ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
вул. Проскурівського підпілля, 32, м. Хмельницький, 29013, тел.(0382) 79-59-59, факс 65-57-70,
Е-mail: soczah@khm.gov.ua, код ЄДРПОУ 03198563

Інформація
про стан виконання Програми підтримки сім’ї на 2016- 2020 роки за весь період:
Програма підтримки сім’ї на 2016-2020 роки в місті Хмельницькому, затверджена
рішенням п’ятої сесії міської ради від 16 березня 2016 року №10.
Програма розроблена з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку
сім’ї та кожного з її членів, виконання сім’єю своїх функцій, посилення соціального захисту
сім’ї як на державному, так і на місцевому рівнях.
Виконання Програми покладено на управління праці та соціального захисту населення,
управління молоді та спорту, Департамент освіти та науки, управління культури та туризму,
управління охорони здоров’я, службу у справах дітей Хмельницької міської ради. Програма
є середньостроковою та розраховано на чотири роки. Координацію виконання Програми
покладено на управління праці та соціального захисту населення.
Фінансування Програми проводиться у відповідності до законів України про
Державний бюджет на відповідний рік та інших нормативно-правових актів. Видатки для
виконання заходів даної Програми здійснюються за рахунок коштів, передбачених у
міському бюджеті на відповідний рік та видатків при уточнені бюджету, а також
спонсорських та благодійних надходжень, інших джерел, незаборонених законодавством.
Дозвольте коротко зупинитись на демографічних тенденціях щодо сімейної політики в
м. Хмельницькому.
У 2018 році у місті проживало – 269 тис. мешканців, у 2019 році – 272 тис. , у 2020р. 271 тис.грн.
Статистичні дані щодо створення сімей свідчать про те, що на даний процес впливають
як соціально-економічна ситуація в державі так і в родині, і більш усвідомлене та
відповідальне ставлення до створення функціонування сім’ї та народження дітей.
Про це свідчать наступні цифри: якщо одружилось у пари, у 2018р. одружилось 2440
пар, у 2019р. – 2403 пари; за 2020р. -1337 пар.
Значна увага міської влади та громадськості приділяється роботі з багатодітними
сім’ями, якщо у 2019 р.- перебувало на обліку 1584 багатодітних сім҆ ї (5050 дітей) то
станом на 01 січня 2021 року – 1666 сім’ї (5220 дітей). Збільшення кількості багатодітних
родин в основному відбувається за рахунок народження третьої та четвертої дитини.
Всі багатодітні родини внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги».
Починаючи з 2008 року щорічно приймається рішення виконавчого комітету щодо
надання одного проїзного квитка багатодітним родинам, які малозабезпечені, або отримують
хоча б одну із соціальних виплат та жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Матигероїня».
З метою забезпечення зручності і доступності послуг, прийом громадян, які
звертаються за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги здійснюється в 3
громадських приймальнях відповідно до єдиної технології прийому громадян.
За рахунок субвенцій державного бюджету у 2017 році призначено державну соціальну
допомогу 25702 особам на суму 317 млн. 325 тис.грн., у 2018 році призначено державну
соціальну допомогу 23577 особам на суму 316 млн. 501 тис.грн., у 2019 році 22480 особам на

суму 244 млн.726 тис.грн. Протягом 2020 року призначено та виплачено понад 24 видів
державних допомог для 27774 одержувачів на суму 176729,4 тис.грн
Протягом звітного періоду взято на облік 2098 внутрішньо переміщених осіб.
За рахунок міського бюджету протягом 2017—2019 років встановлено лічильники для
виміру об’єму спожитої води для 157 сімей на суму 533 тис. грн. та встановлено газові
лічильники 337 сімей на суму 1 млн.302 тис.грн. Протягом 2020 року встановлено
лічильників об’ємної витрати газу для 89 осіб та відшкодовано 557,1 тис. грн. та для 23 осіб
встановлено лічильників для виміру об’єму спожитої води на суму 132,6 тис. грн.
Управлінням земельних ресурсів та земельної реформи багатодітним сім’ям за 20162019 роки виділено 6 ділянок для ведення садівництва та 8 ділянок для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
З метою популяризації здорової сім’ї, народних традицій та сімейних обрядів, розвитку
талановитих дітей щорічно проводяться конкурси: «Родинне вогнище», фотовиставку
«Миттєвості сімейного щастя», три рази на рік вітання породіль у міському перинатальному
центрі (матусі які народили дітей в новорічну ніч, на день матері, на день міста), «Родина
року», «Збираємо дітей до школи», «Таланти багатодітних родин», «Я пишаюсь, я тато!» та
інші заходи на що з міського бюджету витрачено – в 2016 р - 94 тис. грн., в 2017 році – 156
тис.грн., 2018р -178 тис.грн., 2019 р.- 248 тис.грн.
Діти з багатодітних родин безкоштовно відвідують вистави приїжджого цирку,
катаються на атракціонах гастролюючого луна-парку,
проводяться екскурсії на
прогулочному катері по Південному Бузі. Впродовж цих років 120 дітей з багатодітних
родин відвідували безкоштовно Льодовий майданчик.
Налагоджено співпрацю щодо надання допомоги багатодітним родинам міста та
малозабезпеченим сім’ям з трьома благодійними та громадськими організаціями:
«Багатодітні сім’ї «Ненька», «Хесед Бешт», «Карітас» та Християнська місія «Рука
допомоги», за рахунок яких 250 багатодітних родин міста отримали гуманітарну допомогу у
вигляді одягу, побутових приладів та меблів.
З серпня місяця 2010 р. розпочато видачу посвідчень батькам та дітям багатодітних
родин, які дають право на знижки по оплаті житлово-комунальних послуг. Станом на
01.01.2021 р. видано 5739 посвідчень для дітей та 2593 посвідчення для батьків з
багатодітних родин міста.
За належне виконання материнського обов’язку щодо виховання дитини, піклування
про її здоров’я, фізичний і моральний розвиток , навчання, створення належних умови для
розвитку її природних здібностей 110 багатодітних жінок удостоєні почесного звання
України «Мати- героїня». Вже стало традицією проведення свята для матерів-героїнь до Дня
Матері та сім’ї.
Пріоритетом у сімейній політиці є оздоровлення дітей.
Основним завданням щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей є збільшення
кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, зокрема
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Спільними зусиллями Департаменту освіти та науки, управлінням молоді і спорту,
відпочинком та оздоровленням дітей пільгових категорій охоплено: у 2017 році оздоровлено
347 дітей на суму 1млн. 391 тис.грн., у 2018 році оздоровлено 477 дітей на суму - 1млн. 824
тис.грн., у 2019 році - 963 дітей на суму 2млн.472 тис.грн.
У літній період на базі закладів освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької
міської ради працює 34 табори оздоровлення та відпочинку. Табори з денним перебуванням і
мовні табори функціонують на базі закладів загальної середньої освіти.
Оздоровча
кампанія «Літо - 2020» не розпочалася у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби
(COVID - 2019) і введенням карантину.
У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької
міської ради було охоплено оздоровленням 871 дитину, з них 350 дітей пільгових категорій

оздоровлено за кошти місцевого бюджету. Протягом 2020 року оздоровлення не проводилось
в умовах карантину.
Із загальної кількості дітей пільгових категорій протягом звітного періоду: 100 дітей
відпочили в міжнародному дитячому центрі «Артек» та «Молода гвардія» ; 30 дітей із м.
Старобільська оздоровились в рекреаційному центрі «Берег надії».
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.
Протягом 2017-2019 року управлінням охорони здоров’я направлено в санаторії
міністерства охорони здоров’я та санаторії місцевого підпорядкування -1242 дитини.
До послуг дітей та підлітків міста в кожному мікрорайоні працюють підліткові клуби
спортивного та художньо-естетичного напрямку.
Щороку різними видами діяльності займаються 700 дітей в бюджетних групах та в
гуртках де надаються платні послуги з них 70 дітей пільгової категорії.
Під час літніх канікул були організовані трудові десанти із дітей гуртківців, які брали
участь у прибиранні та упорядкуванні території біля дитячих приміщень. З метою
заохочення дітей та підлітків до фізичної праці, цим дітям надається право на часткове
безоплатне заняття в клубах на платній основі.
Не залишаються поза увагою сім’ї, в яких виховуються діти – сироти та діти позбавлені
батьківського піклування і родини в яких виховуються діти-інваліди.
На обліку в службі у справах дітей протягом 2020 року перебуває 165 дітей:
- 45 дітей-сиріт;
- 66 дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 37 - які опинились у складних життєвих обставинах, чиї батьки ухиляються від
виховання дітей;
- 2 - які зазнала насильство.
Створені електронні бази обліку дітей даних категорій. Проводиться інформаційна та
роз’яснювальна робота щодо нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
В місті функціонує один дитячий будинок сімейного типу та три прийомні сім’ї, в яких
виховується 8 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на утримання яких
у 2019 році з міського бюджету виділено – 461,4 тис.грн.; у 2020 році – 832,7 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету за
2017 рік виплачено
опікунам та
піклувальникам на 90 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування кишенькові
кошти на суму 401 тис. грн.; в 2018 році виплачено на 118 дітей – кишенькові кошти на
суму 523 тис.грн.; у 2019р. виплачено на 122 дитини - кишенькові кошти на суму 464 тис.
грн.; у 2020 році виплачено на 111 дітей - кишенькові кошти на суму 613,9 тис.грн.
Для психологічної та соціальної адаптації дітей-інвалідів та інших груп населення з
обмеженими фізичними можливостями, в місті створено та функціонують реабілітаційні
центри: «Школа життя», «Родинний затишок», рекреаційний центр «Берег надії».
В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» забезпечують денний
догляд, соціально-побутову реабілітацію, консультацію та соціальну підтримку родин, в яких
виховуються діти з вадами здоров’я. Протягом звітного періоду ( 2017-2019р.) обстежено 340
сімей, в яких виховуються діти інваліди та надано комплекс реабілітаційних послуг.
Протягом 2019 року в Центрі пройшли курс реабілітації 92 дитини з інвалідністю.
Проведено обстеження 65 сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю з метою залучення
їх до реабілітаційного процесу в Центр та складено акти. Для проходження реабілітації
зараховано 20 дітей. За 9 місяців 2019 року проведено 8 святкових заходів, благодійної
допомоги надійшло - 25,2 тис.грн.

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних
порушень «Родинний затишок» створений з метою допомоги молодим інвалідам з
інтелектуальною недостатністю в адаптації та соціалізації, а також набуття навичок
самообслуговування. В Центрі щороку проходять реабілітацію біля 80 осіб.
В трудових майстернях центру підопічні мають можливість набувати, розвивати та
закріплювати навички бісероплетіння, вишивання, в’язання, малювання, паперопластики,
шиття тощо. Робота в гончарній майстерні та майстерні свічковиливання дає можливість
розвивати дрібну моторику і навики роботи з глиною та проявляти своє внутрішнє
світобачення у творчій галузі при виконанні декоративних свічок. Для осіб, які опинились в
кризових ситуаціях, створено умови для цілодобового перебування. На ІІ поверсі
облаштовано актову та тренажерну зали, кабінет релаксації та масажу.
Протягом 2017-2019 років в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню
здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії»,
що у селі Головчинці Летичівського району оздоровлено 787 осіб ( з них 473 дитини), на що
витрачено з міського бюджету близько 4 млн. грн. Варто відмітити, що діти та дорослі
проходять оздоровлення не тільки літом, а протягом року. Методом роботи – є рекреація
відновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи.
Вперше
проведено заїзд для дітей учасників АТО з поглибленим вивченням англійської мови в
кількості 55 осіб, які проживали в новому приміщенні, з залученням викладачів національнопатріотичного виховання з США в кількості 8 чоловік.
Допомогу та профілактичну роботу з сім’ями, які перебувають у складних життєвих
обставинах надають працівники міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. Протягом звітного періоду Центром соціальних служб надавались психологічні,
юридичні, соціально-педагогічні, інформаційні та інші послуги всього -11185 послуг. При
Центрі СССДМ працює цілодобова спеціалізована служба «Телефону Довіри 15-50», яка
надає ряд послуг в телефонному режимі. Всього за звітний період надано – 4924 послуги.
Начальник управління
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