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Інформація
про стан виконання Програми підтримки сім’ї на 2021-2025 роки за 1 півріччя 2021 року
Назва
напрямку
діяльності
1. Підвищенн
я престижу
сім’ї та
утверджен
ня
пріоритетн
ості
сімейних
цінностей

№
з/п

Перелік заходів
програми
Проводити
просвітницьку
роботу з метою
утвердження
провідної
соціальної ролі
інституту сім’ї,
збереження та
популяризацію
національних
культурних
сімейних традицій
і цінностей, в
тому числі з
використанням
онлайн технологій

Термін
виконан
ня
щороку

Виконавці
Департамент
освіти та
науки,
управління
молоді та
спорту,
управління
охорони
здоров’я,
управління
культури і
туризму

1 півріччя 2021 року

2021

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 просвітницькоінформаційна робота шляхом проведення лекцій, бесід,
тренінгів, індивідуальних консультацій, зустрічей, круглих
столів, презентацій для учнівської та студентської молоді,
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах,
вихованців
дитячого
будинку,
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 профілактична робота з попередження відмов від
новонароджених дітей в міському перинатальному центрі та

-

Забезпечити
комплектування
фондів бібліотек
міста
літературою, що
пропагує сімейні
цінності

щороку

управління
культури і
туризму

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

постійно управління
культури і
туризму

матерів, які відмовляються від обстеження і відносяться до
групи високого ризику по перинатальним та материнським
втратам.
Працівники Центру приймали участьв онлайн –конференції
«Маяк відносин»,бесіді на тему «Сексуальне виховання
молодого покоління»,бесіді з елементами тренінгу «Мистецтво
бути щасливим»,відео лекторії «Оптимізація вибору шлюбного
партнеру»
На сторінках Центру у соціальних мережах та на сайті
Хмельницької міської ради постійно постійно відбувається
анонсування заходів, що заплановані, у тому числі щодо
пропаганди позитивного іміджу сім’ї.
На сайті Хмельницької міської ЦБС та сторінці у Фейсбук
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.
Бібліотеки постійно оновлюють фонди літературою з питань
сімейного виховання. Так, за І півріччя 2021 року надійшло 269
примірників на суму 10270,00 грн.
Періодичні видання: «Найкращі жіночі історії», «Діточки»,
«Газета для жінок», «Журнал для жінок», «Порадниця»,
«Сімейні поради», «Жінка», «Є. Сімейна», «Домашня газета»,
«Люди і долі», «Моя сповідь», «Життя і жінка», «Ти і я і вся
сім’я» – всього 41 примірник, 13 назв на загальну суму 6795,51
грн.
До Дня Матері були підготовлені наступні заходи:
- Книжкова виставка «До віку матінку шануйте – це
найсвятіший оберіг» (№26).
- Кижкова виставка «Благословена жінка мати» (№27).
- Віртуальна книжкова виставка «Моя сім’я - життя мого
колиска» https://cutt.ly/bnFxk4R (Центральна публічна
бібліотека).
- Онлайн-подорож літературними творами «Довіку
матінку шануйте свій найсвятіший оберіг»

50,00

-

Надавати
консультативнопсихологічну
допомогу
родинам з питань
виховання дітей у
сім’ї

щороку

Департамент
освіти та
науки,
управління
молоді та
спорту

Створити серію
буктрейлерів

щороку

управління
культури і

https://cutt.ly/TnFxQnj (Центральна публічна бібліотека).
Майстер-класи:
- Віртуальний майстер-клас «Цьомки для мами»
https://cutt.ly/FnFxFkb (Центральна публічна
бібліотека).
- «Квітковий
дивосвіт
для
матусі»
https://www.youtube.com/watch?v=hb81gON7hag&t=73s
(№2).
- Майстер клас «Вітальна листівка» (№4).
- Майстер-клас «Подарунок для Матусі» (№10).
- Онлайн
майстер-клас
«Листівка
для
матусі»
(https://youtu.be/CgNW5FJJq5Y ) (№11).
- Майстер-клас «Листівка мамі» (№20).
Бібілотекою-філією №3 був організований флешмоб до Дня
Матері «Мамина ласка, бабусина казка»( №3):
https://cutt.ly/0nFeTPg
https://fb.watch/65_Y3lNKIE/
https://fb.watch/65__JU_dxW/
https://fb.watch/65-0KRGjeQ/
https://fb.watch/65-2AOri97/
https://fb.watch/65-4iQGz3Z/
Відео-привітання до Дня матері:
- https://cutt.ly/RnFgRh9 (№9).
- https://cutt.ly/BnFg3gF (№15).
- https://cutt.ly/MnFhR4U (№18).
З метою покращення психоемоційного стану дітей у сім’ях, де
трапляються непорозуміння між батьками або дорослими
членами родини, психологами Центру надаються психологічні
консультування таких сімей з дітьми. Проводяться
психологічні консультування з визначення підготовки дітей до
школи,визначення психоемоційного стану дитини, а також
визначення прихильності до батьків тощо. Протягом півріччя
до психологів Центру звернулась 51 сім’я. Надані консультації
відповідно до потреб.

-

10,00

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

туризму
щороку

Провести фото
щороку
флешмоб у
соцмережах до
українського Дня
родини «Читаюча
родина –
майбутнє
України»
В бібліотеках
щороку
міста підготувати
інформаційно довідкові
матеріали з метою
підняття ролі
сім’ї:
«Сім’я. Діти.
Суспільство»,
«Сімейна
скарбничка»,
«Сім’я в художній
літературі»,

управління
культури і
туризму,
управління
праці та
соціального
захисту
населення

У зв’язку з карантином заходи відбувалися в онлайн-форматі.
Серед заходів, майстер-класи, створення вітальних листівок
- 1 відео вітання до Дня матері;
- 1 онлайн майстер-клас.
Надані консультації відповідно до потреб. До Дня сім’ї:
- Літературно-музична композиція «Серце мами завжди з
нами» (№12).
- Просвітницька година «Моя сім'я , моя родина в житті і
долі України» (№24).
Книжкові виставки«Читаюча родина, де читають батьки, там
читають діти» (№25), "Людина без сім'ї, що дерево без плодів"
(№5), «Двоє сонць мені завжди світитимуть – твої очі…таких
не знайти!» (№22)

управління
культури і
туризму

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

30,00

-

Були підготовлені наступні видання:
- Інформаційний список літератури «Книжкові смаколики
для сімейного читання» (№14).
-

Вебліографічний список «Скарбничка корисних сайтів»
(№7).
довідка «Сім’я в художній літературі» №12.

2,00

«Читаємо в
сімейному колі»
Забезпечувати
роботу клубу за
інтересами у
бібліотеці - філії
№14 «Родина,
родина від батька
до сина»

Провести
соціологічне
дослідження анкетування
«Бібліотека і
сім’я»

постійно управління
культури і
туризму

2023

управління
культури і
туризму

Протягом 2021 року були проведені засідання клубу по темах:
12.02.21 Творча лабораторія «Найщиріші вітання у Всесвітній
день кохання!» (До Дня Св.Валентина). Були виготовлені
креативні валентинки, творчі поробки, малюнки.
19.03.21 Книжковий дрес-код «Дефіле улюблених книг» у групі
Вайбері «Бібліотечна родина». Користувачі були ознайомлені з
бібліотечними новинками, які найбільш популярні серед
однолітків, як по шкільній програмі, так і для позакласного
читання.
Напередодні Великодня з 7 по 11 травня для дітей та їх батьків
у читальній залі книгозбірні був організований огляд книг
«Великодній настрій».
До Дня матері – художня палітра «Даруйте радість матусям!»
До Дня захисту дітей – бібліотечний non-stop «Книжкова
країна – твоя країна». Цього дня для користувачів було
проведено знайомство з книжковою викладкою «Влітку нам
ніколи нудьгувати!», бібліознайомство з бібліотекою для
маленьких читачів-дошкільнят.
Розпочався non-stop з маленькими майбутніми читачами.
Малюки знайомилися з бібліотекою, переглядали цікаві книги,
брали участь у літературній вікторині «Знавці казок».
Впродовж дня для всіх категорій користувачів були
розважальні ігри, літературні мандрівки, цікаві конкурси,
приємне дозвілля та максимум приємних вражень. Всі
учасники дійства мали змогу ознайомитися з захопливими
сучасними книгами, відкрити для себе безліч цікавих
письменників-класиків, поспілкуватися з однолітками, весело
та неординарно провести час у бібліотеці.

-

-

Проводити
фотоконкурси та
фотовиставки до
Дня Матері, Дня
Батька, Дня сім’ї

щороку

управління
молоді та
спорту

У 2021 році проведено фотоконкурс до Дня сім'ї, в якому взяло
участь 30 сімей. Переможці отримали подарунок від
Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді.
У 2021 році оголошено фотоконкурс до Дня Незалежності
України, який ще триває.
Було підготовлено такі заходи:
- Художня палітра «Даруйте радість матусям!» (№14).
- Виставка дитячих малюнків «Мамо ти найкраща за усіх»
(№25).
Протягом 29-30 квітня реалізовано проєкт «Школа здорових
стосунків» у форматі online (лекції для учнівської та
студентської
молоді.
Залучені
профільні
фахівці.
Зареєструвались 48 осіб.

1,00

Запровадити
проект із
формування
навиків здорових
стосунків,
популяризації
сімейних
цінностей «Школа
здорових
стосунків»
Запровадити
«Фестиваль
сімейних
цінностей»;
тематичні
публікації у
соціальних
мережах
Проводити заходи
(флешмоби,
круглі столи,
зустрічі з
психологом), які
пропагують
родинні цінності.
Проводити

щороку

управління
молоді та
спорту

щороку

управління
молоді та
спорту

Проведено фестиваль сімейних цінностей до Дня сім’ї

1,50

щороку

управління
молоді та
спорту

Працівниками Центру проводяться заходи,психологами
групові та індивідуальні консультації спрямовані на
пропагування
інституту
сім’ї,
подружньої
вірності,відповідального ставлення до родини ,народження та
виховання дітей,ставлення з повагою до батьків,людей
старшого покоління.

2,00

щороку

управління

До Різдвяних свят проведено майстер клас різдвяного настрою

1,00

заходи, які
сприяють в
проведенні
змістовного
спільного
дозвілля та
популяризують
здоровий спосіб
життя.
Заходи:
1. сімейне свято
"КОЗАЦЬ
КИЙ
Family
Fest";
2. сімейне свято
на
мікрорайо
ні;
 родинні
змагання та
естафети;
 перегляд
кінофільмів
під відкритим
небом
Здійснювати
вітання матерів,
які народили
малят в першу
новорічну добу,
на День Матері та
на День міста
2. Впровадже

Здійснювати

молоді та
спорту

«Різдвяні віночки» та «Святкові горнятка». 03 березня - турнір
із настільної гри «Світ громад» між молодіжними осередками
міста. Протягом червня молодіжні вечорниці «Слухай
Хмельницьке».
До міжнародного Дня захисту дітей організовано 2 свята
казковий потяг «Подорож Країною дитинства» та конкурсно –
ігрову програму «Ми за мир, а мир за нас»
з травня 2 рази на місяць організовано перегляд кінофільмів на
стадіоні СКЦ «Плоскирів»
1,50

2,00

2,50

10,00

щороку

щороку

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

Протягом 2021 року вітали матерів – породіль:
- які народили дітей в першу добу нового року- 11 матерів
народили 11 дітей, отримали подарунки на суму 14985,63тис.грн.;
-які народили дітей на день Матері – 5 матирів народили 5
дітей та отримали подарункі на суму – 9599,60 тис.грн.;

45,00

Працівниками Центру проводяться лекції на теми : " Зроби свій

3,00

ння
навчання
щодо
підготовки
молоді до
подружньо
го життя

підготовку та
видання
інформаційних
матеріалів з
питань сім’ї,
підготовки молоді
до життя в
подружжі,
усвідомленого та
відповідального
батьківства

Запровадити
проведення
програми
швидких
знайомств для
молоді «Speed
Dating» з метою
покращення
комунікації між
молоддю,
пропагування
здорових та
сталих стосунків
Проводити
«Всеукраїнські
тижні планування
сім’ї та
збереження

молоді та
спорту

щороку

управління
молоді та
спорту

щороку

управління
охорони
здоров’я

вибір на користь здоров'я", Сексуальне виховання молодого
покоління", "Школа здорових стосунків. оптимізація вибору
шлюбного партнера" та ін.
Проведено захід до дня здоров'я спільно з ТО " Перспектива".
Психолог Центру у телепередачі " Поради психолога"
розповіла як психологічно підготуватися до пологів.
Всього
проведено та взято участь у 12 заходах
щодо планування сім’ї та збереження репродуктивного
здоров’я.
Інформаційні матеріали з питань сім’ї висвітлюються у ЗМІ,
на сайті міської ради, сайті управління молоді та спорту ,
соціальних мережах, на МТРК «Місто» в рубриці – поради
психолога :
«Сім’я та сімейні цінності», «Закони сімейного щастя»,
«Формування навичок адаптації до самостійного життя», «Роль
бабусів та дідусів у вихованні онуків», «Як навчитись довіряти
своїй дитині», «Як батькам вберегти дитину від суїциду та
кіберчеленджів».
до Дня Святого Валентина 12 лютого проведено програму
швидких знайомств «Speed Dating»

1,00

-

3. Здійснення
заходів
щодо
попередже
ння
насильства
в сім’ї

репродуктивного
здоров’я»
Забезпечувати
надання медикосоціальних послуг
дітям
підліткового віку
в умовах «Клініки
дружньої до
молоді» КП
«Хмельницька
міська дитяча
лікарня»
Сприяти роботі
координаційної
ради з питань
сім’ї, гендерної
рівності,
демографічного
розвитку,
запобігання
насильству в сім’ї
та протидії
торгівлі людьми

щороку

управління
охорони
здоров’я

щороку

управління
праці та
соціального
захисту
населення

-

Проводяться засідання координаційної ради з питань
запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі
людьми.
Відбувається інформаційно-просвітницька робота в навчальних
закладах міста, метою якої є проведення лекцій, бесід,
лекторіїв
з
елементами
тренінгу,
відеолекторіїв,
профілактичних бесід, круглих столів, презентацій, семінарів –
попередження негативних явищ в молодіжному середовищі,
профілактика насилля в сім’ї, сімейних конфліктів, булінгу на
теми:
« Булінг та цькування. Як йому протидіяти»
«Права та обов’язки осіб, що перебувають у СІЗО»
«Здорові стосунки без насилля» тощо.
Проводяться індивідуальні та групові консультації,
тренінги та бесіди з неповнолітніми, які утримуються у
слідчому ізоляторі відповідно до угоди про співпрацю між
Центром та СІЗО.
Продовжується робота з неповнолітніми, що перебувають в
СІЗО,
щодо
мотивації
до
соціальної
поведінки,
відповідальності за власне майбутнє, шляхів подолання
конфліктних ситуацій в установі, де вони знаходяться, а також
онлайн бесіди на платформі Zoom на теми: «Як робити
правильний вибір», «Як планувати своє життя», «Як стати

-

Проводити
щороку
інформаційно просвітницькі
заходи щодо форм
та проявів
домашнього
насильства, його
причин та
наслідків,
формування
нетерпимого
ставлення до
насильницької
моделі сімейних
відносин

Забезпечувати
проведення
корекційної
роботи з особами,
які вчинили

Департамент
освіти та
науки,
управління
молоді

постійно управління
праці та
соціального
захисту
населення,

автором власного життя», «Чим життя за межами виправного
закладу є цікавішим», «Права та обов’язки неповнолітніх
осіб,що перебувають випраному закладі».
На виконання Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» працівниками Центру спільно з
представниками ювенальної превенції, управління праці та
соціального захисту населення та служби у справах дітей
здійснено 7 комісійних виїзди (7– за повідомленнями
управління праці та соціального захисту населення) в сім’ї, де
були зафіксовані факти вчинення насильства відносно
неповнолітніх, складено акти оцінки потреб. 5 сімей
знаходиться під соціальним супроводом, 2 сім’ям надаються
послуги
соціального
консультування
та
соціальної
профілактики. З особами, які вчинили насильство в сім’ї
спеціалістами Центру проводиться профілактична, психологореабілітаційна робота. З батьками систематично проводяться
профілактично-роз’яснювальні бесіди щодо адміністративної
та кримінальної відповідальності за протиправні дії відносно
дітей.
Проводяться засідання координаційної ради з питань
запобігання та протидії домашнього насильства.
Проводиться інформаційно-просвітницька робота в навчальних
закладах міста, метою якої є проведення лекцій, бесід,
лекторіїв
з
елементами
тренінгу,
відеолекторіїв,
профілактичних бесід, круглих столів, презентацій, семінарів –
попередження негативних явищ в молодіжному середовищі,
профілактика насилля в сім’ї, сімейних конфліктів, булінгу на
теми:
« Булінг та цькування. Як йому протидіяти»
«Права та обов’язки осіб, що перебувають у СІЗО»
«Здорові стосунки без насилля» тощо.
На виконання закону України «Про попередження насильства в
сім’ї»,що визначає насильство в сім’ї по відношенню до іншого
члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому
моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному

-

-

насильство в сім’ї,
та жертвами
домашнього
насильства

управління
молоді та
спорту,
служба у
справах дітей

Брати участь у
щороку
щорічній акції «16
днів проти
насильства»,

управління
праці та
соціального
захисту

здоров’ю безпосередньо працівниками Центру, а також за
підтримки органів та установ, на які покладено здійснення
заходів з попередження насильства
в сім’ї проводяться
відвідування
сімей(осіб),
складаються
акти
оцінки
потреб,надаються психологічні консультування. Особам, які
постраждали від насильства в сім’ях надаються консультації
психолога та юрисконсульта Центру. За звітний період до
Центру надійшло 114 повідомлень з органів поліції на
проведення психокорекційної профілактичної роботи щодо
випадків вчинення насильства, охоплено соціальною роботою
67 сімей.
За спільним з міськрайонним управлінням юстиції,
правоохоронними
органами
графіком
заплановано
і
проводяться просвітницько-профілактичні 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.
Працівники служби беруть участь у міських колегіях,
семінарах та круглих столах, організованих іншими
структурними підрозділами виконавчого комітету, надаються
методичні рекомендації керівникам навчальних закладів,
роз'яснюються вимоги чинного законодавства, що стосуються
захисту прав та інтересів дітей, доводяться до відома зміни в
законодавстві. Протягом І півріччя 2021 року проведено 20
просвітницьких зустрічей із учнями, батьками, педагогами,
взято участь у роботі координаційних рад шкіл. Після введення
карантинних заходів у електронній формі надавалися
методичні рекомендації навчальним закладам. Протягом 6
місяців 2021 року отримано 10 повідомлень вчинення
насильства в сім'ї. Вжито заходів негайного реагування.
В рамках проведення акції «16 днів проти насильства»
проводяться заходи щодо насильства в сім’ї та булінгу у школі
–відеолекторій на тему: «Насильство за ознакою статті та
протидія насильству», бесіди на тему: «Що робити,щоби тебе

3,00

«Стоп
насильству»

Запобігати
сімейному
неблагополуччю
та надавати
соціальні послуги
сім’ям, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах у
зв'язку з
вчиненням
домашнього
насильства

населення,
Департамент
освіти та
науки,
управління
молоді та
спорту
постійно управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
молоді та
спорту,
служба у
справах дітей

не принижували». Слухачами є
студенти коледжів та ВУЗів.

учні загальноосвітніх шкіл,

На виконання Закону України „Про запобігання та протидію
домашньому насильству” працівниками Центру спільно з
представниками ювенальної превенції, управління праці та
соціального захисту населення та служби у справах дітей
здійснено 7 комісійних виїздів( за повідомленнями управління
праці та соціального захисту населення) в сім’ї, де були
зафіксовані
факти
вчинення
насильства
відносно
неповнолітніх, складено акти оцінки потреб. 5 сімей
знаходиться під соціальним супроводом, 2 сім’ям надаються
послуги
соціального
консультування
та
соціальної
профілактики.
Фахівцями із соціальної роботи, соціальними педагогами та
психологами Центру проводиться робота з сім’ями, які
опинилися у складних життєвих обставинах згідно бази даних
(списків служби у справах дітей, інформації правоохоронних
органів, управління праці та соціального захисту населення,
навчальних закладів міста тощо). Станом на 01.07.2021 року на
обліку Центру перебувають 1015 сімей, які перебувають в
СЖО.
Протягом звітного періоду під соціальним супроводом
перебувало 90 сімей. Станом на 01.07.2021 року під соціальним
супроводом знаходиться 71 сім’я, у яких виховується 93
дитини. Знято із соціального супроводу протягом звітного
періоду 19 сімей у яких мінімізовано складні життєві
обставини.
Всього надано 6404 послуги (соціально- педагогічних,
психологічних, інформаційних, в тому числі онлайн).
Служба проводить постійну профілактичну роботу з метою
запобігання
сімейному
неблагополуччю,
проводить

-

індивідуальні бесіди, заходи, передбачені законодавством щодо
дітей, які перебувають на обліку. На засіданнях комісії з питань
захисту прав дитини заслуховуються подання Центру
соціальних служб для сім҆ї, дітей та молоді щодо соціального
супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, подання служби у справах дітей щодо
профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах, стану виконання батьківських обов̛язків.
У 2021 році розглянуто на комісії 8 таких питань.
Організовувати
постійно Департамент
тренінги та
освіти та
семінари у
науки
навчальних
закладах з питань
запобігання і
протидії
насильству в сім’ї
Здійснювати
постійно Департамент
заходи щодо
освіти та
активного
науки,
залучення дітей із
управління
сімей, які
молоді та
опинилися в
спорту,
складних
управління
життєвих
культури та
обставинах до
туризму
роботи в гуртках
у позашкільних та
загальноосвітніх
навчальних
закладах, в клубах
за місцем
проживання, в
школах
естетичного
виховання

-

Безкоштовно залучено до занять в спортивних клубах міського
Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання
дітей пільгових категорій, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки. В І півріччі 2021 році - 65
пільговиків
Майстер-клас «Зготуй матусі подарунок» для дітей з
багатодітних родин був проведений спільно з клубом
«Вікторія» міського центру по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання. Учасники виготовили паперові квіти з
солодким сюрпризом для любих матусь. (№7)
Бесіда-діалог «Чи важко бути матір'ю». Захід проводився у
травні з участю багатодітних мам (бібліотечний пункт №23).
Школа материнства "Доня моя, донечка" Учасницями
заходу стали дві багатодітних родини Щіпановських та
Цибульських. Темою заходу стала вишивка, майстер-клас з
якої провела Наталочка - майстриня по вишивці , не один раз її
вишиванки виставлялися на виставку в бібліотеці, клубі,
районних масових заходах. (№24).

-

4. Запобіганн
я торгівлі
людьми та
її первинна
профілакти
ка

За запитом
партнерів
соціальної
взаємодії, брати
участь у
профілактичних
заходах щодо
виявлення
неналежного
рівня виконання
батьківських
обов'язків.

постійно управління
молоді та
спорту,
служба у
справах дітей

Проводити
профілактичну
роботу з метою
запобігання
ризиків втягнення
молоді та
дорослого
населення до
торгівлі людьми,
нелегальної
міграції

щороку

управління
праці та
соціального
захисту
населення,
управління
молоді та
спорту,
Департамент
освіти та
науки, служба

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми
долучилися
до
проведення
заходу
в
рамках
загальнонаціональної інформаційної кампанії # Працюй
Безпечно.
Взяли участь у серії симуляційних вправ "Посилення взаємодії
суб'єктів у сфері протидії людьми"
Працівники Центру взяли участь у тренінгу на тему:" Основні
принципи та механізми допомоги у сфері протидії торгівлі
людьми" з благодійним фондом " КСЕНА".
Працівники Центру провели інформаційно - просвітницьку гру
з метою вироблення навичок безпечної поведінки, які
потенційно можуть призвести до потрапляння в ситуацію
торгівлі людьми.
Працівниками Центру на постійній основі здійснюються виїзди
з подальшим обстеженням умов проживання. В сім’ях, де
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’ язків
проводяться профілактичні бесіди, а також залучаються до
роботи психологи Центру.
У І півріччі 2021 року проведено 29 профілактичних рейдів,
відвідано 190 сімей. Ініційовано 32
притягнення до
адміністративної відповідальності батьків та осіб, що їх
замінюють, за неналежне виконання батьківських обов'язків.
Подано 3 позови про позбавлення батьківських прав. Протягом
звітного періоду суд прийняв рішення про позбавлення
батьківських прав 9 батьків стосовно 9 дітей.
В рамках співпраці з БФ «Ксена» відбуваються
заходи,спрямовані на вивчення
питань протидії торгівлі
людьми та попередження нелегальної міграції.
На сторінках Центру у соціальних мережах опубліковані
соціальні ролики на теми:
«Обізнані захищені!», « Торгівля людьми», «Втягнення в
злочинну діяльність», «Кібербулінг-секстинг».
В Центрі створено інформаційний куточок, який містить
матеріали з питань торгівлі людьми.
Працівники Центру провели інформаційно - просвітницьку гру
з метою вироблення навичок безпечної поведінки, які

-

-

у справах
дітей

Надавати
комплекс
соціальних послуг
особам, які мають
статус
постраждалих від
торгівлі людьми

Проводити
інформаційнопросвітницьку
роботу (тренінги,
семінари, акції
тощо) з питань
протидії торгівлі
людьми та
попередження
нелегальної
міграції

5. Забезпечен
ня рівних

У закладах освіти
проводити

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

постійно Департамент
освіти та

потенційно можуть призвести до потрапляння в ситуацію
торгівлі людьми.
Служба у справах дітей проводить профілактичнороз҆яснювальні заходи у навчальних закладах з метою
запобігання ризиків втягнення дітей до торгівлі людьми,
нелегальної міграції.
На обліку Центру та під соціальним супроводом перебуває
одна особа, яка постраждала від торгівлі людьми.

Проводиться інформаційно-просвітницька робота в навчальних
закладах міста - лекції, бесіди, лекторії з елементами тренінгу,
відеолекторії, профілактичні бесіди, круглі столи, презентації,
семінари – з метою попередження негативних явищ в
молодіжному середовищі, профілактики насилля в сім’ї,
сімейних конфліктів, булінгу тощо. Працівниками Центру
виконується Комплексна програма реалізації молодіжної
політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.
Хмельницькому на 2017-2021 роки. Мета Програми –
створення сприятливих умов для соціального становлення та
розвитку дітей і молоді, формування національної свідомості,
здорового способу життя, правової культури, стимулювання
молоді до самостійного та усвідомленого вибору життєвої
позиції.
Працівники служби у справах дітей беруть участь у заходах з
питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної
міграції.
За ініціативи працівників Центру спільно із Центром
зайнятості проводяться тренінгові заняття для жінок, які стоять

-

-

-

прав та
можливост
ей жінок і
чоловіків

просвітницькі
науки,
заходи,
управління
спрямовані на
молоді та
формування у
спорту
молоді рівних
прав та
можливостей
жінок і чоловіків,
подолання
стереотипних
уявлень про роль
чоловіка і жінки,
рівного розподілу
обов’язків щодо
виховання дітей
Проводити
постійно міський центр
навчання,
зайнятості
тренінги,
семінари для
безробітних жінок
та самозайнятих
жінокпідприємців,
сприяння
створенню мережі
жінокпідприємців з
метою надання
консультацій
жінкам щодо
відкриття власної
справи
В бібліотеках
постійно управління
міста проводити
культури і
тематичні
туризму
літературні

на обліку на теми: «Я – успішна жінка», «Втратив роботу? Що
далі…», «Жінка на ринку праці» тощо.
Працівники Центру беруть участь у дискусіях від Українського
Жіночого Фонду «Права жінок під час та після карантину», у
робочих зустрічах жіночих організацій з гендерних питань.
Психологи Центру виступали у Школі здорових стосунків на
тему : «Оптимізація вибору майбутнього шлюбного партнеру».

Хмельницьким міським центром зайнятості проводяться
спеціалізовані семінари з питань організації підприємницької
діяльності, учасниками яких є як безробітні, так і бажаючі
отримати відповідну інформацію. Впродовж звітного періоду
проведено 7 інформаційні семінари (вебінари) «Генеруй бізнес
ідею та розпочни свій бізнес». Учасниками заходів стали 69
осіб, 70% з них жінки.
У центрі зайнятості функціонує клуб « Я- успішна жінка», на
засідання запрошуються соціальні партнери та колишні
безробітні жінки, які займаються підприємницькою діяльністю
та діляться своїми успіхами.

-

Виставка книг «Матусине ім’я святе»( №4).
Тематичні полички «В світі усе починається з мами» (№6),
«Для вас батьки» (№25), «Моя сім’я» (№12).
Виставка за творами дитячих письменників «Діти і батьки

-

6. Соціальні
пільги

виставки:
«Читаємо всією
родиною», «Сім’я,
родина, Україна»
Виявляти сім’ї
постійно управління
соціальнопраці та
вразливих
соціального
категорій
захисту
населення, які
населення
потребують
встановлення
лічильників для
виміру об’єму
води, об’ємних
витрат газу у
квартирах з
подальшим
відшкодуванням
коштів за
виконані роботи
виконавцю робіт
Організовувати
постійно Департамент
літній відпочинок
освіти та
та оздоровлення
науки,
дітей пільгових
управління
категорій, що
молоді та
потребують
спорту,
особливої
управління
соціальної уваги
праці та
та підтримки
соціального
захисту
населення

читають залюбки» (№7).
Постійно діючі виставки по сімейному вихованню: «Під
сімейною парасолькою» та «Сімейна гармонія – баланс
почуттів та розуму» (№14).
Встановлено лічильників для виміру об’єму води для 25 сімей
та відшкодовано коштів 128,7 тис.грн.

200,00

Встановлено лічильників для виміру об’ємних витрат газу для
38 сімей та відшкодовано коштів 228, 0 тис.грн.

500,00

З 14 червня по 30 липня розпочато ДВОРОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ
ІГРИ ОНЛАЙН.
Вже традиційно організовано при підліткових клубах двічі на
тиждень “СПОРТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО” (залучення та
пропаганда серед дітей та підлітків здорового способу життя у
вигляді ігор, спортивних занять, розваг на свіжому повітрі.);
до українського дитячого центру «Молода гвардія» (м. Одеса)
та МДЦ «Артек» (м.Київ) направлено 44 дитини, що
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з нашого
міста за кошти державного бюджету (залучено 191,4 тис. грн.
коштів батьків дітей на ці путівки – пільгові путівки з
частковою доплатою батьків: 50, 70 та 80% вартості путівок за
рахунок коштів держбюджету).
В таборах з денним перебуванням вфідпочили 142 дит, на що з
міського бюджету витрачено 117 тис. грн.

3100,00

450,00

7. Робота з
багатодітн
ими
сім’ями

Забезпечувати
медичний
супровід літнього
відпочинку та
оздоровлення
дітей пільгових
категорій та дітей
тимчасово ҆перемі
щених із зони
АТО
Вести Єдиний
облік
багатодітних
сімей

постійно управління
охорони
здоров’я

Оздоровлення 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 01.07.2021 року в місті проживає 1786 сімей в яких
виховується 5692 дітей. З них 1544 сім҆ ї виховує по троє дітей;
242 сім҆ ї виховує четверо та більше дітей.

-

Виготовлено 330 бланків посвідчень дитини з багатодітної сім҆ ї
на суму 13992,00 грн.

14,00

Протягом 2021 року 25 багатодітних сімей отримали гуманітарну
допомогу у вигляді речей.

-

У зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID 2019) і введенням карантину свято для дітей проводилось в
музичних школах та школах естетичного виховання.

15,80

Виготовляти
бланки
посвідчень
батьків
багатодітної сім’ї
та дитини з
багатодітної сім’ї
Співпрацювати з
постійно управління
установами,
праці та
громадськими
соціального
організаціями,
захисту
благодійними
населення
фондами щодо
надання допомоги
малозабезпеченим
багатодітним
сім’ям
Організовувати
щороку управління
фестиваль
праці та
«Таланти
соціального

багатодітної
родини»
Сприяти в
присвоєнні
багатодітним
матерям
почесного звання
України «Мати –
героїня» та
вшановувати до
Дня Матері
нагороджених
Проводити свято
для дітей з
багатодітних
родин до
«Міжнародного
Дня захисту
дітей»

захисту
населення
постійно управління
праці та
соціального
захисту
населення

Учасники 80 дітей з багатодітних родин отримали набір
цукерок «Дитяча радість» на суму 11472,80 грн.
В Хмельницькій міській територіальній громаді проживає 139
матерів, які отримали почесне звання України «Мати-героїня».
Для матусь закуплений посуд на суму - 49901,00грн
Протягом 2021 року було порушено чотири клопотання щодо
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

щороку

У зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID 2019) і введенням карантину свято для дітей не проводилось.
Для 400 дітей з багатодітних родин були закуплені подарунки
на суму 57364,00грн.

Проводити акцію щороку
для дітей з
багатодітних
родин «Збираємо
дітей до школи» з
врученням їм
шкільного
приладдя
Залучати дітей з
щороку
багатодітних
сімей до
святкових заходів,
присвячених Дню
міста
Організовувати
щороку
відвідування

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

83,50

67,00

243,00

управління
праці та
соціального
захисту
населення

51,00

управління
праці та

_

дітьми з
багатодітних
родин
благодійних
театральних та
циркових вистав
Проводити
казкове дійство
для дітей з
багатодітних
родин до Дня
Святого Миколая
з врученням
подарунків
8. Сприяння
Забезпечити
реалізації
своєчасне
прав дітей виявлення та
– сиріт,
постановку на
дітей,
облік дітей, які
позбавлени опинились у
х
складних
батьківсько життєвих
го
обставинах
піклування,
осіб з їх
числа
Забезпечити
влаштування
дітей на сімейні
форми виховання

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

постійно служба у
справах дітей

133,00

10,00
Служба у справах дітей відповідно до покладених на неї
завдань веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. На обліку перебуває 192 дитини:
- 57 дітей-сиріт;
- 83 дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 48 - які перебувають у складних життєвих обставинах,
чиї батьки ухиляються від виховання дітей;
- 4 - які зазнали насильства.
Налагоджено
взаємоінформування
зі
структурними
підрозділами міської ради, службами у справах дітей
територіальних громад, навчальними закладами.
На території Хмельницької міської територіальної громади
функціонує один дитячий будинок сімейного типу (в ньому
виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування) і три прийомні сім'ї (у них виховуються 5 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), із них у
2021 році рішенням виконкому Хмельницької міської ради
створено прийомну сім҆ю Брігіди Оксани Петрівни, до якої
влаштовано на спільне проживання і виховання 1 дитину,
позбавлену батьківського піклування.
Протягом І півріччя 2021 року прийнято рішення про

-

-

Проводити
постійно служба у
профілактичну
справах дітей
роботу з батьками,
опікунами,
піклувальниками,
які ухиляються від
виконання
обов’язків із
виховання дітей
9. Участь
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постійно Департамент
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вихованню та
управління
громадянсь формуванню у
молоді та
кого
молоді моральних
спорту,
суспільства цінностей
управління
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культури і
формуванн
туризму
я її
громадсько
ї позиції та
національн
опатріотичн
ої
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ості
Проводити
інформаційно-

постійно Департамент
освіти та

всиновлення 11 дітей громадянами України, 1 - іноземцями.
Під опіку та піклування влаштовано 13 дітей.
Серед дітей, які перебувають на первинному обліку в службі, 8
виховуються у дитячих будинках сімейного типу, 5 – у
прийомних сім҆ях, створених у Хмельницькій області.
Служба приділяє значну увагу профілактичній роботі з сім'ями,
де на вихованні є діти, які опинились у складних життєвих
обставинах (таких 52). З׳ясовуються проблеми сімей,
надаються консультації та реальна допомога в їх вирішенні.
Служба постійно проводить профілактичну роботу з батьками
та особами, що їх замінюють, у разі неналежного виконання
ними обов׳язків із виховання і утримання дітей.
Проведення IІІ Всеукраїнського спортивно-масового західу
серед школярів «Cool Games 2021» та Міської Ліги за
програмою “Дитяча легка атлетика IAAF” приурочених до Дня
Героїв;проведено історичний брейн-ринг для учнів старших
класів «Бій під Крутами» до Дня пам’яті Бою під Крутами.
Протягом лютого проведено соціологічне опитування серед
молоді міста «Навколо молоді». До Дня вшанування Героїв
Небесної Сотні проведено лекторій та виставку світлин «Зима,
що нас змінила». Проведено загальноміський флешмоб за
участю учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької
міської територіальної громади
«Доброволець» до Дня
українського добровольця. 26 квітня експозицію «Pro
Чорнобиль». 15 травня «Великий розіграш» до Дня вишиванки.
20 травня загальноміську квест гру «Стежками героїв» до Дня
Героїв України. 05 червня відбулась мандрівка «Велика гра».
24 червня до Дня Конституції України проведено дебатний
турнір «Твоє місто, твій вибір». Ведуться публікації в
соціальних мережах в рамках інформаційного проєкту «Цей
день в історії» - інформаційний довідник про визначні дати,
події та особистості.
Працівниками МЦ «Молодіжний центр» в рамках напряму
«Екологія» проведено - 25 січня онлайн перегляд кінофільму

-

-

-

10 Висвітленн
я у засобах
масової
інформації
стану
реалізації
сімейної
політики

роз’яснювальну
науки, відділ
роботу серед
енергоменедж
молоді щодо
менту
формування
свідомого
ставлення до
енергозбереження
і
енергоефективнос
ті
Формувати
постійно Департамент
рівень екологічної
освіти та
свідомості молоді
науки
щодо розуміння
необхідності
роздільного збору
відходів (Розумне
довкілля)
З метою
постійно управління
підвищення рівня
праці та
орієнтації
соціального
населення на
захисту
сімейний спосіб
населення,
життя, проводити
управління
виступи на радіо,
молоді та
телебаченні,
спорту,
надавати
управління
матеріали для
охорони
преси,
здоров’я
розміщувати
матеріали на
сайтах та
соціальних
мережах,
використовувати
інформаційні

«Вільна енергія Тесли»; 05 лютого майстер клас «Можливості
використаних лампочок», 18 березня «Майстер клас із
здорового харчування». 08 квітня екологічний тренінг
«Відповідальні» до Дня екології. У травні онлайн проєкт
«Школа екології. Збережи довкілля».

-

74 публікацій – сайт міської ради, сайт обласного ЦСССДМ
та управління молоді і спорту, 52 інтерв’ю МТРК «Місто»,
«Поділля-центр», «ТВ 7+», «Перший Подільський», 3 інтерв’ю
– радіо «Поділля-центр, 138 - публікацій у «Фейсбуці».
На сторінках Центру та Служби «Телефону Довіри 15-50» в
соціальній мережі Фейсбук, постійно розміщується інформація
про роботу Центру, проведені заходи, акції, а також корисні
рекомендації,
соціальні
ролики
тощо.
Розроблено
інформаційний флаєр, фото світлини Центру, розроблено
макети постерів та розміщено соціальну рекламу на біл-бордах,
а також запроваджена аудіореклама по місту. Продовжуємо
розповсюджувати інформаційну друковану продукцію Центру.
Продовжуємо розповсюджувати інформаційну друковану
продукцію Центру щодо проблем насильства в сім’ї та
профілактики його проявів:
«Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»;
«Сім’я без насилля»;

-

платформи онлайн режиму

Начальник управління

-

«Зрозуміти дитину»;
«Подаруйте дитині радість виховання в сім’ї»;
«Батькам, що розлучаються»;
«Батьки, прислухайтесь до мене».
С.ВОРОНЕЦЬКИЙ

