
 

 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

«22»  січня 2021                                                                              № 15 

 

Про затвердження програми 

діяльності спеціалізованої служби 

соціальної підтримки дітей/сімей/осіб 

Центру соціальних служб 

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021 – 2026 роки. 

  

             Відповідно до ст.. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р.   N 2402-ІІІ  , "Про 

соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 р.   N 2558-ІІІ ,  «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги»;  « Про 

запобігання та протидію домашньому насильству»,   "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування" від 13.01.2005 р. N 2342-ІV, Постанов Кабінету Міністрів України  від 

01.06.2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах», від 01.06.2020 р. № 586 «Деякі питання захисту дітей в 

умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», від 01.06.2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних 

послуг», від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі», від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини»,  від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення  

про прийомну сім'ю». Наказів Міністерства соціальної політики від 13.07.2018  № 1005. «Про 

затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», Наказів Міністерства сім'ї молоді та спорту від 25.09.2009  N 3385 

"Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  і 

служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та 

забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", від 

23.09.2009  N 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального  супроводження 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", виконавчий комітет Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Рекомендувати сесії сільської ради затвердити програму діяльності спеціалізованої 

служби соціальної підтримки дітей/сімей/осіб Центру соціальних служб Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 – 2026   роки ( Брусова М.В.) 

(додається); 

2.Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області: 
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2.1.Забезпечити виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою; 

2.2. До 01 грудня щороку надавати узагальнену інформацію Саф’янівській сільській 

раді Ізмаїльського району Одеської області про стан  виконання Програми. 

3.Фінансовому управлінню Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області (Стоілова М.М.) під час формувань проекту сільського бюджету, 

передбачити  кошти на реалізацію Програми  та забезпечити її фінансування в межах 

виділених лімітних асигнувань. 

            4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області Суддю Вячеслава 

Михайловича. 

 

 

 

Саф’янівський сільській голова                                      Наталія ТОДОРОВА 
 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

виконкому  

від 22.01. 2021року №  15 

 

ПРОГРАММА 

діяльності спеціалізованої служби підтримки дітей/сімей/осіб Центру соціальних служб 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

 Одеської області на 2021 – 2026 роки 

 

1. Обґрунтування актуальності програми 

Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики  є соціальна робота з сім’ями, 

дітьми та молоддю, яка  спрямована на запобігання, мінімізацію негативних наслідків та 

подолання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді, посилення їхньої здатності до 

реалізації власного життєвого потенціалу, які реалізуються на території громади 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області Центром соціальних 

служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (далі – Центр). 

Центр   проводить відповідну соціальну роботу на території  19  населених пунктів 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області. 

            Відповідно до п.16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Законів України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р.            N 

2402-ІІІ  , "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 р.   N 2558-ІІІ  

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги»;  « Про 

запобігання та протидію домашньому насильству»,   «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 р. N 2342-ІV. Постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 

р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах», від 01.06.2020 р. № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з 

наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», від 01.06.2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 

22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», від 

24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини»,  від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення  про прийомну сім'ю» 

Наказу Міністерства соціальної політики від 13.07.2018  № 1005 «Про затвердження форм 

обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих 

обставинах», Наказів Міністерства сім'ї молоді та спорту від 25.09.2009  N 3385 «Про 

затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  і служб 

у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та 

забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу», від 

23.09.2009  N 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального  супроводження 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу". Статей 104,105,110,112 Цивільного 

кодексу України, статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб -  

підприємців та громадських формувань», Кодексу Законів про працю України, Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови 

Верховної ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію 

районів», ведеться соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, яка стає все більш 

актуальною. 

Сім’я є своєрідною моделлю суспільства, найкращим засобом соціалізації дитини, 

який відтворює в собі усю сукупність суспільних, соціальних, політичних, національних, 

економічних, соціокультурних, юридичних стосунків. Та не кожна сім’я в умовах 

трансформації суспільства здатна їх виконати. Деформація сімейних стосунків, асоціальні 

прояви поведінки батьків і оточення впливають на процес становлення дитини як соціальної 

особистості та призводять до того, що діти почувають себе у своїй сім’ї непотрібними, 
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чужими, починають шукати контакти поза родиною і на противагу їй, переносять негативний 

досвід і накопичену озлобленість на оточуючих. 

 Сучасна сім’я переживає  кризове становище, внаслідок зростання економічних, 

психологічних проблем у суспільстві. Спостерігається негативна тенденція по збільшенню 

випадків домашнього насильства, алкоголізму, безвідповідального ставлення батьків до 

виконання батьківських обов’язків по відношенню до своїх малолітніх дітей, 

малозабезпеченість, безробіття та інше.  

На обліку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах Центру соціальних 

служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області знаходяться 97 

сімей, в яких виховуються  291 дитина. Це сім’ї, де батьки зловживають спиртними напоями, 

наркотичними речовинами, ведуть аморальний спосіб життя, вступають в конфлікти у 

взаємостосунках  між членами сім’ї, неповні сім’ї, мати-одиначки. Також є  зовні 

благополучні  сім’ї, які систематично припускають серйозних помилок в системі сімейного 

виховання дітей, безвідповідальне батьківство.  

За висновками  оцінок потреб дитини/сім’ї, Центр соціальних служб надає 

інформацію до відділу соціального захисту населення щодо сімей, які потребують допомоги: 

мати-одиначки, малозабезпечені сім’ї,  допомога по народженню дитини та інше. 

 Актуальними є проблеми планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я 

населення. Спостерігається тенденція в асоціальних сім’ях, які вирішують свої економічні 

проблеми - шляхом збільшення кількості народження дітей.   

Крім цього, наслідком соціального сирітства, нехтування дорослими своїми 

батьківськими обов'язками, фактичної втрати батьківського піклування є порушення усього 

процесу соціального розвитку дитини, становлення її як соціальної особистості. У дітей, які 

ростуть в умовах фактичної відсутності батьківського піклування, спостерігається 

порушення фізичного та психічного здоров'я, деформація особистості дитини, що заважає її 

розвитку, а іноді унеможливлює формування її позитивних якостей, неспроможність до 

повноцінного сімейного життя, виконання у майбутньому батьківських обов'язків через 

негативні образи батьків; розвиток асоціальних установок, неприйняття соціальних 

цінностей суспільства; кримінальні прояви, причиною яких є ігнорування дитячих прав, 

алкогольна залежність та наркоманія підлітків. 

Розвиток сімейних форм виховання в громаді Саф’янівської сільської ради, 

Ізмаїльського району Одеської області є одним з пріоритетних напрямків діяльності Центру 

соціальних служб Саф’янівської сільської ради. На обліку Центру перебувають 48 сімей 

опікунів/піклувальників, в яких виховуються 65 дітей сиріт та дітей, які позбавлені 

батьківського піклування. Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області готує висновки  про доцільність влаштування дитини 

(дітей) на виховання та спільне проживання у сім'ю опікуна, піклувальника, прийомну сім'ю, 

дитячий будинок сімейного типу та подає до служби у справах дітей, на підставі яких 

вирішується питання влаштування дітей-сиріт, дітей, які позбавлення батьківського 

піклування в опікунську сім’ю/ сім’ю піклувальника 

В селах: Броска, Стара Некрасівка, Ларжанка, Муравлівка  функціонують 4 прийомні 

сім’ї, в яких виховуються  9 дітей, позбавлених батьківського піклування в та 1 дитячий 

будинок сімейного типу в селі Кам’янка, в якому виховується - 5 дітей позбавлених 

батьківського піклування та діти – сироти. 

Робота спеціалізованої служби підтримки дітей/сімей/осіб Центру соціальних служб 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області стає більш актуальною 

у зв’язку з погіршенням стану соціально-економічного  життєзабезпечення населення, що 

призводить до зниження всіх соціальних факторів, які би мали позитивно впливали на 

розвиток сім’ї в суспільстві. Внаслідок чого діти стають найуразливішою та незахищеною 

від всіх негативних впливів категорією населення. 
 

  

 



 2. Головна мета Програми 

Забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг територіальної громади 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області та підтримка сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
 

3. Завдання Програми 

-Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню 

в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; 

- Виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

- Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за 

результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах; 

- Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, (староста (населеного) населених пунктів)  

підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу 

територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю; 

- Соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, з метою підготовки до самостійного життя; 

- Надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали 

від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість 

отримання допомоги; 

- Профілактика домашнього насильства в сім’ях, та/або насильства;  

- За ознакою статі, попередження жорстокого поводження з дітьми; 

- Проведення оцінювання потреб дітей/ сімей/ осіб, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, 

визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку; 

- Соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

- Інформування жителів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття 

особами з будь- яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, обсяг і 

зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання; 

- Інформування жителів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області  про сімейні форми виховання та проведення попереднього відбору кандидатів у 

прийомні батьки, батьки- вихователі, патронатні вихователі, наставників; 

- Забезпечення захисту персональних даних дітей/ сімей/ осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться 

соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних 

життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

 

4.Об’єкти Програми 

 

- Сім’ї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за 

допомогою власних засобів та можливостей, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, 

вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, 

його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї , 

безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і складними стосунками в сім’ї, 

безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості 

як такий, що шукає роботу. 

- Сім’ям, у яких існує загроза ризику передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- Неповнолітнім одиноким матерям (батькам), яким потрібна підтримка; 

- Сім’ям, члени яких мають досвід перебування в інтернатних закладах; 



- Особам та членам їх сімей,  які постраждали від домашнього насильства  або насильства 

за ознакою статті; 

- Матерям, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей; 

- Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, випускникам 

інтернатних закладів, їхнім опікунам та піклувальникам; 

- Особи з числа дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування; 

- Прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу. 

 

5. Зміст Програми 

5.1 Організаційна діяльність 

- Виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку; 

- Винесення питань на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини при заступнику 

голови Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області,  при відділу 

соціального захисту населення зі всіма причетними структурами, з метою вирішення 

проблемних питань дітей/сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах; 

- Організація роботи консультативного пункту при комунальному некомерційному 

підприємстві Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня» 

перинатальний центр ІІ рівня  для забезпечення соціального захисту дітей, матері, яких 

мають намір відмовитися від новонародженої дитини, мешканок територіальної громади 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області; 

- Організація роботи Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 

- Організація роботи розвитку сімейних форм виховання в територіальній громаді  

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області: сім’ї опікунів/ 

піклувальників,  прийомні сім’ї,  дитячий будинок сімейного типу/, патронатні сім’ї, 

наставництво. 

5.2 Соціальна робота: 

- Ведення обліку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, сімей опікунів та 

піклувальників; 

- Складання актів оцінки потреб  дітей/сімей/осіб, які опинились у складних життєвих 

обставинах, опікунів та піклувальників; 

- Складання оцінок потреб дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, 

виховуються в прийомних сім’ях, Дитячому будинку сімейного типу; 

- Соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, підготовка 

індивідуального плану соціального супроводу дітей/сім’ї / осіб, укладання угод з 

батьками про здійснення соціального супроводу, здійснення комплексної діагностики, 

реабілітації та адаптації; 

- Надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, 

зокрема: 

1) соціальна профілактика - запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або 

потраплянню особи/сім’ї в такі обставини; 

2) соціальна підтримка - сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих 

обставин; 

3) соціальне обслуговування - мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків складних 

життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у 

громаду. 

Базовими є такі соціальні послуги: 

- підтримане проживання; 

- соціальна адаптація; 



- соціальна інтеграція та реінтеграція; 

- надання притулку; 

- екстрене (кризове) втручання; 

- консультування; 

- соціальний супровід; 

- представництво інтересів; 

- посередництво (медіація); 

- соціальна профілактика; 

- натуральна допомога; 

- догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; 

- супровід під час інклюзивного навчання; 

- інформування; 

- інформаційно-просвітницька робота серед населення  Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області щодо розвитку сімейних форм виховання: 

розробка, виготовлення та розповсюдження  буклетів, листівок, флаєрів з питань 

створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; інформаційні 

індивідуальні та групові  консультування щодо створення прийомних сімей,  дитячих 

будинків сімейного типу; 

- робота по підбору  кандидатів у прийомні батьки/батьки - вихователі; 

- соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; 

- робота груп взаємо підтримки прийомних батьків/батьків- вихователів. 

 

6.Рекламно-інформаційна діяльність 

 

- публікації матеріалів з проблемних  питань  сучасної сім’ї; 

- розробка, виготовлення та розповсюдження  буклетів, листівок, флаєрів з питань 

пропагування сімейних цінностей, здорового способу життя, сімейних форм виховання. 

 

7.Фінансування 

 

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за 

рахунок асигнувань сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством 

України. 

Фінансування  заходів програми здійснюється в межах коштів,  затверджених  

сільським бюджетом Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області. 

 
тис.грн 

          2021           2022           2023           2024           2025           2026 

          56.5             57            57.5            58           58.5            59 
 

 

 

 

 

 

 



8. Оцінка ефективності Програми 

 

- інформованість населення громади Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області щодо прав постраждалих від домашнього насильства та 

відповідальності кривдників; 

- створення  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу відповідно до вимог 

сьогодення, з метою недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавленні 

батьківського піклування до інтернатних закладів;  

- підвищення відповідального ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків по 

відношенню до своїх дітей; 

- мінімізація проблемних питань/ подолання складних життєвих обставин  в сім’ях , які 

перебувають на обліку Центру СС Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області. 

  
 

 

Термін дії програми 2021-2026 роки 
 

 

 
Програма 

діяльності спеціалізованої служби соціальної підтримки дітей/сімей/осіб 

Центру соціальних служб   Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

на 2021-2026 рр. 

 

№ Назва заходу Термін Відповідальн

ий 

Партнери  

1 Складання актів потреб 

дітей/сімей/осіб, які опинились в 

складних життєвих обставинах 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

2 Підготовка індивідуальних 

планів соціального супроводу 

дітей/сімей/осіб, які опинились в 

складних життєвих обставинах  

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області  

 

3 Підготовка індивідуальних 

планів соціального супроводу 

дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які 

знаходяться під опікою 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

4 Укладання угод з батьками,  

щодо здійснення соціального 

супроводу сімей 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

5 Підготовка висновків про 

доцільність влаштування дитини 

(дітей) на виховання та спільне 

проживання у сім'ю опікуна, 

піклувальника, прийомну сім'ю, 

дитячий будинок сімейного типу 

постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

6 Укладання угод з  опікунами, 

щодо здійснення соціального 

супроводу сімей опікунів, 

піклувальників 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 



7 Робота над оцінкою потреб дітей-

сиріт та дітей,  позбавлених 

батьківського піклування, які 

знаходяться   під опікою 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

8 Надання соціальних послуг: 

інформування, консультування, 

соціальна профілактика, 

представництво інтересів, 

посередництво, соціально-

психологічна реабілітація та 

інших послуг членам сімей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

9 Соціальна профілактика COVID -

19 серед незахищених верств 

населення  

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

10 Організація роботи Мобільної 

бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі:  

- соціальний захист дітей, 

молоді, жінок, які 

постраждали від домашнього 

насилля; 

- cоціальна профілактика 

скоєння домашнього 

насильства/ або насильства за 

ознакою статі 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

 

11 Соціально-психологічна 

допомога дітям, молоді, жінкам, 

які постраждали від домашнього 

насильства. Попередження 

домашнього насильства  

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

12 Проведення акції «16 днів проти  

насильства» в ЗОШ, в 

молодіжних аудиторіях 

листопад Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

13 Консультування громадян з 

питань охорони прав 

неповнолітніх дітей, підготовки 

молоді до самостійного життя 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради  

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

14 Надання психолого-педагогічної 

допомоги та послуг підліткам та 

молоді у подоланні сімейних 

конфліктів, стресових станів. 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

15 Проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед 

населення району щодо розвитку 

сімейних форм виховання: 

прийомних, патронатних сімей, 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради  

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 



наставництва 

16 Розробка буклетів, листівок з 

питань створення та 

функціонування прийомних 

сімей, патронатних сімей, 

наставництва 

Щоквартал

ьно 

Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

  

17 Робота з кандидатами у прийомні 

батьки 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

18 Здійснення  соціального 

супроводу прийомних сімей (за 

планом) 

Постійно 

 

Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Відділ  соціального 

захисту населення, 

служба у справах 

дітей, Управління 

освітою Саф’янівської 

сільської ради  

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

 

19 Організація та проведення  акції 

“Діти - майбутнє України”, 

присвяченої до Дня захисту дітей 

1 червня 

2021р 

Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

  

20 Участь в організації та 

проведенні акції “Готуємо дітей 

до школи”, присвяченої до Дня 

знань 

серпень Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

  

21 Організація та проведення акції  

«Новорічна казка», присвячена 

до новорічних та різдвяних свят 

 грудень Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

  

22 Проведення превентивної роботи 

щодо запобігання передачі 

дитини під державну опіку 

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради  

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

23 Організація роботи 

консультативного пункту при 

перинатальному центрі другого 

рівня з метою попередження 

відмов матерів від 

новонародженої дитини  

Постійно Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради  

Ізмаїльського району 

Одеської області 

перинатальний центр 

другого рівня м.Ізмаїл 

 

24 Висвітлення в засобах масової 

інформації заходів щодо 

соціального захисту та підтримки 

різних категорій сімей молоді 

Щоквартал

ьно 

Центр СС 

Саф’янівської 

СР 

веб-сторінка 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області,ЗМІ 

 

 

 

 


