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Інформація
про стан виконання Програми підтримки сім’ї на 2016- 2020 роки за 1-ше півріччя 2020 року:
№
з/
п
1

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

Перелік заходів програми
Проводити рекламноінформаційну роботу щодо
пропаганди позитивного
іміджу сім’ї

Термін
виконання
щороку

Виконавці

Інформація за І півріччя 2020р.

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

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.
Лікувально-профілактичними закладами міста постійно проводиться
просвітницька робота серед молоді, спрямована на її підготовку до
сімейного життя, відповідального батьківства з питань планування сім’ї
та популяризації здорового способу життя.
В умовах карантину робота ведеться онлайн у соціальних мережах, які
користуються попитом у підлітків та молоді.
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 ВНЗ
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 робота з попередження відмов від
новонароджених дітей в міському перинатальному центрі та матерів,

В бібліотеках міста
проводити соціокультурні
заходи, спрямовані на
підготовку до сімейного
життя, відповідального
батьківства
Надавати консультативнопсихологічну допомогу
родинам з питань
виховання дітей у сім’ї

постійно

управління культури і
туризму

щороку

управління молоді та
спорту, управління
освіти

які відмовляються від обстеження і відносяться до групи високого
ризику по перинатальним та материнським втратам. За І-е півріччя 2020
року проведено профілактичну роботу з 3 вагітними, які знаходились у
зоні високого ризику по материнським та перинатальним втратам.
На базі Політехнічного коледжу проведено захід «Кохання чи
закоханість» до Дня св. Валентина. В загальноосвітніх школах
проведено бесіди, тренінги, дискусії за тематикою «Шлюб. Сім'я.
Відповідальність», «Попередження виникнення конфлікту», «Важливі
сімейні традиції — запорука міцної родини», «Соціальна сутність
шлюбу
та
родини»,
«Оптимізація
вибору
шлюбного
партнера». Започатковано роботу клубу для прийомних батьків та
батьків вихователів, що має на меті організацію тематичних зустрічей із
залученням соціальних партнерів Центру — суб'єктів соціальної роботи
у м.Хмельницькому. Тематика зустрічей визначається запитами
прийомних батьків та батьків-вихователів. За І-півріччя 2020 року
працівниками Центру здійснено 193 заходи лекційно-просвітницької
роботи, охоплено 7833 особи.
В рамках Міжнародного дня захисту прав жінок та миру в бібліотеці ім.
Т.Шевченка для людей з обмеженими можливостями «Товариства
молодих інвалідів» та їх батьків проведено захід під гаслом «Жінка.
Мати. Берегиня» за участі 40 осіб; прийнято участь у роботі Форуму
жінок Хмельниччини «Я — Жінка. Я можу» (250 осіб). До
Міжнародного дня сім'ї проведено конкурс світлин «Сімейний
фотоальбом» - охоплено 30 осіб. До Міжнародного дня захисту дітей
проведено онлайн-акцію «Щастя в дітях»- охоплено 60 осіб.
За І-півріччя 2020 року працівниками Центру здійснено 193 заходи
лекційно-просвітницької роботи, охоплено 7833 людини.
Були підготовлені наступні видання: довідка «День матері в Україні:
історія і традиції свята» (бібліотека - філія №12); інформаційний список
літератури «Книжкові смаколики» (бібліотека - філія №14);
вебліографічний список «Тайм-менеджмент для батьків» бібліотека філія №15).
З метою покращення психоемоційного стану дітей у сім’ях, де
трапляються непорозуміння між батьками або дорослими членами
родини, які мають намір розлучитися або є розлученими, психологами
Центру проводиться психологічне консультування та діагностування
таких сімей, родин та дітей. За І-е півріччя 2020 року до психологів
Центру з письмовими заявами звернулось 18 сімей, проведено 144
консультації. З червня 2017 року Центр пропонує безкоштовну
психологічну діагностику готовності дітей до школи.

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

щороку

управління праці та
соціального захисту
населення, управління
культури і туризму

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

постійно

Проводити роботу з
відродження та збереження
національних сімейних
традицій, обрядів і
цінностей

щороку

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

За І-е півріччя 2020 року до психолога звернулось 5 сімей з дітьми.
Надано 201 консультацію з питань внутрішньо-особистісних конфліктів
та міжособистісних проблем у сімейному оточенні, та 9 з питання
вчинення домашнього насильства.
Проведено молодіжний івент на тему: “Психолог. Хто ти?” на базі
Молодіжного Центру спільно з представниками суб'єктів соціальної
взаємодії для учнівської та студентської молоді міста.
На постійній основі проводилася презентаційна робота форм та
напрямків діяльності Центру на базі навчальних закладів міста для
педагогічних колективів та на загальношкільних батьківських зборах.
Юрисконсультами Центру проведено лекційну роботу у школах міста
щодо відповідальності неповнолітніх за вживання алкогольних напоїв
та куріння у місцях, заборонених законом, вчинення булінгу та
відповідальності за вчинення домашнього насильства і способів захисту
прав постраждалої особи.
У зв’язку з карантином бібліотечні заходи відбувалися в онлайн-форматі.
Серед заходів: читацькі мемуарики «Якого кольору слово «мама»»
(філ.№2); флешмоб до Дня Матері «Привітай найдорожчу людину у світі
– МАМА» (філ.№3); онлайн майстер-клас «Для вас, любі матусі» (філ.
№4), майстер-клас «Букет для мами»(філ.№8), онлайн-майстер-клас
«Квіти для мами своїми руками»(філ.№9), майстер-клас умілих рук:
«Даруйте радість квітами»(філ.№10), майстер-клас «Принесу тобі, мамо,
всі квіти землі»(філ. №12).
Були підготовлені наступні видання:
довідка «День матері в Україні: історія і традиції свята» №12;
інформаційний список літератури «Книжкові смаколики» №14;
вебліографічний список «Тайм-менеджмент для батьків» №15
У закладах освіти з питань відродження та збереження національних
сімейних традицій, обрядів і цінностей проводилися наступні заходи:
- бесіди, консультації, батьківські збори на теми: «Без сім’ї – нема
щастя на землі», «Мовленнєве виховання дитини – складова процесу
формування
повноцінної,
національно
свідомої,
культурної
особистості», «Залучення дітей до родинних національних традицій»,
«Розвиток моральних цінностей у родинному колі»;
- виставки фотоколажів, виробів: «Сімейні реліквії та обереги»,
«Наші родинні свята»;
- міський конкурс-виставка «На кращу Великодню композицію»;
- конкурс на кращу емблему сім’ї «Моя сім’я, моя фортеця»;
- читання дітям поезії, рекомендованої педагогами на тему

«Родинне вогнище»;
- створення в групах міні-музеїв за участі батьків «Українська
хата та хатні обереги», «Український національний посуд, одяг»;
- виготовлення родовідного дерева;
- організація і проведення з дітьми різноманітної за змістом,
формами і засобами освітньої роботи по ознайомленню дітей з
народними святами відповідно до календарної сезонності (Свято
Миколая, Різдвяні та Великодні свята, Стрітення, «Моя рідна земля Україна», «День Козацтва», «Святий Миколай», «Різдвяна зірка»,
«Тарасові дні», «Закосичення», «Великоднє Диво», «Матусю, я до тебе
серденьком горнуся», «Моя вишиванка» і т. д.);
- тематичні виховні заходи «Твори добро», «Символи рідного
краю», «Матусі дорогенькі», «День Гідності та Свободи», «Козацькі
забави»; «Правовий десант», «Ніч перед Різдвом» театралізоване
дійство, вертеп; «Свято вишиванки», «Серце матері»; «Зі святом весни»;
«А над світом, вишиванка зацвітала», «Запалімо свічу пам’яті»; «На
сонці тепло, а біля матері добре», «День рідної мови», «Дивись - не
забудь, людиною будь», «Рідна мати моя…», «Козацькому роду нема
переводу», «Моя сонячна Україна», «Нашому роду нема переводу»;
- квест «Сортую сміття – допомагаю Україні»;
- майстер-клас «Вчимося бути ощадливими: майструємо
розвивальні іграшки для дітей»;
- акцію за участю батьківської громади «Що можу зробити Я, щоб
дітям у садочку жилося краще!», «Відмовляємось від поліетилену!»,
виставка ЕКО-сумок;
- «Жива бібліотека просто неба» (сквер імені І. Франка);
- проведення у закладах Тижня музею (квітень), Дня матері
(травень), Дня батька (червень), Тижня сім’ї (травень);
- відвідування учасниками освітнього процесу Міського
Товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта»;
- екскурсії у Хмельницький обласний краєзнавчий музей, музей
історії міста Хмельницького, Хмельницький обласний художній музей,
музей-студія фотомистецтва, Хмельницький обласний літературний
музей, музей Проскурівського підпілля, музей пам’яті жертв Голокосту
у Хмельницькій області, музей-бібліотеку ім. М.К. Реріха, музей цікавої
науки «Евріка», світлицю-музей «Живопис голкою», Арт-галерею
«Ренесанс», виставкову залу школи іконопису «Нікош», музей
В.З. Вайсера; екскурсії визначними місцями Хмельницької області та
України.
Проведення майстер-класів «Великодній ярмарок» у зв’язку із
встановленням карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2
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Впровадження
навчання щодо
підготовки
молоді до
подружнього
життя

Організовувати міські
огляди-конкурси «Таланти
багатодітної родини»
Здійснювати вітання
матерів, які народили малят
в першу новорічну добу, на
День Матері та на День
міста
Розробляти та видавати
інформаційні матеріли з
питань сім’ї, підготовки
молоді до подружнього
життя та усвідомленого
батьківства

щороку

щороку

управління молоді та
спорту

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

щороку

управління охорони
здоров’я

щороку

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

відбувалось онлайн, серед них: майстер – класи «Як зробити писанку до
Великодня», відео-урок «Писанковий край»
(викладач Світлана
Делікатна), розписи на тему «Народний розпис на Поділлі»; майстерклас малювання з Надією Борецькою; виставки творів учителів та учнів
дитячої школи образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва
«Великодній розмай» тощо.
Відбувся онлайн-концерт зразкового
дитячого хору «Подільські солов'ї» дитячої музичної школи №1 ім. М.
Мозгового.
Здійснено вітання 17 матерів, які народили малят в першу новорічну
добу, 10 матерів на День Матері та планується вітання породіль на День
міста
Для інформування населення про перелік соціальних послуг створено
сторінки Центру та Служби «Телефону Довіри 15-50» в соціальній
мережі Facebook та Instagram, де постійно розміщується інформація про
роботу Центру, проведені заходи, акції, а також корисні рекомендації,
соціальні ролики тощо. Розроблено інформаційний флаєр, календарик
Центру, розроблено макети постерів та розміщено соціальну рекламу на
біг-бордах. Продовжуємо розповсюджувати інформаційну друковану
продукцію: буклети – «Шлюб. Сім’я. Відповідальність», «Сім’я без
насилля», «Фахівець із соціальної роботи - професія добрих справ»,
«Форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», буклет щодо попередження насильства та жорстокого
поводження в сім’ї, листівку «Телефон Довіри 15-50». Проводиться
рубрика «Поради психолога» на ТРК «Місто», проведено акцію
«Естафета добра» - виготовлено проморолик про наставництво та
розроблено онлайн-анкету «Перший крок до наставництва» для осіб, які
бажають стати наставниками. Постійно розробляються інформаційні
матеріали щодо форм сімейного виховання.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006
року №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період до 2015 року», наказу МОЗ України від 4
квітня 2007 року №372/34 «Про затвердження плану реалізації заходів
щодо забезпечення виконання Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період до 2015 року», з метою активізації пропаганди
здорового способу життя для збереження репродуктивного здоров’я та
реалізації пілотного проекту «Разом до здоров’я», управлінням охорони
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здоров’я Хмельницької міської ради щороку в місті проводяться
«Всеукраїнські тижні планування сім’ї та збереження репродуктивного
здоров’я».
Основною метою «Всеукраїнського тижня планування сім`ї та
збереження репродуктивного здоров`я» є привернення уваги урядових,
громадських організацій, медичних працівників та населення до
вирішення проблем планування сім`ї і репродуктивного здоров`я, а
також до подолання негативних тенденцій демографічної ситуації в
Україні.
У 2020 році в умовах карантину
інформація по «Тижню»
поширювалась онлайн у соціальних мережах, які користуються попитом
у підлітків та молоді.
Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді у місті відбувається
в умовах «Клініки дружньої до молоді» Хмельницької міської дитячої
лікарні.
«Клініка» відіграє значну роль у профілактиці ВІЛ/СНІДу і формуванні
відповідального відношення серед підлітків та молоді до власного
здоров'я. Окрім лікування типових захворювань, «Клініка» орієнтована
на інші аспекти здоров'я, пов'язані з: адиктивною поведінкою вживанням алкоголю, наркотиків, тютюнопалінням; статевою
поведінкою - ранні сексуальні відносини, непланована вагітність, раннє
материнство; інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ, поганим
харчуванням, депресіями, схильністю до суїцідальних вчинків,
нещасними випадками, травматизмом.
Робота Клініки «дружньої до молоді» проходить у тісній співпраці з
освітянами, психологами, соціальними працівниками. Про це
наголошується в угодах, підписаних між управліннями охорони
здоров'я, освіти та управлінням у справах сім'ї і молоді.
У закладах освіти з питань запобігання і протидії насильству в сім’ї
проведено ряд заходів:
- методичні години: ознайомлення з чинним законодавством з
питань запобігання та протидію домашньому насильству;
- семінари-практикуми та тренінгові заняття: «Профілактика
жорстокого поводження з дітьми», «Сім’я – основа психічного здоров’я
дитини»,
«Профілактика
стресів у педагогічній практиці»,
«Психологічна компетентність сучасної родини», «Стилі сімейного
виховання», «Партнерська взаємодія з дитиною», «Мистецтво
спілкування з дітьми», «Формування батьківської компетентності», «Ми
проти насильства», «Профілактика агресії та насилля серед учнівської
молоді», «Знущання та агресія. Домашнє насильство», «STOP БУЛІНГ»,
«Усвідомлення батьківство – як умова повноцінного розвитку дитини»,

Приймати участь у
щорічній акції «16 днів

щороку

управління праці та
соціального захисту

«Мистецтво ефективного спілкування з дитиною», «Поняття та сутність
насильства», «Страх покарання», Ми всі можемо допомогти це
зупинити», «Як не стати жертвою?», «Запобігання насильству серед
дітей. Правила безпечної поведінки», «Діти покоління Z: їхні
особливості, унікальні можливості та проблеми», «Вплив соціальних
мереж на формування особистості учня», «Розвиток партнерської
взаємодії дорослого й дитини»;
- батьківські лекторії: «Роль сім'ї у вихованні майбутнього
сім'янина», «Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в
сучасному сімейному вихованні», «Життєвий простір без насильства»,
«Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними
дітьми?», «Гра в житті дитини. Світ сімейних захоплень», «Умови
успішного виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей,
атмосфера злагоди і довіри», «Світ дитини: особливості становлення.
Коучинг виховання»;
- заняття з елементами тренінгу з представниками патрульної
поліції «10 головних правил безпеки дітей», «Родинна - твердиня»;
- круглий стіл для батьків на тему «Геть насильство над дітьми»;
- консультації для батьків по темі «Попередження жорстокого
поводження з дітьми», «Вплив взаємин у родині на становлення
особистості дитини», «Гармонійний розвиток дитини в родині де
живуть три покоління»;
- година психолога: «Сім’я без насильства!»;
- батьківські збори «Сім’я – простір без насильства»;
«Профілактика та попередження різноманітних проявів насильства та
підвищення психологічної грамотності»; « Формування активної
виховної позиції»;
- педагогічні читання «Як запобігти насиллю в сім’ї», «Шкільний
булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»;
- психологічний семінар «Stop насиллю в сім’ї», «Партнерство
керівника гуртка і сім’ї в навчанні, вихованні і розвитку дитини»;
флешмоб «Ми проти насильства»;
- акція «День без конфліктів»;
- оформлено інформаційних буклетів для батьків «Запобігання
фізичному та психічному насильству над дітьми»;
розповсюдження просвітницьких буклетів та матеріалів серед учнів
та педагогічних працівників на тему: «Жорстокість стосовно дитини:
Що це таке? Куди звернутись? Як допомогти?», «Національна «гаряча»
лінія – принципи роботи».
Протягом І-го півріччя 2020 року проводились, лекції, тренінги, бесіди
щодо протидії торгівлі людьми, жорстокого поводження та насильства в
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сім’ї для учнів навчальних закладів, студентів вищих учбових закладів,
ліцеїв, училищ, вихованців дитячого будинку, прийомних сімей та
ДБСТ - «Попередження конфлікту як причини домашнього
насильства», «Домашнє насильство. Як захистити себе», «Домашнє
насильство. Куди звернутися по допомогу?», «Протидія жорстокому
поводженню в підлітковому середовищі», «Шляхи виходу з
конфліктних ситуацій» тощо. Протягом І-го півріччя проведено 57 таких
заходів та охоплено 1819 чол.
На виконання Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» працівниками Центру спільно з працівниками
ювенальної превенції, працівниками управління праці та соціального
захисту населення та служби у справах дітей здійснено 2 комісійних
виїзди (2 – за повідомленнями управління праці та соціального захисту
населення) в сім’ї, де були зафіксовані факти вчинення насильства
відносно неповнолітніх, складено акти оцінки потреб. 2 сім’ям послуги
надаються за соціальною карткою отримувача послуг. З особами, які
вчинили насильство в сім’ї спеціалістами Центру проводиться
профілактична, психолого-реабілітаційна 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 І-го півріччя 2020 року
до Центру надійшло 152
повідомлення з органів поліції на проведення психокорекційної
профілактичної роботи щодо випадків насильства, охоплено соціальною
роботою 29 осіб. Протягом звітного періоду організовано 22
профілактичні рейди, відвідано 109 сімей.
Отримано 6 повідомлень вчинення насильства в сім'ї. Вжито заходів
негайного реагування.
Передано в Хмельницький міськрайонний суд 1 позов органу опіки та
піклування щодо позбавлення батьківських прав. Протягом звітного
періоду суд прийняв рішення про відібрання 1 дитини у батьків без
позбавлення батьківських прав, 1 батька позбавлено батьківських прав.
За спільним з міськрайонним управлінням юстиції, правоохоронними
органами графіком заплановано і проводяться просвітницькопрофілактичні заходи в навчальних закладах міста з питань
попередження насильства в сім'ї; з роз'яснення вимог чинного
законодавства про відповідальність неповнолітніх осіб за скоєння
злочинів і правопорушень, відповідальність батьків за виховання дітей;
попередження вживання алкогольних, тютюнових і наркотичних
речовин. Проведено 25 просвітницько-профілактичних зустрічей із

Здійснювати заходи щодо
активного залучення дітей
із сімей, які опинилися в
складних життєвих
обставинах до роботи в
гуртках у позашкільних та
загальноосвітніх
навчальних закладах, в
клубах за місцем
проживання, в школах
естетичного виховання

постійно

управління молоді та
спорту, управління
освіти, управління
культури та туризму

дітьми, батьками, вчителями, взято участь у засіданнях координаційних
рад.
Здійснено 7 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.
На обліку в службі перебуває 1 дитина, стосовно якої скоєно насильство
в сім’ї. Дитина та її батьки отримують соціальні послуги в Центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах залучаються до
гуртків, які працюють у закладах позашкільної та загальної середньої
освіти.
Відповідно до чинного законодавства управлінням культури і туризму
забезпечується надання пільг в оплаті за навчання в школах естетичного
виховання, студіях та гуртках дітям соціально-незахищених верств. У I
- му півріччі 2020 року пільгами (на 100% та 50%) по навчанню в
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста
охоплено – 764 учні, на що використано – 553,2 тис. грн.
Звільнено від плати за навчання повністю - 681 учень, з них - 46 учнів з
сімей матерів-одиначок (витрачено 35,56 тис. грн.), 73 дітей-інвалідів з
дитинства (витрачено – 54,5 тис. грн.), 11 дітей із сімей-чорнобильців
(витрачено 7,35 тис. грн.), а також 363 дітей з багатодітних сімей
(витрачено 277,55 тис. грн.), 8 дітей - сиріт та під опікою (витрачено
4,65 тис. грн.), 4 дитини з сімей воїнів - інтернаціоналістів, інвалідів
(витрачено 2,8 тис. грн.).
Також, користувались пільгою в платі за навчання на 50%: 8 учнів з
сімей інвалідів І та ІІ групи загального захворювання (витрачено 3,4 тис.
грн.), 33 учні працівників шкіл естетичного виховання (витрачено 13,36
тис. грн.) та 42 учні, які навчаються на двох та трьох відділеннях
(витрачено 10,4 тис. грн.), всього - 83 учні даних категорій, всього на
суму 32,14 тис. грн.
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
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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 I
півріччі 2020 року звільнено від плати на 100% дітей з сімей учасників
АТО – 143 учня (витрачено 113,2 тис. грн.) та 22 учня (витрачено 16,7
тис. грн.) з сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції. В угодах з
гастролюючими цирками та луна – парками, які укладає управління
культури і туризму, обов’язково передбачається безкоштовне
відвідування вистав дітьми з малозабезпечених сімей та інших
пільгових категорій.
З 2018 року рейди не проводяться відповідно до прийнятих змін в Закон
України «Про охорону дитинства» від 05.03.2017 року.

Інформаційно-просвітницька робота в закладах проводилася за
наступними напрямками:
- тренінгові заняття: «Індивідуальність та особистість людини:
особиста й людська гідність», «Віртуальний терор: тролінг,
кібербулінг», «Портрет людини, яка потрапила в ситуацію торгівлі
людьми», «Торгівля людьми – лихо ХХІ століття», «Протидія торгівлі
людьми та попередження нелегальної міграції», «Купівля-продаж
дитини-грубе порушення прав людини»;
- акції за участю БО «Ксена» щодо запобіганню торгівлею людьми та
попередженню нелегальної міграції;
- виховні години: «Жебракування – одна із найголовніших форм
експлуатації людьми», «Алгоритм дій, якщо стали свідком дитячого
жебрацтва» з демонстрацією навчального фільму «Станція призначення
– життя»», «Протидія торгівлі людьми та ризики, пов'язані з трудовою
нелегальною міграцією»;
- навчання по Програмі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації

Надавати соціальну
допомогу особам, які
постраждали від торгівлі
людьми

постійно

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

Хмельницького регіонального компоненту проекту «Поширення
національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в
сфері протидії торгівлі людьми в Україні» психологи закладів освіти;
- години спілкування «Яким є ідеал сучасної молодої людини?»,
«Віра у себе», «Стратегія прийняття моральних рішень», «Як подолати
труднощі і випробування», «Шлях до самореалізації або як стати
особистістю»;
- флешмоб «Толерантність – це…»;
- просвітницькі заняття «Станція призначення «Життя»;
- семінар «Причини міграції»;
- круглий стіл «Як не стати жертвою торгівлі людьми», «Безпека дітей
в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»;
виготовлення інформаційних бюлетенів «Безпечна поведінка», «Мій
світ – без насилля!».
Протягом І-го півріччя 2020 року Центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді проводилась лекційно-просвітницька робота у середніх
навчальних закладах міста, вищих учбових закладах, коледжах та
закладах профтехосвіти з питань протидії торгівлі людьми та
попередження нелегальної міграції; психолого-мотиваційна робота у
міському Центрі зайнятості. - проведено 6 тренінгових занять за участю
155 осіб, які перебувають на обліку ( в т. ч. тимчасово переміщені
особи) за тематикою: «Як правильно побудувати
бесіду з
роботодавцем», «Мотивація у пошуку роботи для людей, які
перебувають на обліку у ЦЗ», «Я успішна жінка!» для жінок, які
перебувають на обліку у центрі зайнятості тощо. В СЗОШ № 6 для
старшокласників проведену профорієнтаційну бесіду «Професія до
душі». Проведено: 2 заходи для 81 особи по протидії торгівлі людьми
наступної тематики: «Торгівля людьми — ганебне явище суспільства»,
круглий стіл «Головні аспекти взаємодії суб'єктів соціальної роботи».
Працівники служби у справах дітей беруть участь у заходах з питань
протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції.
В Центрі (вул. Кам’янецька, 74) функціонує інформаційний куточок,
який містить матеріали з питань торгівлі людьми.
Через засоби масової інформації своїми публікаціями фахівці Центру
надають рекомендації щодо попередження потрапляння особи в
ситуацію торгівлі людьми. За І-е півріччя 2020 року проводилися
виступи на ТРК «Місто», у щотижневику «Проскурів», на сайт міської
ради та сайт обласного центру, у «Фейсбук» опубліковано 14 статей
наступної тематики: «Стоп торгівлі людьми!», «Складні життєві
обставини — не вирок», «Гаряча лінія. Телефонуй!», «як говорити з
дітьми про загрози», «Потреба у спілкуванні та підтримці. Телефон
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Забезпечення
рівних прав та
можливостей
жінок і чоловіків

Спеціалістам відповідних
управлінь, які здійснюють
заходи у сфері протидії
людьми приймати участь у
навчальних семінарах та
тренінгах
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

згідно
плану

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення, управління
молоді та спорту,
охорони здоров’я,
служба у справах дітей
управління освіти,
управління молоді та
спорту

Довіри 15-50», «Дозвіл на виїзд дитини за кордон. Поради
юрисконсульта», «Вибір майбутньої професії. Поради випускникам»,
«Як убезпечити себе від потрапляння на гачок торгівців людьми.
Поради спеціаліста», «Рабство досі існує».
Працівники служби у справах дітей беруть участь у заходах з питань
протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції.
У зв'язку з запровадженням режиму карантину на території України,
проводився обмін досвідом з практичних аспектів здійснення соціальної
роботи з партнерами-суб'єктами соціальної взаємодії онлайн.
У навчальних закладах міста, вищих учбових закладах проводяться
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. За І півріччя 2020 року таких заходів наступної тематики:
«Територія жінки», «Серйозно про творчість. Креатив без обмежень»,
«Ми — команда. В цьому наша сила», «Вміння комуні кувати»,
«причини виникнення конфліктів»,
«Згуртованість колективу»,
«Монологи війни. Жінки», «Від пасиву до активу» та інші. Проведено
57 заходів для 1819 учнів та студентів міста.
У закладах освіти міста проводилися просвітницькі заходи з питань
гендерної рівності, а саме:
- у плани виховної роботи введено питання забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків;
- «годин спілкування»: «Мистецтво спілкування. Діалог», «Роль
почуттів та емоцій у спілкуванні між юнаком та дівчиною», «роль
батька у вихованні дитини», «Моя сім’я. Яка вона?», «Сучасна сім’я»,
«Толерантне спілкування», «Всі ми рівні у правах та обов’язках», «Моя
сім’я», «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Допоможи собі
рятуючи інших», «Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», «Про
стосунки в учнівському середовищі», «Людство проти гендерного
насильства»;
- лекторії: «Чоловік та жінка які вони? Їх роль у виховані дитини»,
Насильство - це злочин від якого страждають найрідніші»;
- брейн-ринг «Конституція як основоположний акт правової системи
управління»;
- виступи агітбригад «Права дитини»;
- інтерактивні вікторини «Мої права та обов’язки»;
- круглий стіл «Безпечна школа. Маски булінгу»;
- тренінги «Гендерна рівність»; «Гендерна рівність – обличчя народу»
- психологічний тренінг для педагогів «Запобігання гендерному
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7.

Соціальні
виплати

Соціальні пільги

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
Забезпечити придбання та
впровадження нового
програмного засобу з
метою отримання
високоефективних
механізмів надання
житлових субсидій
Виявлення сімей соціальновразливих категорій
населення, які потребують
встановлення лічильників
для виміру об’єму спожитої
води та об’ємної витрати
газу з подальшим
відшкодуванням коштів за

насильству серед дітей. Правила безпечної поведінки»;
- практичні заняття: « Ми з тобою схожі», «Що нас об’єднує і в чому
ми індивідуальні», «Традиційне уявлення про чоловіка і жінку»,
«Гендер і стать»;
- тренінги для учнів 9-10-х класів з питань гендерної рівності,
подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного
розподілу обов’язків щодо виховання дітей;
- тематичні зустрічі «Я – жінка, і я знаю свої права», «Молодь за
майбутнє»;
- Всеукраїнський відкритий онлайн-урок «Європа починається з тебе»;
- батьківський всеобуч «Сімейні конфлікти попередження кризових
ситуацій»;
- консультації для батьків «Рівноцінне виховання дитини як майбутніх
мами й тата».
У бібліотеках влаштовано книжкові виставки та тематичні полички
«Усе бере від матері початок…» (бібліотека-філія №12), книжкова
виставка «Для вас, любі матусі» (бібліотека-філія №4) тощо (Всього 8
виставок влаштовано онлайн).

постійно

управління культури і
туризму

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення.

Працівника управління праці та соціального захисту населення
забезпечено виконання єдиної технології прийому громадян. Протягом
першого півріччя 2020 року призначено та виплачено понад 24 видів
державних допомог для 27774 одержувачів на суму 176729,4 тис.грн.

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення

Запроваджено

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення

Встановлено лічильників об’ємної витрати газу для 11 осіб та
відшкодовано 69, 0 тис. грн.;
Заключено договорів на встановлення лічильників об’ємної витрати газу
для 6 осіб на суму 37,6 тис. грн.

8.

Робота з
багатодітними
сім’ями

виконані роботи виконавцю
робіт
Організація літнього
відпочинку та оздоровлення
дітей пільгових категорій,
що потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки
Забезпечення медичного
супроводу літнього
відпочинку та оздоровлення
дітей пільгових категорій та
дітей тимчасово
переміщених із зони АТО
Поновлювати банк даних
багатодітних сімей міста
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
Проводити свято для дітей
з багатодітних родин до
«Міжнародного Дня
захисту дітей»
Проводити акцію для дітей
з багатодітних родин
«Збираємо дітей до школи»

постійно

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

Оздоровча кампанія «Літо 2020»
не розпочалася у зв’язку з
поширенням короновірусної хвороби (COVID - 2019) і введенням
карантину. Не проводилось в умовах карантину

постійно

управління охорони
здоров’я

Не проводилось в умовах карантину

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення

Постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей, станом на
01.07.2020 року в місті проживає 1662 сім’ї в яких виховується 5294
дитини. З них 1446 сімей виховує по троє дітей; 56 сімей виховує
четверо та більше дітей.
-

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення

Протягом 2020 року 20 багатодітних сімей отримали гуманітарну
допомогу у вигляді речей.

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення

В місті проживає 105 матерів, які отримали почесне звання України
«Мати-героїня». Протягом 2020 року було порушено одне клопотання
щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».
Для матусь закуплені продуктові набори на суму - 26250,00грн.

щороку

управління праці та
соціального захисту
населення, управління
культури і туризму
управління праці та
соціального захисту
населення

В ІІ-му кварталі 2020р. заходи не відбувались в зв’язку із встановленням
карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.

щороку

-
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Сприяння
реалізації прав
дітей - сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Висвітлення у
засобах масової
інформації стану

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

щороку

управління праці та
соціального захисту
населення

щороку

управління праці та
соціального захисту
населення, управління
культури і туризму

Протягом звітного періоду в зв’язку із встановленням карантину,
спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2 гастролей цирків та луна –
парків не відбувалось.

щороку

управління праці та
соціального захисту
населення, управління
культури і туризму

-

постійно

служба у справах дітей

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

постійно

служба у справах дітей

Організовувати виступи на
радіо, телебаченні,
надавати матеріали для

постійно

управління праці та
соціального захисту
населення, управління

Служба забезпечує своєчасне виявлення та постановку на облік дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах або залишились без
піклування батьків. Станом на 25.06.2020 року на обліку в службі у
справах дітей перебуває перебуває 165 дітей:
- 46 дітей-сиріт;
- 78 дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 38 - які опинились у складних життєвих обставинах, чиї батьки
ухиляються від виховання дітей;
- 1 - яка зазнала насильства.
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
39). З’ясовуються проблеми сімей, надаються консультації та реальна
допомога в їх вирішенні.
Ініційовано 30 притягнень до адміністративної відповідальності батьків
та осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання батьківських
обов'язків.
Служба постійно проводить профілактичну роботу з батьками та
особами, що їх замінюють, у разі неналежного виконання ними
обов’язків із виховання і утримання дітей.
Лікувально-профілактичними закладами міста постійно проводиться
просвітницька робота серед молоді, спрямована на її підготовку до
сімейного життя, відповідального батьківства з питань планування сім’ї

-

реалізації
сімейної
політики

преси, розміщувати
матеріали на сайтах

Начальник управління

молоді та спорту,
управління охорони
здоров’я

та популяризації здорового способу життя.
В умовах карантину робота ведеться онлайн у соціальних мережах, які
користуються попитом у підлітків та молоді
За І- е півріччя 2020 року у засоби масової інформації надано: 130
публікацій - сайт міської ради, сайт обласного ЦСССДМ та управління
молоді і спорту, 50 інтерв’ю МТРК «Місто», «Поділля-центр», «ТВ
7+», «Перший Подільський», 3 інтерв’ю – радіо «Поділля-центр, 170 публікацій у «Фейсбуці» наступної тематики: «Сімейні традиції», «Як
виховувати дівчинку. Поради психолога», «Як виховувати хлопчика.
Поради психолога», «Чому важливо просити вибачення у дитини»,
«Чому чоловіки не хочуть одружуватися. Поради психолога»,
«Найпоширеніші проблеми підлітків та їх вирішення», «Газлайтинг як
різновид психологічного насильства" та інше.
Створено сторінки Центру та Служби «Телефону Довіри 15-50» в
соціальній мережі Фейсбук, де постійно розміщується інформація про
роботу Центру, проведені заходи, акції, а також корисні рекомендації,
соціальні ролики тощо. Розроблено інформаційний флаєр, календарик
Центру, розроблено макети постерів та розміщено соціальну рекламу на
біг-бордах. Продовжуємо розповсюджувати інформаційну друковану
продукцію: буклети – «Шлюб. Сім’я. Відповідальність», «Сім’я без
насилля», «Фахівець із соціальної роботи - професія добрих справ»,
буклет щодо попередження насильства та жорстокого поводження в
сім’ї, листівку «Телефон Довіри 15-50”. Проводиться рубрика «Поради
психолога» на ТРК «Місто».
Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

