомленого ставлення до грошей як частина
родинного виховання.
- Насильство в сім’ї: соціально-психологічний аспект негативного впливу на
формування особистості.
- Батьки і діти: шляхи взаємодії.
3. Батьківський лекторій для різних груп ризику (неповні сім'ї, багатодітні,
малозабезпечені, батьки опікуваних дітей)
Індивідуальний супровід родини, психолого-педагогічна дітей та їхніх батьків
здійснюється шляхом консультування батьків.
З цією метою у перспективному плані роботи практичного психолога сплановані
1. Тематичні консультації:

1. Дитина не хоче вчитися. Як їй допомогти?
2. Як розвинути пам’ять дитини?
3. Єдина дитина в сім’ї. Шляхи подолання труднощів виховання.
4. Покарання дітей. Яким йому бути?
5. Тривожність дітей. До чого вона може призвести?
6. Сором’язлива дитина. Проблеми сором’язливості та шляхи її подолання.
7. Брутальність і нерозуміння в сім’ї.
8. Талановита дитина.
9. Друзі дітей.
10. Кілька поколінь під одним дахом.
11. Як підтримати дитину в період адаптації до школи?
12. Типові помилки при здійсненні вибору профілю навчання. Роль батьків в
усвідомленому виборі професії дитини.
13. Педагогічна допомога родині у вихованні дітей з особливими потребами.
14. Насилля як вид неправильного виховання.
15. Чому дитина не любить читати?
16. Агресивність як форма девіантного поводження.
17. Проблеми та взаємини старших і молодших дітей в родині.
18. Якщо ваша дитина народилася не такою, як інші.
19. Агресія та насилля у підлітків.
20. Виховання дисциплінованості у дітей.
2. Індивідуальні консультації
Найчастіше батьки звертаються до практичних психологів закладів освіти за
консультацією з такими проблемами:
˗ Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні.
˗ Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини.
˗ Асоціальні прояви у поведінці дітей.
˗ Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивної освіти.
˗ Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового
способу життя.
˗ Адаптація дитини до нового колективу.
˗ Дитячі страхи.
˗ Дитяча злочинність.
˗ Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти.
˗ Шкільний булінг.
˗ Взаємовідносини в системі «вчитель-учень».
˗ Взаємовідносини в системі «батьки-діти».
˗ Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки».
˗ Домашнє насилля.
˗ Професійне самовизначення учнів.
˗ Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність.
˗ Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної
неуспішності.
˗ Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність.
Батьківські тренінги – це активна форма роботи з батьками, які хочуть змінити
свою взаємодію з дитиною, зробити її більш відкритою і довірливою. У школах
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міста практичні психологи проводять батьківські тренінги (ЗОШ №7 «Родинна
твердиня», ЗОШ № 20 «Батьківсько-дитячі стосунки», гіпмназія №1 «Школа
батьківства»).
До Дня Матері та сім’ї проведено свято для матерів-героїнь в приміщенні
міського будинку культури. Матері отримали подарунки та квіти на суму –
53900,00 грн.
Працівниками міського будинку культури надано організаційно-методичну
допомогу у організації та проведенні І-го фестивалю батьківства «Світанок»,
спільно з ГО «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім’ям «Світанок», проведено
презентацію проекту «Спробуй» по залученню дітей та молоді до активного
способу дозвілля); концерт вихованців закладів культури міста у рамках
благодійної акції «Від серця до серця», спільно з БФ «Від серця до серця».
Проведено родинне свято «Тато, мама, я – активна сім’я!»), урочистості та
святковий концерт з нагоди відзначення Дня матері та дня сім’ї вечір відпочинку
до Міжнародного Дня сім’ї «І на святі, на родиннім вас усіх вітаємо». Урочистості
та святковий концерт з нагоди відзначення Дня матері та Дня сім’ї (спільно з
управлінням праці та соціального захисту населення). Вперше запроваджено у
рамках відзначення Дня матері дитячу Гуляночку (площа біля к-тру імені
Т.Г.Шевченка), а також проведено міський фестиваль-конкурс на краще дитяче
свято «Гуляночка» (площа біля к-тру імені Т.Г.Шевченка); спільно з ГО «Щасливе
материнство» проведено свято здорового малюка (сквер імені Т.Г.Шевченка).
Були підготовлені наступні рекомендаційний список літератури: «Світ без
насильства»(ЦБ), «Моя сім’я, моя родина в житті і долі України» (ЦБ), «Гарні
книги для всієї родини» (філ.№7), «Інтернет ресурси для батьків» ( філ. №8),«На
допомогу батькам» вебліографічний список (філ. №15),«Дитячі ігри та розваги:
сайти для батьків» (філ. №14), «Улюблені книги наших батьків» (філ. №13),
«Шлях до щасливого життя» центральна бібліотека, «Культура молоді – право,
мораль» (філ.№2)

Відроджуючи, зберігаючи та впроваджуючи в життя звичаї і обряди
українського народу маємо можливість сформувати в здобувачів освіти стійку
громадянську позицію, волю та гордість за країну в якій народилися, навчаються
та стійке розуміння, що нема кращої долі на чужих землях. Цей напрям роботи
проводиться шляхом різноманітних заходів на базах закладів загальної середньої
та позашкільної освіти:
- інформаційно-просвітницькі заходи, які направлені на роботу з
розповсюдження соціальної реклами з питання підвищення престижу сім’ї,
інформаційних повідомлень, бесід, які забезпечать формування у молоді
батьківських навичок, орієнтації їх на традиційні сімейні цінності;
- культурно-масові заходи, в рамках яких проводились заходи з відзначення Дня
Матері та Міжнародного дня Сім’ї, Дня захисту дітей, Дня спільних дій в інтересах
дітей, традиційні конкурси і фестивалі сімейної та дитячої творчості. В бібліотеках
з метою популяризації звичаїв і обрядів, проводяться уроки народознавства,
народознавчі подорожі.

З метою науково-методичного супроводу цього питання для заступників з
виховної роботи проведено семінари-практикуми на базах ЗОШ № 18, СЗОШ
№ 27.
Протягом 2018 року міське методичне об’єднання класних керівників працювало
над питанням впровадження принципів козацької педагогіки та народознавства.
В навчальних закладах оформлено стенди з національною символікою, на
офіційних веб-сайтах створено рубрики «Національно-патріотичне виховання»,
«Спадкоємці перемоги», в яких висвітлюється інформація про перебіг проведених
заходів та систему роботи з означеного питання, розміщуються творчі роботи
учнів, розкривається діяльність шкільних волонтерських загонів.
Систематично проводяться заходи (тематичні
екскурсії, вечори, наукові
конференції, цикли історичних читань тощо) з вивчення історії та культури
України, організовано функціонування постійно діючих виставок фото- та
архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української
державності.
Запроваджуються курси за вибором і факультативи: «Вчимося бути
громадянами», «Визначні особистості України», «Рідний край», «Історія держави і
права України», «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Народознвство»,
«Основи демократії», «Українознавство».
В загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонують 478 гурків, до яких
залучено понад 9774 учнів, їх робота здійснюється активними методами, що
грунтуються на демократичному стилі взаємодії.
На рівні початкової школи функціонує 29 дитячих об’єднань патріотичного
напряму: Подолянчики, Барвінчата, Козачата, які спрямовані на залучення
молодших школярів до національного, патріотичного, родинного виховання.
Відповідно до наданої інформації в усіх закладах освіти діє 36 об’єднань
учнівського самоврядування до роботи в яких долучилися 11456 старшокласників.
Активну роботу патріотичного спрямування проводить міське учнівське
самоврядування «Нова генерація міста». За останні два роки ними пророблена
чимала робота: випускається газети «від А до Я», створена сторінка в соцмережі
«Контакт», «Фейсбук». Проведено Всеукраїнські акції «Рушник єднання», «Пазл
миру», «Повертайся живим», «Найкращий подарунок – мир!» та «За Україну! За
Мир! За Надію!» в підтримку Надії Савченко.
Проводяться бесіди, круглі столи, учнівські конференції, класні години – «Моя
рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша
вітчизна Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки»,
«Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України»;
Здійснюється пошукова, науково-дослідна робота, відвідування музеїв, виставок.
У навчальних закладах міста діє 29 музеїв різних профілів (історичні та військовоісторичні, краєзнавчі та етнографічні, природничі, народознавчий, літературний,
мистецький та меморіальний).
Учні навчальних закладів є активними учасниками заходів до
загальнодержавних свят, флешмобів, квестів, тренінгів. Беруть участь в грі
«Джура», «Юні козаки Поділля», проведенні військово-патріотичних заходів,
уроків мужності з залученням учасників АТО, ветеранів Великої Вітчизняної
війни, воїнів-миротворців та офіцерів Збройних Сил України, волонтерами.
На базі Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій
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учнівської молоді проведено конкурс плакатів «Герої не вмирають» серед
гуртківців за участю учасників революції Гідності, волонтерів. Проведено спільно
з громадською організацією «Тепло рідних сердець» чергову волонтерську акцію
«Подаруй тепло свого серця» для дітей Луганської обласної спеціальної школиінтернат у м. Кримінна.
Популяризують українські народні танці, пісні, традиції, обряди колективи:
палацу творчості дітей та юнацтва – «Подолянчик», ЗОШ № 24 – «Веснянка»,
ЗОШ № 18 – «Джури», гімназія № 2 – «Вербиченька», НВК № 4 – «Спалах».
Ці стратегічні напрями роботи орієнтують педагогічні колективи закладів освіти
м. Хмельницького на виховання поваги до людської гідності та прав людини,
формування в учнів громадянського патріотизму, відповідального ставлення до
культурної спадщини і навколишнього середовища. У освітньому процесі
рекомендовано забезпечувати системність виховної роботи та взаємодію усіх
учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, педагогів, а також членів
дитячих і молодіжних громадських об’єднань, працівників закладів культури,
представників місцевої громади та ін. Водночас названі програми не обмежують
педагогічних працівників у виборі змісту, форм і методів виховної діяльності,
дозволяючи на їх основі розробляти власні виховні програми.
Школа має стати безпечним місцем, у якому дитина не лише буде відчувати себе
у безпеці, а й зможе отримати надійну підтримку та знайти відповіді на запитання,
які її хвилюють. Педагоги мають бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи
інших тенденцій, застосовувати сучасні технології задля надання психологічної та
педагогічної підтримки дітям та їх батькам.
Проведяться майстер-класи з писанкарства в рамках проведення фестивалю
«Великодній дивоцвіт» на вул.Проскурівській та у закладах культури міста.
Протягом 2018р. концертні програми учасників фольклорних гуртів дитячої
школи мистецтв «Райдуга», Центру національного виховання учнівської молоді
«Джерельце» та «Вербиця», «Богодар», міське свято Івана Купала, різдвяні
концерти, Різдвяний вертеп під відкритим небом славити!» У світлиці – музеї
традиційної матеріальної культури, яка діє при дитячої музичної школи №2
щомісячно проведяться обрядові заходи.
Серед дітей з багатодітних родин проведено конкурс «Таланти багатодітної
родини». У конкурсі прийняли участь 40 дітей, які отримали подарунки на суму 4000,00 грн.
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Протягом 2018року вітали матерів – породіль:
- які народили дітей в першу добу Нового року- 13 матерів народили 13 дітей,
отримали подарунки на суму - 14970,41грн.;
-які народили дітей на день Матері – 14 матерів народили 14 дітей та отримали
подарунки на суму – 14999,88 грн.; на День міста – 11 дітей отримали подарунки
на суму- 14974,08 грн.
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Протягом звітного періоду інформаційні матеріали висвітлювались у ЗМІ, на
сайті міської ради, сайті управління молоді та спорту та обласного ЦСССДМ :
«Коли розлучаються двоє…», «Формування навичок адаптації до самостійного
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життя», «Про заохочення дітей до дій та спілкування», «Криза в сімейних
відносинах.Як подолати», «Налагодження сімейних стосунків», «Підготовка до
сімейного життя. Толерантність у взаємовідносинах» тощо Всього у ЗМІ надано
161 публікацію, 25 інтерв’ю на радіо та 18 виступів на телебаченні.
13-20 травня 2018 року заклади охорони здоров’я міста взяли участь у проведенні
Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я
. В рамках тижня відбулось проведення круглих столів, семінарів та акцій, циклів
лекцій в навчально-учбових закладах, розповсюдження друкованих матеріалів,
виступи спеціалістів в засобах масової інформації щодо питань відповідального
батьківства та підтримки сім’ї, профілактики захворювань репродуктивної
системи, здорового способу життя, планування сім’ї, безпечного материнства.
У 2018 році – під час реформування первинної ланки надання медико-санітарної
допомоги населенню медико-соціальні послуги дітям підліткового віку надаються
сімейними лікарями та лікарями-педіатрами.

Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є надзвичайно
важливим, соціально значущим і актуальним завданням, вирішення якого носить
міждисциплінарний характер. У діяльність щодо припинення насильства
залучаються працівники правоохоронної системи, органів опіки та піклування,
представники соціальної та педагогічної спільнот, співробітники медичної і
психологічної служб.
Для ефективної протидії насильству керівники, педагогічні працівники закладу
освіти повинні володіти інформацією про насильство в освітньому середовищі,
знати його причини, форми прояву і наслідки, розуміти важливість своєї
особистої участі і міру відповідальності у вирішенні проблеми насильства в
закладі освіти та мати необхідні для цього інструменти – посадові інструкції,
алгоритми дій, технології ведення випадку від виявлення і реєстрації до надання
допомоги.
Ефективній роботі щодо протидії насильству протягом 2018 року сприяло
проведення у закладах освіти:
1) психологічних студій з педагогічними колективами, спрямованих на пошук
ефективних методик роботи з учнями, для формування в них небайдужого
ставлення до осіб, які постраждали від насильства;
2) семінарів-практикумів, методичних об’єднань, круглих столів, тренінгів,
лекцій, конференцій, бесід з питань нетерпимого ставлення до насильницьких
моделей поведінки, небайдужого ставлення до осіб, які постраждали від
домашнього насильства на орієнтовні теми: «Я, мої права та обов’язки», «Життєві
цінності», «Формування життєвої компетентності», «Що таке насильство? Як себе
захистити?», «Комунікативна культура», «Агресивна поведінка, її причини і
наслідки», «Конфлікти в учнівському середовищі: причини виникнення, шляхи
запобігання та розв’язання», «Як навчитися бути асертивним/асертивною»,
«Вчимося протистояти впливу», «Складні обставини в житті людини: як
пережити?», «Запобігання та профілактика стресів», «Права людини у контексті
запобігання та протидії домашньому насильству», «Взаємодія суб’єктів, що

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству»,
«Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння» тощо;
3) проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з
метою вивчення проблем підліткового насильства та розробка рекомендацій для
попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед
неповнолітніх;
4) надання консультаційної допомоги педагогічним працівникам із питань
запобігання і протидії насильству;
5) розповсюдження інформаційних буклетів «Насильство над дитиною:
причини і наслідки», «Як виховувати дитину без покарань», «Чому батьки чинять
насильство?», «Виховуємо прикладом», «Виховання дитини: як вибрати
оптимальний стиль?», експертизованих відеороликів та відеофільмів тощо;
6) використання емпатійного спілкування у подоланні конфліктів та
впровадження відновних практик для вирішення конфліктних ситуацій в
учнівському середовищі;
7) організація діяльності шкільних служб порозуміння, роботи з ведення
«Живих журналів» (блогів) з питань профілактики домашнього насильства;
роботи «Скриньок довіри» та опрацювання запитів учасників освітнього процесу,
у тому числі щодо проблеми домашнього насильства;
8) систематичне ознайомлення педагогічних працівників з алгоритмом дій у
випадку виявлення домашнього насильства або загрози вчинення насильства щодо
дітей;
9) напрацювання напрямів розв’язання проблем, пов’язаних із формуванням у
здобувачів освіти нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки,
небайдужого ставлення до осіб, які постраждали від домашнього насильства, під
час роботи інтервізійних груп практичних психологів та соціальних педагогів;
10) висвітлення теми в інтернет-джерелах (на власних сайтах, блогах);
11) використання теорії «розбитих вікон» (відповідно до якої, якщо хтось розбив
скло в будинку і ніхто не вставив нове, то незабаром жодного цілого вікна в цьому
будинку не залишиться, а потім почнеться мародерство. Іншими словами, явні
ознаки безладу й недотримання людьми прийнятих норм поведінки провокують
оточуючих теж забути про правила) не залишати в шкільному середовищі без
уваги навіть найменші ознаки неповаги до іншого з боку учнів, учителів, батьків;
12) проведення заходів з профілактики негативних звичок, жорстокої та
протиправної поведінки серед неповнолітніх;
13) здійснення, спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
соціального інспектування сімей, у яких батьки схильні до недбалого ставлення до
дітей;
14) створення на базі навчальних закладів консультативних пунктів для учнів,
батьків та вчителів, де можна отримати консультацію психолога, соціального
педагога та юриста;
15) проведення групових тренінгів та індивідуальної роботи з молоддю у наданні
допомоги для вирішення особистих проблем;
16) наповнення змістом з урахуванням останніх досягнень у педагогіці та
психології просвітницької роботи (проведення виховних годин), спрямованої на
корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів;
Через батьків можна доносити до дітей інформацію про загальні способи
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попередження ситуацій насильства та наявні форми допомоги, яку дитина може
отримати на базі школи. Це особливо стосується дітей молодшого віку.
З метою привернення уваги громадськості до актуальних проблем подолання
насильства в сім'ї і жорстокого поводження з дітьми з 26 листопада по 10 грудня
2018 року в м. Хмельницькому проведено ряд заходів у рамках щорічної
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», а саме:
- Оформлення книжково-ілюстративних виставок у бібліотеках «Насильство в
сім'ї. Як протистояти?», «Не ображай сам і не дозволяй іншим».
- Оформлення інформаційного куточка зазначенням контактів служб,
дотичних до вирішення проблем насильства, та скриньки довіри для запитань і
пропозицій з вказаної проблематики.
- Проведення інформаційних заходів (бесіди, години спілкування, круглі
столи) за участю працівників психологічної служби, медичних і соціальних
працівників.
- Семінар з питань запобіганння та протидія насиллю для заступників з
виховної роботи та практичних психологів.
- Конкурс презентацій з питань протидії торгівлі людьми (для учнів 1011класів).
- Тренінг для педагогів «Запобігання гендерному насильству серед дітей.
Правила безпечної поведінки».
- Організація та проведення занять з елементами тренінгу для учнів 5-8 класів
«Протидія булінгу».
- Проведення заняття для учнів 1-4 класів «Запобігання насильству серед дітей.
Правила безпечної поведінки».
- Проведення психологічних тренінгів: «Будуємо рівноправні стосунки»,
«Страх покарання», «Поняття та сутність насильства», «Я має право, кожна
людина має право», «Хочеш мати друга – навчись бути другом»,«Ми проти
насильства».
- Оформлення виставки малюнків «Світ без насильства очима дітей» (1-6
класи).
- Проведення виховних годин: «Права дітей» – 2-4 кл., «Мій улюблений світ
без насильства» – 2-5 кл., «Насильству-Ні», «Як долати агресивність» – 6 кл., «Ми
проти насильства» – 7 кл., «Стоп насильству» – 8 кл., «Коло насилля» – 9 кл., «Ми
звільнимо світ від насилля» – 10 кл., «Ми проти насилля» – 11 кл.
- Тренінг «Булінг– соціальна проблема всього світу».
- Тренінг «Протидія булінгу. Правила безпечної роботи в мережі інтернет».
Працівниками Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді спільно з
працівниками ювенальної превенції, працівниками управління праці та
соціального захисту населення та служби у справах дітей здійснено 36 комісійних
виїздів (33 - за повідомленнями управління праці та соціального захисту
населення та ХОЦСССДМ) в сім’ї, де були зафіксовані факти вчинення
насильства відносно неповнолітніх дітей, складено акти з’ясування обставин
вчинення насильства в сім’ї та акти оцінки потреб дітей. 2 сім’ї знаходиться під
соціальним супроводом Центру, 33 сім’ям послуги надаються за карткою
отримувача послуг, 1 виїзд повторно за однією адресою. З особами, які вчинили
насильство в сім’ї спеціалістами Центру проводиться профілактична, психологореабілітаційна та корекційна робота. Батьки попереджаються про адміністративну
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Здійснювати заходи щодо
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сімей, які опинилися в
складних життєвих
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естетичного виховання
Проводити рейди перевірки
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та кримінальну відповідальність за протиправні дії по відношенню до своїх дітей.
Особам, які постраждали від насильства в сім’ях надаються консультації
психолога та юрисконсульта Центру.
Протягом звітного періоду організовано 63 профілактичні рейди ("Діти
вулиці", "Вокзал", "Підліток"), відвідано 390 сімей. Отримано 36 повідомлень з
організацій та від громадян про вчинення насильства в сім'ї. Не виявлено фактів
злісного невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною.
Передано в Хмельницький міськрайонний суд 7 позовів органу опіки та
піклування щодо позбавлення батьківських прав. Також передано 1 позов до суду
про відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Проведено 45 профілактичних заходів у навчальних закладах міста з
тематики: «Протидія насильству в сім'ї», «Жорстоке поводження з дітьми».
Працівники служби постійно беруть участь у нарадах, «круглих столах»,
семінарах з питань попередження та протидії насильству в сім'ї, профілактики
суїцидальної поведінки у дітей, організації взаємодії управлінь і відомств у
заходах з профілактики жорстокого поводження з дітьми (насильства в сім’ї),
аутоагресії та суїцидальної поведінки у дітей.
Організовано та здійснено 252 заходи з профілактики та протидії насильству в
сім'ї, жорстокому поводженню з дітьми..
Діти, які опинилися в складних життевих обставинах знаходяться під
постійним контролем у закладах освіти та залучаються до гурткової роботи на базі
закладів.
Працівники служби у справах дітей беруть участь у заходах з питань
протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції.

З 2018 року рейди не проводяться. Відповідно прийнятих змін в Закон України
«Про охорону дитинства» від 05.03.2017 року.

Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів проти людини.
Причинами розвитку цього явища залишається розповсюдження організованої
злочинності та наркоторгівлі й недостатня боротьба з ними, насильство в родині,
нестатки, пошук кращих умов життя, слабка поінформованість населення про
життя і працевлаштування за кордоном, виготовлення й розповсюдження дитячої
порнографії через мережу Інтернет – перераховувати можна довго, але це нічого
не змінить. Тільки констатацією факту проблему не вирішиш, але вже її
усвідомлення та визнання є першим кроком до боротьби з нею. Особливо якщо
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враховувати сучасні процеси глобалізації, інформатизації тощо.
У ситуації, яка складається найнезахищенішими стають діти. Департамент
освіти та науки Хмельницької міської ради визначає пріоритетними напрямоми з
цього питання:
- проведення первинної профілактики з питань торгівлі людьми;
- сприяння
самопізнанню,
самореалізації,
самоствердженню
і
самовдосконаленню особистості;
- розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь
адекватного прийняття рішень у різноманітних, в т.ч. складних життєвих
ситуаціях;
- визначення та формування громадянської позиції собистості.
На виконання поставлених завдань у закладах освіти міста Хмельницького
проводиться низка заходів:
роз’яснювальна робота з дітьми, які потребують соціального захисту та з
особами що є опікунами та батьками дітей;
спільні з працівниками служб у справах дітей, волонтерами з громадських
організацій профілактичні заходи та бесіди, спрямовані на інформування молоді,
розповсюдження буклетів, пам’яток громадських організацій, які точково
займаються вирішенням проблеми протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми»;
посилення національно-патріотичний характер виховання, передбачено
використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського
народу, допомогу дитині визначити, чим саме її сім’я, школа, вулиця, місто
найкращі, чому наша країна нам дорога. Дієвим засобом є проведення дитячих та
молодіжних ігор у позаурочний час таких, як Всеукраїнська дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»),
тематичні заходи: «Ознайомлення з актами законодавства з питань протидії
торгівлі людьми»;
перегляд документальних фільмів: «Станція призначення – життя»,
«Запобігання торгівлі людьми та експлуатація дітей», «Скажи «Стоп» торгівцям
людьми»;
тематичні бесіди: «Запобігання насильства в сім’ї та виховання гендерної
культури» на базі загальноосвітніх шкіл міста;
оформлення у бібліотеках шкіл тематичних полиць, книжкових виставок щодо
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
на базі СЗОШ №29 проведено круглий стіл: «Зменшення ризику потрапляння
учнівської молоді у сексуальне та трудове рабство»;
тренінги з учнями: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Протидія
торгівлі людьми» (ЗОШ № 27), «Як протидіяти тиску однолітків», «Ви не для
продажу» (ЗОШ № 18);
тематичні уроки у 9-10 класах за темою «Ціною свого життя»;
цикл батьківських всеобучів «Життя – найцінніший скарб» на базі гімназії
№ 2;
круглий стіл за темою «Поїздка за кордон – за і проти...» для учнів 11- класів на
базі гімназії № 1.
Заклади освіти підходять до первинної профілактики цього негативного явища
систематично, впроваджуючи програми:
«Рівний рівному», «Щаслива родина», «Сімейні цінності», «Родинна твердиня»,

«Творимо майбутнє відповідально й ощадливо», «Афлатун» і «Афлатін».
Науково-методичним центром проведено цикл тренінгів для заступників з
виховної роботи та класних керівників щодо впровадження програми «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Програму у місті вповаджено у
16 закладах освіти.
Особливе місце у профілактиці торгівлі людьми є робота з батьками: У
кожному закладі освіти організовано роботу батьківських всеобучів, на які
запрошують провідних спеціалістів, та представників громадських об’єднань.
Якісно зарекомендувала
себе програма тренінгових занять для батьків
«Творимо разом світ, безпечний для дитини», призначену для батьків, діти яких
навчаються у 7-11 класах.
Тематика занять:
- Формування позитивного Я-образу підлітка.
- Як навчити дітей приймати рішення та відповідати за них.
- Самооцінка підлітка та роль батьків у її формуванні.
- Розв’язання складних ситуацій.
- Супровід підлітків батьками у професійному просторі.
- Працевлаштування неповнолітніх.
- Небезпеки та ризики.
- Дитина – творець своєї долі.
- Як допомогти дитині бути щасливою і успішною.
- Підготовка дитини до сімейного життя.
- Поїздка за кордон: за і проти.
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилась лекційнопросвітницька робота у навчальних закладах міста, Академії прикордонних військ
України, вищих учбових закладах, коледжах та вищих професійних училищ з
питань протидії торгівлі людьми, вчинення насильства та попередження
нелегальної міграції та профілактики підліткового суїциду. Проведено:
21 лекція для 733 чоловік по протидії торгівлі людьми;
18 лекції для 531 чоловіка по насильству;
1 лекція для 150 чоловік по профілактиці суїцидів.
Приймали участь у засіданні Координаційної ради з питання насильства в
сім’ї»
Юрисконсультом Центру проведено навчання –обговорення Закону України «
Про запобігання та протидію домашньому насильству»
Участь у засіданні круглого столу «Актуальні проблеми протидії насильству в
сім’ї» в Апеляційному суді за участі представників судової системи та інших
представників.
Служба приділяє значну увагу профілактичній роботі з сім'ями, де на
вихованні є діти, які опинились у складних життєвих обставинах (таких 62).
З׳ясовуються проблеми сімей, надаються консультації та реальна допомога в їх
вирішенні. Ініційовано 95 притягнень до адміністративної відповідальності
батьків та осіб, що їх замінюють, за ст. 184 – 35, ст. 17-3 - 12.
Передано в Хмельницький міськрайонний суд 5 справ щодо позбавлення
батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків,
та 1 справу про відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Позбавлено батьківських прав 22 особи стосовно 24 дітей.

Надавати соціальну допомогу
особам, які постраждали від
торгівлі людьми

Спеціалістам відповідних
управлінь, які здійснюють
заходи у сфері протидії
торгівлі людьми приймати
участь у навчальних
семінарах та тренінгах
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В навчальних закладах міста
проводити просвітницькі
заходи, спрямовані на
формування у молоді рівних
прав та можливостей жінок і
чоловіків, подолання
стереотипних уявлень про
роль чоловіка і жінки,
рівного розподілу обов’язків
щодо виховання дітей

Служба постійно проводить профілактичну роботу з батьками та особами, що
їх замінюють, у разі неналежного виконання ними обов׳язків із виховання і
утримання дітей.
Через засоби масової інформації своїми публікаціями фахівці Центру дають
рекомендації щодо запобігання виникнення торгівлі людьми та як, у випадку,
захистити себе. За 2018 рік у щотижневику «Проскурів», на сайт міської ради та
сайт обласного центру, у «Фейсбук» опубліковано настуні статті: «Мотивація
насильству в сім’ї», «Б‘є – не означає любить. Проблема домашнього насильства»,
«Запобігання виникнення торгівлі людьми», «Сім’я без насильства» - поради
психолога, Не стань жертвою торгівлі людьми», «Люди як товар», «Одним із
напрямків роботи Центру є допомога постраждалим від домашнього насильства»,
виступи на ТРК «Місто» - «Протидія насильству в сім’ї», «Як вберегти дітей від
насильства», «Булінг у школі», дискусія на тему «Сучасне рабство» тощо.
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30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми у центрі
Хмельницького відбулася акція та ряд заходів, спрямованих на боротьбу із цією
проблемою.
Працівники
управлінь та відділів взяли участь у заходах.
Спеціалісти, юрисконсульт та психолог Центру приймали участь у дводенному
навчальному тренінгу, який проходив у травні 2018 року на базі центру зайнятості
щодо запобігання протидії торгівлі людьми.
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В планах виховної роботи закладів освіти міста велика увага приділяється
проблемам сім’ї, в тому числі і багатодітним сім’ям, збереження та відродження
сімейних традицій.
На виховних годинах класними керівниками постійно в центрі уваги є питання
щодо профілактики негативних явищ, насильства в сім’ї, утвердження
відповідального батьківства, збереження репродуктивного здоров’я. В навчальних
закладах здійснюється: соціальний супровід сімей, що опинились в складних
життєвих обставинах, систематично надаються індивідуальні та групові
консультації учням та батькам з питань підготовки молоді до сімейного життя,
збереження репродуктивного здоров’я, відповідального батьківства та
пропагування цінностей сімейного життя.
Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів проти людини.
Причинами розвитку цього явища залишається розповсюдження організованої
злочинності та наркоторгівлі й недостатня боротьба з ними, насильство в родині,
нестатки, пошук кращих умов життя, слабка поінформованість населення про
життя і працевлаштування за кордоном, виготовлення й розповсюдження дитячої
порнографії через мережу Інтернет – перераховувати можна довго, але це нічого
не змінить. Тільки констатацією факту проблему не вирішиш, але вже її
усвідомлення та визнання є першим кроком до боротьби з нею. Особливо якщо

враховувати сучасні процеси глобалізації, інформатизації тощо.
У ситуації, яка складається найнезахищенішими стають діти. Департамент
освіти та науки Хмельницької міської ради визначає пріоритетними напрямоми з
цього питання:
- проведення первинної профілактики з питань торгівлі людьми;
- сприяння
самопізнанню,
самореалізації,
самоствердженню
і
самовдосконаленню особистості;
- розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь
адекватного прийняття рішень у різноманітних, в т.ч. складних життєвих
ситуаціях;
- визначення та формування громадянської позиції собистості.
На виконання поставлених завдань у закладах освіти міста Хмельницького
проводиться низка заходів:
роз’яснювальна робота з дітьми, які потребують соціального захисту та з
особами що є опікунами та батьками дітей;
спільні з працівниками служб у справах дітей, волонтерами з громадських
організацій профілактичні заходи та бесіди, спрямовані на інформування молоді,
розповсюдження буклетів, пам’яток громадських організацій, які точково
займаються вирішенням проблеми протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми»;
посилення національно-патріотичний характер виховання, передбачено
використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського
народу, допомогу дитині визначити, чим саме її сім’я, школа, вулиця, місто
найкращі, чому наша країна нам дорога. Дієвим засобом є проведення дитячих та
молодіжних ігор у позаурочний час таких, як Всеукраїнська дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»),
тематичні заходи: «Ознайомлення з актами законодавства з питань протидії
торгівлі людьми»;
перегляд документальних фільмів: «Станція призначення – життя»,
«Запобігання торгівлі людьми та експлуатація дітей», «Скажи «Стоп» торгівцям
людьми»;
тематичні бесіди: «Запобігання насильства в сім’ї та виховання гендерної
культури» на базі загальноосвітніх шкіл міста;
оформлення у бібліотеках шкіл тематичних полиць, книжкових виставок щодо
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
на базі СЗОШ №29 проведено круглий стіл: «Зменшення ризику потрапляння
учнівської молоді у сексуальне та трудове рабство»;
тренінги з учнями: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Протидія
торгівлі людьми» (ЗОШ № 27), «Як протидіяти тиску однолітків», «Ви не для
продажу» (ЗОШ № 18);
тематичні уроки у 9-10 класах за темою «Ціною свого життя»;
цикл батьківських всеобучів «Життя – найцінніший скарб» на базі гімназії
№ 2;
круглий стіл за темою «Поїздка за кордон – за і проти...» для учнів 11- класів на
базі гімназії № 1.
Заклади освіти підходять до первинної профілактики цього негативного явища
систематично, впроваджуючи програми:
«Рівний рівному», «Щаслива родина», «Сімейні цінності», «Родинна твердиня»,

«Творимо майбутнє відповідально й ощадливо», «Афлатун» і «Афлатін».
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В бібліотеках міста
проводити тематичні
літературні виставки: « З
родини йде життя людини»,
«Моя сім’я, моя родина в
житті і долі України»
Забезпечити єдину
технологію прийому
громадян, які звертаються за
призначенням усіх видів
державної соціальної
допомоги
Виплата щомісячної
грошової допомоги на
кишенькові витрати дітямсиротам та дітям позбавлених
батьківського піклування
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1761,6

Надання одноразової
матеріальної допомоги
особам, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, в т. ч. учасникам
АТО та вимушеним
переселенцям
Забезпечити придбання та
впровадження нового
програмного засобу з метою
отримання високоефективних
механізмів надання
житлових субсидій
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-------

Відшкодування пільг на
житлово-комунальні послуги
сім’ям окремих категорій
населення: учасників АТО,
учасників бойових дій в
Афганістані, померлих
ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
Почесних громадян
м.
Хмельницького,
сім’ям, в складі яких 2 і
більше інвалідів І групи
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У бібліотеках влаштовано книжкові виставки та тематичні полички
“Авторитет батьків у сім’ї”, “Батьки – перші вихователі дитячих душ”, “Сім’я –
джерело духовних цінностей”, “Роль родини у вихованні дитини”, «Без сім’ї немає
щастя на землі», «Сім’я-родина-рід-народ», «Ігри наших бабусь та дідусів» та ін.
(Всього 17).
Удосконалено організацію роботи з прийому усіх видів соціальної допомоги та
компенсаційних виплат. Протягом 2018р. звернулось 23577 осіб, які отримали
допомогу на суму 316500,6 тис.грн.

522,9

19701,0

Протягом 2018 року призначено та виплачено грошову допомогу на кишенькові
витрати за рахунок коштів міського бюджету 80 одержувачам для 118 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та перераховано на особові
рахунки опікунам та піклувальникам в банківські установи суму 522,9 тис. грн.
Надана одноразова грошова допомога з загального фонду міського бюджету:
- протягом 2018 року 22650 особі на загальну суму 19701,00 тис.грн.

Придбано ПК «Наш дім» та постійно здійснюється впровадження оновлень

У 2018 році відшкодовано пільг на житлово - комунальні послуги учасникам
АТО – 805,4 тис грн., учасникам бойових дій в Афганістані –86,2тис. грн.,
померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 425,4 тис. грн., почесних громадян м.
Хмельницького – 151,9 тис. грн., сім’ям, в складі яких 2 і більше інвалідів І групи –
142,6 тис.грн.

Відшкодування витрат ХКП
«Електротранс» від проїзду в
міському транспорті та за
надання проїзних документів
окремим соціальновразливим категоріям
населення
Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд, надані
послуги зв’язку та інші
передбачені законодавством
пільги
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9
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Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради №44 від
25.01.18 р. щомісячно отримують один проїзний квиток один із батьків
багатодітної сім’ї в який виховується 4 та більше дітей, сім’ї в яких виховується
троє дітей при наявності довідки про малозабезпеченість та матері-героїні, які не
досягли пенсійного віку. Проїзним квитками за 2018р. щомісяця скористалися 110
багатодітних сімей, на що витрачено з міського бюджету 118, 820 тис. грн.
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Виявлення сімей соціальновразливих категорій
населення, які потребують
встановлення лічильників для
виміру об’єму води, об’ємних
витрат газу у квартирах з
подальшим відшкодуванням
коштів за виконані роботи
виконавцю робіт
Організація літнього
відпочинку та оздоровлення
дітей пільгових категорій,
що потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки
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700,0

585,5

Протягом 2018 року управління здійснювало відшкодування за рахунок коштів
міського бюджету за надані пільговим категоріям населення м.Хмельницького
пільги з перевезення, послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг,
а саме: пільгове перевезення (електротранспорт, автотранспорт, залізничний
транспорт) – 71598,0 тис.грн.; пільги на послуги зв’язку – 1360,0 тис.грн.;
санаторно-курортне лікування – 190,0 тис.грн.; виплата грошової компенсації за
автомобільне паливо – 16,7 тис.грн.;
У 2018 році :
- для 61 особи безкоштовно встановлені лічильники для виміру об’єму води на
суму 198, 9 тис.грн.;
- для 76 осіб безкоштовно всановлені лічильники витрат газу на суму 386,6
тис.грн.

управління
освіти,
управління
молоді та
спорту,
управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

6
453,1

1823,40

Основним завданням щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у
2018 році є збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку, зокрема дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки. 32 дитини оздоровлено в МДЦ «Артек» м. Київ;
У літній період на базі закладів освіти Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради працює 34 табори оздоровлення та відпочинку,
зокрема:
1). Табори з денним перебуванням і мовні табори функціонували на базі
закладів загальної середньої освіти з 29.05.2018 року по 15.06.2018 року та
охопили відпочинком 2894 дитини, з них 312 дітей пільгових категорій.
У таборах було дворазове харчування (36,0 грн. в день).
Табори з денним перебуванням (15) функціонували на базі НВО № 1, НВК № 4,
НВО № 5, НВК № 6, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, ЗОШ № 14, ліцеї № 17, СЗОШ № 19,
ЗОШ № 4, НВК № 7, СЗОШ № 27, НВО № 28, СЗОШ № 29, НВК № 31.
Мовні табори (17) функціонували на базі СЗОШ № 1, НВК № 2, ЗОШ № 4,
ТБЛ, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, СЗОШ № 8, НВК № 9, Гімназія № 2, СЗОШ № 12,
ЗОШ № 13, ЗОШ № 21, ЗОШ № 22, НВК № 23, НВК № 7, СЗОШ № 30, приватний
НВК «Мої обрії».
Табір з денним перебуванням «Прибузька республіка» при Хмельницькому
палаці творчості дітей та юнацтва працював з 29.05.2018 року по 15.06.2018 року
та охопив відпочинком 104 дитини, з них 36 дітей пільгових категорій.
Наметове містечко «Мандрівник», розташоване у с. Головчинці Летичівського
району розпочав роботу з 29.06.2018 року по 12.07.2018 року. Вартість путівки –
1400 грн. Відпочинком охоплено 45 дітей.
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Соціальні
послуги

У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка»
Хмельницької міської ради було охоплено відпочинком 910 дітей, з них 350 дітей
пільгових категорій за кошти місцевого бюджету було оздоровлено. Вартість
путівки в заклад – 4800,0 грн.
Наказами начальника управління охорони здоров’я у період літнього відпочинку
позмінно забезпечувався супровід середнього медичного персоналу груп дітей, що
від’їжджали на відпочинок у позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацький
оздоровчий комплекс «Чайка» м. Хмельницького» та робота лікарів та середніх
медичних працівників на період роботи закладу.

Забезпечення медичного
супроводу літнього
відпочинку та оздоровлення
дітей пільгових категорій та
дітей тимчасово переміщених
із зони АТО

управління
охорони
здоров’я
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є
фінансу
вання

_

Надання комплексу послуг
дітям-інвалідам в
Хмельницькому міському
центрі соціальної реабілітації
дітей - інвалідів «Школа
життя»

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

8
466,3

2250,3

Надання комплексу
соціальних послуг молодим
інвалідам в Центрі
реабілітації та тимчасового
перебування інвалідів з
розумовою відсталістю
«Родинний затишок»

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

11253,
8

2069,3

Надання реабілітаційних
послуг та оздоровлення в
Рекреаційному центрі
сімейного типу по
відновленню здоров’я дітейінвалідів та інших груп
населення з обмеженими
можливостями «Берег Надії»

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

6
430,2

1800,0

____

-

В Центрі реабілітації «Школа життя» в 2018р. 92 дітей з інвалідністю пройшли
курс реабілітації та соціальної адаптації, в тому числі 9дітей отримують послуги на
дому. 4540 відвідувань у групах денного та короткотривалого перебування.
Фахівцями Центру надано
32673 послуги ( 12315-педагогічних, 11555 соціальних, 6576 –медичних, 1016 –консультативних, 61-іпотерапія, 328 –
гідрокінезотерапія (басейн). Проведено обстежень 105 сімей.
Надходження благодійної допомоги – 24,3 тис .грн.
В Центрі реабілітації «Родинний затишок» 78 осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень отримали комплекс соціальних 44975 послуг,
проведено 19 святково-розважальних заходів, було організовано поїздку за
напрямом Летичів-Меджибіж-Головчинці, Чернівці, проведено 13 майстер-класів
разом зі студентами ХГПА, 3 майстер-клас з волонтерами благодійного фонду
«Хесед-Бешт».
Протягом 2018 року з 24.03. по 01.04.2018 року , в період весняних канікул
оздоровлювались учасники АТО з сім’ями в загальній кількості - 31 особа;
- в період з 26.04.по 30.04.2018 року оздоровлювались діти учасників АТО та
вимушених переселенців з м.Львів, в загальній кількості 25 осіб;
- в період з 11.05 по 17.05.2018 року оздоровилось 26 учасників війни у Афганістані
з сім»ями;
- відбулось два літніх заїзди дітей учасників АТО, що проживають в
м.Хмельницькому в загальній кількості 50 дітей та 4 їх матерів, як супровід;
- оздоровлено в літній період дітей міст побратимів Краматорськ та Старобільськ в
загальній кількості 54 особи;
- оздоровлено в серпні 29 дітей з обмеженими можливостями , які проживають в
м.Хмельницькому;
- проведено два заїзди ГО «Світ без барєрів» - особи, які пересуваються на візках та
заїзд Громадської організації «Молоді інваліди Хмельниччини»;
- проведено черговий заїзд учасників АТО та членів їх сімей під час осінніх
шкільних канікул з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року оздоровлено 32 особи
даної категорії.
Всього протягом 2018 року оздоровлено 535 осіб.
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Робота з
багатодітним
и сім’ями

Компенсаційні виплати
особам, які надають соціальні
послуги

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

1199,5

Протягом 2018 року проводилась виплата щомісячної допомоги особам, що
здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів
потребують постійного стороннього догляду, нараховано та виплачено допомоги
за рахунок коштів місцевого бюджету 610 одержувачам на суму 1199,5 тис. грн.

Поновлювати банк даних
багатодітних сімей міста

управління
праці та
соціального
захисту
населення
управління
праці та
соціального
захисту
населення

не
потребу
є
фінансу
вання
міський
бюджет

___

Постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей, станом на 01.01.2019
року в місті проживає 1423 сім»ї, в яких виховується 4532 дитини.

45,0

____

У 2017 році на виконання рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від
20.07.2016року №81 «Про внесення змін в додатки 1,2 до «Програми підтримки
сім’ї на 2016-2020р.р.» було виготовлено 400 штук посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї на 10000,00 грн.

Співпрацювати з установами,
громадськими організаціями,
благодійними фондами щодо
надання допомоги
малозабезпеченим
багатодітним сім’ям

управління
праці та
соціального
захисту
населення

не
потребу
є
фінансу
вання

_

_____

Протягом 2018 року 60 багатодітних сімей отримали гуманітарну допомогу у
вигляді речей.

Сприяти в присвоєнні
багатодітним матерям
почесного звання України
«Мати – героїня» та
вшановувати нагороджених

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

9,0

Проводити свято для дітей з
багатодітних родин до
«Міжнародного Дня захисту
дітей»

управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
культури і
туризму

міський
бюджет

46,0

29,0

До міжнародного Дня захисту дітей в приміщенні кінотеатру « ім. Шевченка»
провели свято для 300 дітей. Діти переглянули дитячий фільм та отримали
солодощі на суму 20 тис.грн.

Проводити акцію для дітей з
багатодітних родин
«Збираємо дітей до школи» з
врученням їм шкільного
приладдя

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

108,8

36,0

22 серпня в приміщенні обласного академічного театру ляльок провели свято
для 220 дітей з багатодітних родин в яких виховується четверо та більше
неповнолітніх дітей. Діти отримали шкільне приладдя на суму –
36 тис. грн.

Виготовлення бланків
посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї

7 442,
8

В місті проживає 112 матерів, які отримали почесне звання України «Матигероїня». Протягом 2018 року було порушено три клопотання щодо присвоення
почесного звання України «Мати-героїня»

Залучати дітей з багатодітних
сімей до святкових заходів,
присвячених Дню міста

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

39,0

20,0

28 вересня до Дня міста в приміщенні Хмельницького обласного науковометодичного центру культури і мистецтва провели свято для дітей. 250 дітей
отримали солодощі на суму 20 тис.грн.

Організовувати відвідування
дітьми з багатодітних родин
благодійних театральних та
циркових вистав

управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
культури і
туризму
управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
культури і
туризму
служба у
справах
дітей

не
потребу
є
фінансу
вання

_

_____

В угодах з гастролюючими цирками та луна – парками, які укладає управління
культури і туризму, обов’язково передбачається безкоштовне відвідування вистав
дітьми з багатодітних сімей та інших пільгових категорій. Так, протягом 2018 року
безкоштовно обслуговувались близько –150 дітей пільгових категорій (цирк
«Рів’єра»)

міський
бюджет

117,5

85,354

18 грудня в приміщенні дитячої школи мистецтв 530 дітей переглянули виставу
«Святий Миколаю, прийди до нас з раю». Всі діти отримали солодощі.

не
потребу
є
фінансу
вання

_

служба у
справах
дітей

не
потребу
є
фінансу
вання

_

Проводити казкове дійство
для дітей з багатодітних
родин до Дня Святого
Миколая з врученням
подарунків
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Сприяння
реалізації
прав дітей сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Забезпечити своєчасне
виявлення та постановку на
облік дітей, які опинились у
складних життєвих
обставинах

Проводити профілактичну
роботу з батьками,
опікунами, піклувальниками,
які ухиляються від виконання
обов’язків із виховання дітей

___

___

Служба забезпечує своєчасне виявлення та постановку на облік дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах або залишились без піклування
батьків. На обліку в службі у справах дітей перебувають:
- 1 дитина, схильна до систематичного залишення сім'ї;
- 63 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, чиї батьки
ухиляються від виховання дітей;
- 4 - стосовно яких скоєно насильство в сім'ї.
Налагоджено взаємоінформування зі структурними підрозділами міської
ради, службами у справах дітей райдержадміністрацій, навчальними закладами.
Служба приділяє значну увагу профілактичній роботі з сім'ями, де на
вихованні є діти, які опинились у складних життєвих обставинах (таких 63).
З׳ясовуються проблеми сімей, надаються консультації та реальна допомога в їх
вирішенні.
Ініційовано 125 притягнень до адміністративної відповідальності батьків та
осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання батьківських обов'язків: ст. 184 –
81, ст. 17-3 - 37.
Передано в Хмельницький міськрайонний суд 7 справ щодо позбавлення
батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків,
та 1 справу про відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав.
Позбавлено батьківських прав 27 осіб стосовно 29 дітей. Служба постійно
проводить профілактичну роботу з батьками та особами, що їх замінюють, у разі
неналежного виконання ними обов׳язків із виховання і утримання дітей.
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Висвітлення
у засобах
масової
інформації
стану
реалізації
сімейної
політики

Організовувати виступи на
радіо, телебаченні, надавати
матеріали для преси,
розміщувати матеріали на
сайтах

Всього:

Начальник управління

управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
молоді та
спорту,
управління
охорони
здоров’я

не
потребу
є
фінансу
вання

_

238 623,9

___

Управління та відділи міської ради, на які покладено виконання програми щодо
реалізації сімейної політики постійно висвітлють інформацію про проведену
роботу на сайті міської ради та розміщують в пресі.

106145,99

С.Воронецький

