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Інформація про стан виконання
рішення міської ради №10 п’ятої сесії від 16.03.2016 «Про затвердження «Програми підтримки сім’ї на 2016-2020рр.».

(звітний період І півріччя 2018р.)
№
з/
п
1

Назва
напрямку
діяльності
Підвищення
престижу
сім’ї та
утвердження
пріоритетнос
ті сімейних
цінностей

Перелік заходів програми

Виконавці

Проводити рекламноінформаційну роботу щодо
пропаганди позитивного
іміджу сім’ї

управління
молоді та
спорту,
управління
охорони
здоров’я,
управління
культури і
туризму

Джерела
фінансу
вання
міський
бюджет

всього

2018р

7,5

Не
потребує
додатков
их
коштів

Інформація про стан виконання
Відповідно до Комплексної програми реалізації молодіжної
політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.
Хмельницькому на 2017 – 2021 роки, Програми підтримки сім’ї на
2016-2020 роки, Комплексної програми «Піклування» в м.
Хмельницькому на 2017 – 2021 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

В бібліотеках міста
проводити соціокультурні
заходи, спрямовані на
підготовку до сімейного
життя, відповідального
батьківства

управління
культури і
туризму

не
потребу
є
фінансу
вання

_

Надавати консультативно-

управління

не

_

центрі та матерів, які відмовляються від обстеження і відносяться
до групи високого ризику по перинатальним та материнським
втратам. За І-е півріччя 2018 року проведено профілактичну роботу
з 6 вагітними, які знаходились у зоні високого ризику по
материнським та перинатальним втратам, 2 матері відмовились від
новонародженої дитини.
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.
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.
Пропаганда позитивного іміджу сім’ї проводиться індивідуально
під час роботи первинної ланки надання медичної допомоги.
Проведення профілактичних оглядів та щеплень дітям,
консультування щодо їх стану здоров’я рекомендується проводити
у присутності обох батьків.
На сайті Хмельницької міської ЦБС та сторінці у Фейсбук постійно
проводяться постійно відбувається анонсування
заходів, що
заплановані, у тому числі щодо пропаганди позитивного іміджу
сім’ї. Проведені заходи висвітлюються на сайті міської ради, сайті
управління культури і туризму Хмельницької міської ради, у ЗМІ.
У звітному періоді відбулися літературно-музичні ранки «Мама
– сонечко в сім’єї, ми промінчики її» (філ.№12), «Мати – символ
добра на землі» (філ.№3), майстер - клас виготовлення лялькимотанки «Берегиня дому» (філ.№9), година доброти «Я вдячний
Богові за маму» (філ. №6), «Благословене слово – мати» (філ. №14),
година спілкування «Тепло татусевих долонь» (філ.№2), джерела
пам’яті «Тато – захисник своєї сім’ї» (філ.№4), виставка малюнків
«Мій татусь найкращий в світі» (філ. №10) та ін. Всього проведено
24 заходи.
Протягом І-го півріччя 2018 року до психологів Центру

психологічну допомогу
родинам з питань виховання
дітей у сім’ї

молоді та
спорту,
управління
освіти

потребу
є
фінансу
вання

Проводити заходи, які
пропагують родинні цінності,
кращий досвід сімейного
виховання до:
«Міжнародного дня сім’ї»,
«Дня Матері», «Дня батька»

управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
культури і
туризму

міський
бюджет

171,5

В бібліотеках міста
підготувати інформаційно довідкові матеріали з метою
підняття ролі чоловіка як
батька в сім’ї

управління
культури і
туризму,
управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
охорони
здоров’я
управління
культури і

не
потребу
є
фінансу
вання

_

не
потребу

_

Проводити роботу з
відродження та збереження

звернулось 1376 чоловік, з них 386 - з питань внутрішньоособистісних конфліктів та міжособистісних проблем у сімейному
оточенні, в т.ч. 1 - питання вчинення насильства в сім’ї.
Працівниками Центру проведено 2 круглих столи на базі
Центру на тему: «Актуальні питання захисту прав дитини: точка
зору суб’єктів соціальної взаємодії в контексті протидії насильства
в сім’ї» за участі представників управління праці та соціального
захисту населення, служби у справах дітей, департаменту освіти та
охорони здоров’я, центру з надання безоплатної правової допомоги
та працівників правоохоронної системи.
У навчальних закладах міста створені консультпункти на базі
кабінетів практичних психологів, метою яких є надання
індивідуальної консультативної допомоги родинам з питань
гармонізації позитивної батьківсько-дитячої взаємодії.
Працівниками міського будинку культури проведено
родинне свято, свято «Відкриття сезону родинного відпочинку
«Тато, мати, брат, сестра - розважатись вже пора!» (28.04.),
урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня матері
та дня сім’ї (18.05.), вечір відпочинку до Міжнародного Дня сім’ї «І
на святі, на родиннім вас усіх вітаємо» (17.05.); виставки робіт учнів
Дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва, художнього відділення з декоративно-прикладного
мистецтва дитячої школи мистецтв «Райдуга», дитячої музичної
школи №2 «Матінко рідна, дарунок тобі» (березень), дитячої
музичної школи №3 до Дня Матері «Весняний букет для мами»
(травень). Урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення
Дня матері та Дня сім’ї (спільно з управлінням праці та соціального
захисту населення).
Були підготовлені наступні рекомендаційний список літератури:
«Світ без насильства»(Центральна бібліотека), «Моя сім’я, моя
родина в житті і долі України» (Центральна бібліотека), «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» .
Проведення майстер-класів з писанкарства в рамках
проведення
фестивалю
«Великодній
дивоцвіт»
на

туризму,
управління
освіти

є
фінансу
вання

Організовувати міські
огляди-конкурси «Таланти
багатодітної родини»

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

міський
бюджет

27,0

міський
бюджет

75,0

Протягом 2018року вітали матерів – породіль:
- які народили дітей в першу добу нового року- 13 матерів
народили 13 дітей, отримали подарунки на суму - 14970,41тис.грн.;
-які народили дітей на день Матері – 14 матирів народили 14 дітей
та отримали подарункі на суму – 14999,88 тис.грн.;

міський
бюджет

7,5

Проводити «Всеукраїнські
тижні планування сім’ї та
збереження репродуктивного
здоров’я»

управління
охорони
здоров’я

не
потребу
є
фінансу
вання.

_

Забезпечувати надання
медико-соціальних послуг
дітям підліткового віку в
умовах «Клініки дружньої до

управління
охорони
здоров’я

не
потребу
є
фінансу

_

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 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.
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-

Здійснювати вітання матерів,
які народили малят в першу
новорічну добу, на День
Матері та на День міста

2

Впровадженн
я навчання
щодо
підготовки
молоді до
подружнього
життя

вул.Проскурівській та у закладах культури міста 2018 концертні
програми учасників фольклорних гуртів дитячої школи мистецтв
«Райдуга», Центру національного виховання учнівської молоді
«Джерельце» та «Вербиця», «Богодар», міське свято Івана Купала
(06.06), різдвяні концерти, Різдвяний вертеп під відкритим небом
славити!» (12.01) У світлиці – музеї традиційної матеріальної
культури, яка діє при дитячої музичної школи №2 щомісячно
проведяться обрядові заходи.
Середь дітей з багатодітних родин проведено конкурс «Таланти
багатодітної родини». У конкурсі прийняли участь 40 дітей, які
отримали подарунки на суму - 4000,00 грн.

національних сімейних
традицій, обрядів і цінностей

Розробляти та видавати
інформаційні матеріли з
питань сім’ї, підготовки
молоді до подружнього життя
та усвідомленого батьківства

3

Здійснення
заходів щодо
попередженн
я насильства
в сім’ї

молоді» Хмельницької
міської дитячої лікарні
Організовувати тренінги та
семінари у навчальних
закладах з питань запобігання
і протидії насильству в сім’ї

педіатрами.

вання
управління
освіти

міський
бюджет

25,0

Методична робота з учителями та класними керівниками
навчальних закладів міста проводилася відповідно до вимог
Національної програми правової освіти населення, обласної
Програми правової освіти населення та міської Програми правової
освіти населення.
З метою профілактики насилля серед учнівської молоді
практичними психологами та соціальними педагогами навчальних
закладів міста протягом року проведено наступні заходи:
- для вчителів правознавства діє постійний семінар «Нове у
законодавстві України».
- семінари, лекції з правової тематики для класних керівників,
учителів для підвищення правової обізнаності з питань
запобігання і протидії насильству в сім’ї до участі у яких
залучаються представники правоохоронних органів, працівники
органів юстиції та юристи;

Приймати участь у щорічній
акції «16 днів проти
гендерного насильства»

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

не
потребу
є
фінансу
вання

_

Забезпечувати проведення
корекційної роботи з
особами, які вчинили
насильство в сім’ї, та
жертвами домашнього
насильства

управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
молоді та
спорту,
служба у
справах
дітей

не
потребу
є
фінансу
вання

_

Протягом І-го півріччя 2018 року проводились, лекції, тренінги,
бесіди щодо протидії торгівлі людьми, жорстокого поводження та
насильства в сім’ї для учнів навчальних закладів, студентів вищих
учбових закладів, ліцеїв, училищ, вихованців дитячого будинку,
прийомних сімей та ДБСТ - «Насильство в сімї. Його прояви»,
«Сім’я – простір без насилля», «Насильство в сім’ї, поради дітям»,
«Протидія насильству в підлітковому середовищі», «Стоп
насильству», «Як не стати жертвою злочину», «Насилля. Як
вберегти себе та інших», «Протидія шкільного булінгу» тощо
Протягом І-го півріччя проведено 36 таких заходів та охоплено
1195 чол.
На виконання Закону України „Про попередження насильства в
сім’ї” працівниками Центру спільно з працівниками ювенальної
превенції, працівниками управління праці та соціального захисту
населення та служби у справах дітей здійснено 28 комісійних
виїздів (28 - 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, 25 сім’ям послуги надаються за карткою отримувача
послуг, 1 виїзд повторно за однією адресою. З особами, які вчинили
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насильство в сім’ї спеціалістами Центру
проводиться
профілактична, психолого-реабілітаційна та корекційна робота.
Батьки попереджаються про адміністративну 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 30 профілактичних
рейдів ("Діти вулиці", "Вокзал", "Підліток"), відвідано 175 сімей.
Ініційовано
60
притягнень
до
адміністративної
відповідальності батьків та осіб, що їх замінюють, за неналежне
виконання батьківських обов'язків: ст. 184 – 35, ст. 17-3 - 12.
Протягом звітного періоду не зафіксовано - випадків трагічної
загибелі дітей, немає випадків жорстокого поводження з дітьми, що
призвели до їх смерті та загибелі.
Отримано 13 повідомлень з організацій про вчинення
насильства в сім'ї та 8 - від громадян. Вжито заходів негайного
реагування.
Проведено
30
лекторсько-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 45 заходів з профілактики та протидії
насильству в сім'ї, жорстокому поводженню з дітьми
У 2017- 2018 навчальному році пільгами (на 100% та 50%) по
навчанню в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах міста охоплено – 858 учнів, на що використано –517,1
тис.грн. На розгляд Комісії з питань соціального захисту
малозабезпечених жителів міста за цей же період поступало 14 заяв
батьків з малозабезпечених сімей, діти яких є учнями шкіл
естетичного виховання, яких звільнено від плати на 100%
(витрачено 6,7тис.грн.). Також, звільнено від плати повністю - 726
учнів, з них - 67 учнів з сімей матерів-одиначок (витрачено 43,8 тис.
грн.), 78 дітей-інвалідів з дитинства (витрачено – 47,1 тис.грн.), 15
дітей із сімей-чорнобильців (витрачено 9,2 тис. грн.), а також 401
дитина з багатодітних сімей (витрачено 268,4 тис. грн.), 22 дитини -
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сироти та під опікою (витрачено 12,1 тис.грн.), 15 дітей з сімей
воїнів - інтернаціоналістів, інвалідів (витрачено 10,6 тис.
грн.).Також, користувались пільгою в платі за навчання на 50%: 17
учнів з сімей інвалідів І та ІІ групи загального захворювання
(витрачено 6,3 тис. грн.), 38 дитини працівників шкіл естетичного
виховання (витрачено 13,9 тис. грн.) та 77 учнів, які навчаються на
двох та трьох відділеннях (витрачено 22,7 тис. грн.), всього -132
учнів даних категорій. Рішенням сорок восьмої сесії міської ради
№86 від 04.03.2015р.«Про внесення змін в рішення сорок другої
сесії міської ради від 17.09.2014р.№9» встановлено соціальні
гарантії учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції,
та сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції, а саме:
затверджено Порядок звільнення від сплати за навчання в
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей
із сімей загиблих під час участі у антитерористичній операції, дітей
батьки яких є учасниками антитерористичної операції та дітей із
сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції. Відповідно до прийнятого
рішення у 2017 році звільнено від плати на 100% дітей з сімей
учасників АТО – 94 учень (витрачено 61,3 тис. грн.) та 21 учень
(витрачено 16,2 тис. грн.) з сімей, які переміщені з тимчасово
окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції.
З 2018 року рейди не проводяться. Відповідно прийнятих змін в
Закон України «Про охорону дитинства» від 05.03.2017 року.

Протягом 2018 року Центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді проводилась лекційно-просвітницька робота у
навчальних закладах міста, Академії прикордонних військ України,
вищипх учбових закладах, коледжах та вищих професійних училищ
з питань протидії торгівлі людьми, вчинення насильства та
попередження нелегальної міграції та профілактики підліткового
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суїциду. Проведено:
18 лекцій для 545 чоловік по протидії торгівлі людьми;
17 лекції для 500 чоловіка по насильству;
1 лекція для 150 чоловік по профілактиці суїцидів
В січні 2017 року психолог Центру провела засідання круглого
столу з неповнолітніми спільно з кримінально-виконавчою
інспекцією «Життя без насилля».
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;
Працівники служби у справах дітей беруть участь у заходах з
питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної
міграції.
Юрисконсультом Центру проведено навчання –обговорення Закону
України « Про запобігання та протидію домашньому насильству»
для фахівців із соціальної роботи.
В Центрі (вул.Камянецька,74) створено інформаційний куточок,
який містить матеріали з питань торгівлі людьми.
Через засоби масової інформації своїми публікаціями фахівці
Центру дають рекомендації щодо запобігання виникнення торгівлі
людьми та як, у випадку, захистити себе. За І-е півріччя 2018 року
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.
Заклади охорони здоров’я міста ознайомлені з положеннями
Закону України «Про протидію торгівлі людьми». У разі звернення
особі, яка стала об'єктом торгівлі людьми надаватиметься
необхідний обсяг медичної допомоги.
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Спеціалісти, юрисконсульт та психолог Центру приймали
участь у дводенному навчальному тренінгу, який проходив у травні
2018 року на базі центру зайнятості щодо заплобігання протидії
торгівлі людьми.
30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми у центрі
Хмельницького відбулася акція та ряд заходів, спрямованих на
боротьбу із цією проблемою. Працівники управління охорони
здоров’я взяли участь у заходах.
Працівники служби у справах дітей беруть участь у заходах з
питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної
міграції.
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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
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В планах виховної роботи навчальних закладів 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.
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’яродина-рід-народ» та ін. (Всього 14).
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Виплата щомісячної
грошової допомоги на

управління
праці та

міський
бюджет

1761,6

Спеціалістам відповідних
управлінь, які здійснюють
заходи у сфері протидії
торгівлі людьми приймати
участь у навчальних
семінарах та тренінгах
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Забезпечення
рівних прав
та
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Соціальні
виплати

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

Удосконалення організації роботи з прийому усіх видів соціальної
допомоги, компенсаційних виплат, пільг та інших соціальних
питань за принципом «єдиного вікна» забезпечує соціальний захист
найбільш вразливих громадян:інвалідів та дітей-інвалідів, осіб
похилого віку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, бездоглядних дітей, бездомних громадян, жертв
торгівлі людьми, дітей і жінок, ветеранів війни та праці, внутрішньо
переміщених осіб 110000 ос.
Протягом І півріччя 2018 року призначено та виплачено грошову
допомогу на кишенькові витрати за рахунок коштів міського
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Соціальні
пільги

бюджету 75 одержувачам на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та перераховано на особові рахунки
опікунам та піклувальникам в банківські установи в сумі 246,7 тис.
грн.
Надана одноразова грошова допомога з загального фонду міського
бюджету:
- за І півріччя 2018 року 16333 особам на загальну суму 13492,20
тис.грн

кишенькові витрати дітямсиротам та дітям позбавлених
батьківського піклування

соціального
захисту
населення

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
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
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

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

326, 0

Здійснено придбання та впровадження ПК «Наш дім» з метою
отримання високоефективних механізмів надання
житлових
субсидій

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

3
845.4

За І півріччя 2018 року відшкодовано пільг на житлово - комунальні
послуги учасникам АТО – 232,0 тис грн., учасникам бойових дій в
Афганістані – 61,0 тис. грн., померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 239,1
тис. грн., почесних громадян м. Хмельницького – 97,6 тис. грн., сім’ям, в
складі яких 2 і більше інвалідів І групи – 67,3 тис.грн.

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

4 957,
9

За І півріччя 2018 року – 546,0 тис. грн.

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

160 00
0,0

Виявлення сімей соціальновразливих категорій

управління
праці та

міський
бюджет

700,0

Протягом І півріччя 2018 року проводилася 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 556 одержувачам
на суму 590,9 тис. грн.
У 2018 році для 36 осіб безкоштовно встановлені лічильники для
виміру об’єму води на суму 117, 6 тисюгрн.

6949,30

700,0

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

міський
бюджет

не
потребу
є
фінансу
вання

_

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.

Соціальні
послуги

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

Надання комплексу
соціальних послуг молодим
інвалідам в Центрі
реабілітації та тимчасового

управління
праці та
соціального
захисту

міський
бюджет

11253,
8

В Центрі реабілітації «Школа життя» станом на 11.05.2018р.
77 дітей з інвалідністю проходять курс реабілітації та соціальної
адаптації. 1845 (123 – за тиждень) відвідувань у групах денного та
короткотривалого перебування. Фахівцями Центру надано 13165
(1076 – за тиждень) послуг з них:
- 417 – педагогічних,
- 373 – соціальних,
- 255 – медичних,
- 23 – консультативних,
- 8 – соціально-психолого-педагогічного супроводу на дому.
08.05.2018р. був проведений захід до Дня Перемоги –
малюнок на асфальті «Миру – Мир! Ні – війні!».
Проведено обстежень 31 сім`ї.
Надходження благодійної допомоги – 18,8 тис .грн.
За І півріччя 2018 р. доходи по загальному фонду становили 1097,6
тис.грн. В Центрі реабілітації «Родинний затишок» проведено 11
святково-розважальних заходів, було організовано поїздку за
напрямом Летичів-Меджибіж-Головчинці, проведено 3 майстер-

6
453,1

18,4 тис.
грн. з
державн
ого
бюджету
96,00
тис – міс
96,5 тис.
- міс

52 дитини охоплено оздоровленням (32 дитини оздоровлено в МДЦ
«Артек» м. Київ;

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

Забезпечення медичного
супроводу літнього
відпочинку та оздоровлення
дітей пільгових категорій та
дітей тимчасово переміщених
із зони АТО
8

соціального
захисту
населення

2069,3

ДОЗ «Чайка» с. Головчинці – 20 дітей)
170 - відпочинком

9

Робота з
багатодітним
и сім’ями

класи разом зі студентами ХГПА, 1 майстер-клас з волонтерами
благодійного фонду «Хесед-Бешт».

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

населення
управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

6
430,2

Компенсаційні виплати
особам, які надають соціальні
послуги

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

7 442,
8

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

управління
праці та
соціального
захисту
населення

не
потребу
є
фінансу
вання

_

управління
праці та
соціального
захисту
населення

міський
бюджет

9,0

Виготовлення бланків
посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї
Співпрацювати з установами,
громадськими організаціями,
благодійними фондами щодо
надання допомоги
малозабезпеченим
багатодітним сім’ям
Сприяти в присвоєнні
багатодітним матерям
почесного звання України
«Мати – героїня» та
вшановувати нагороджених

45,0

1715,0

- Протягом І півріччя 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.
Всього протягом першого півріччя 2018 року оздоровлено 256 осіб.
Протягом першого кварталу 2018 року проводилася 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 525 одержувачам
на суму 296,5 тис. грн.
Постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей, станом
на 01.01.2018 року в місті проживає 1549 сімей в яких виховується
4893 дитини.
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.
Протягом 2018 року 40 багатодітних сімей отримали гуманітарну
допомогу у вигляді речей.

В місті проживає 110 матерів, які отримали почесне звання України
«Мати-героїня». Протягом 2018 року було порушено
одне
клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Матигероїня».

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

Проводити акцію для дітей з
багатодітних родин
«Збираємо дітей до школи» з
врученням їм шкільного
приладдя
Залучати дітей з багатодітних
сімей до святкових заходів,
присвячених Дню міста
Організовувати відвідування
дітьми з багатодітних родин
благодійних театральних та
циркових вистав

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

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

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

міський
бюджет

46,0

міський
бюджет

108,8

міський
бюджет

39,0

не
потребу
є
фінансу
вання

_

міський
бюджет

117,5

не
потребу
є
фінансу
вання

_

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.
До міжнародного Дня захисту дітей в приміщенні кінотеатру «
ім. Шевченка» провели свято для 300 дітей. Діти переглянули
дитячий фільм та отримали солодощі на суму 19998,00 тис.грн.

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 -36000,00грн.

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»)

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 перебуває:
- 34 - які опинились у складних життєвих обставинах, чиї батьки
ухиляються від виховання дітей;

- 3 - 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 37). З׳ясовуються проблеми сімей, надаються
консультації та реальна допомога в їх вирішенні. Ініційовано 60
притягнень до адміністративної відповідальності батьків та осіб,
що їх замінюють, за неналежне виконання батьківських обов'язків.
Передано в Хмельницький міськрайонний суд 4 справи 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 9 осіб стосовно 10 дітей.
Через засоби масової інформації своїми публікаціями фахівці
Центру дають рекомендації щодо запобігання виникнення торгівлі
людьми та як, у випадку, захистити себе. За І-е півріччя 2018 року
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.
В рамках проведення «Всеукраїнського тижня планування сім’ї та
збереження репродуктивного здоров’я» проведено круглі столи із
залученням телебачення на тему:
- «Вплив шкідливих звичок на репродуктивне здоров'я жінки»;.
- «Безпечне материнство».
Публікації в місцевій пресі:
- «Запланована вагітність, як запорука народження здорової
дитини»;
- «Відповідальне батьківство»

батьківського
піклування
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Висвітлення
у засобах
масової
інформації
стану
реалізації
сімейної
політики

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

служба у
справах
дітей

не
потребу
є
фінансу
вання

_

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

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

не
потребу
є
фінансу
вання

_

Всього: 238 623,9

Начальник управління

47966,6

С.Воронецький

