
 

 

 

 

 

                                                                   УКРАЇНА 

                                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                           САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                   ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

                                                         ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                  РІШЕННЯ 

 

 

«22» січня 2021                                                                                                    №  16 

 

 

Про затвердження програми  

спеціалізованої служби соціальної 

роботи в громаді Центру соціальних 

служб Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021 – 2026 роки 

 

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

відповідно до Законів України від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства», від  

21.06.2001р. №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», від 

17.01.2019р. №2671-VІІІ «Про соціальні послуги», від 13.01.2005р. №2342-ІV «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», від 07.12.2017р. №2229- VІІІ «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», від 26.01.2016р. №936-VІІІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки 

сімей з дітьми», від 17.03.2011р. №3160-VІ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», від 

20.09.2011р. №3739-VІ «Про протидію торгівлі людьми», від 02.06.2005р. №2623-ІV «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей». 

      Постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», від 

01.06.2020р. №586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  від 

01.06.2020р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 23.08.2018р. №658 

«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі». Указу Президента 

України від 18.03.2015р. №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» та Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015р. № 359-р. 

     Наказу Міністерства сім'ї молоді та спорту та Державного департаменту Україну з 

питань виконання покарань від 28.10.2008р. №288/4322 «Про затвердження Порядку 

взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, 

які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування 

покарання з випробуванням, або умовно-достроково».  
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     Спільного Наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від  28.03.2012р.  

№478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань 

та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк виконавчий комітет 

Саф’янівської  сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Рекомендувати сесії сільської ради затвердити Програму діяльності спеціалізованої 

служби соціальної роботи в громаді 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: 

2.1.  Забезпечити виконання заходів, передбачених 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 фінансування даної 

програми 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 сільський голова             Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             
Додаток  

до рішення виконкому 

від 22.01. 2021 №_16 

ПРОГРАММА 

 

діяльності Спеціалізованої Служби  соціальної роботи в громаді 

Центру соціальних служб    Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області  2021-2026 роки. 

 

 

1.  Обґрунтування актуальності Програми 

 

 З кожним роком зростає кількість кризових явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі. Вони тісно пов’язані не тільки з соціально-економічною ситуацією та 

нестабільністю в суспільстві, а й з умовами виховання та побутовим неблагополуччям у 

сім’ях, негативним впливом на молодь антигромадських елементів тощо. 

Соціальна профілактика, яка базується на своєчасному виявленні та виправленні 

негативних інформаційних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють 

відхилення у психічному та соціальному розвитку дітей та молоді, в їхньому стані здоров’я, а 

також в організації життєдіяльності та дозвілля – є актуальним сьогоденням.  Збереження 

фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління є безумовним пріоритетом в 

діяльності Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

Зростає необхідність проведення соціальної профілактики хвороб, які вийшли за 

рамки соціальних – туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит,  з метою  збереження життя та здоров’я 

дітей та молоді. Останнім часом актуальним постає питання профілактики COVID-19 серед 

мешканців громади Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

          Елементом ефективної державної політики у сфері стримування епідемії ВІЛ/СНІДу є 

профілактична діяльність, яка спрямована на зменшення поширення наркоманії, і як 

наслідок, зменшення ризику інфікування ВІЛ-інфекцією населення, пропагування  здорового 

способу життя, розвиток духовності та моралі, відповідальне ставлення молоді громади 

Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області до свого здоров'я та 

здоров'я оточуючих. 

Однією з багатьох проблем сьогодення є правопорушення неповнолітніх та молоді. 

Повсякчас неповнолітні та молодь не усвідомлюють, що їх повсякденні вчинки мають 

правову оцінку, закони супроводжують людину все її життя. Разом з тим, безперечно, 

правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, бездомності, 

безробіття, зі стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, з розпадом сімей, з 

розповсюдженням інших соціально негативних явищ.  

          Соціальна профілактика – це один з напрямів соціальної роботи, що спрямований на 

попередження, обмеження, локалізацію негативних явищ у соціальному середовищі на 

основі системи економічних, правових, медичних та психолого-педагогічних заходів. 

          Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області базується на своєчасному виявленні та виправленні негативних інформаційних, 

психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення у психічному та 

соціальному розвитку дітей та молоді, в їхньому стані здоров’я. 

          З метою реалізації всіх вимог законодавства України щодо профілактики негативних 

явищ в дитячому та молодіжному середовищі, соціальної профілактики осіб, які перебувають 

у конфлікті з законом, неповнолітніх, які схильні до девіантної поведінки, Центр проводить 

відповідну, просвітницьку, профілактичну, інформаційну, консультативну соціальну роботу 

для населення громади  Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області.   



 На обліку Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області перебуває 15 чоловік з числа молоді, яка повернулась з місць 

позбавлення волі та засуджена до покарання без позбавлення волі. Спостерігається тенденція 

до скоєння повторних злочинів серед молодів яка зумовлена різними факторами (безробіття, 

низький рівень виховного потенціалу в сім’ях, алкоголізм, наркоманія та інше). Соціальна 

профілактика, адаптація, посередництво, представництво інтересів вище зазначеній категорії 

сприяє мінімізації негативних наслідків,  подоланні складних  життєвих обставин в яких 

опиняється молодь. 

 Приведені вище факти підтверджують необхідність активної профілактичної роботи з 

дітьми та молоддю в громаді Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, з метою попередження різноманітних форм девіантної поведінки серед осіб  цих 

вікових груп. 

 Програма враховує провідні пріоритети молодіжної, сімейної соціальної політики, 

виходячи з наступної законодавчої бази: Законів України від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ «Про 

охорону дитинства», від  21.06.2001р. №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», від 17.01.2019р. №2671-VІІІ «Про соціальні послуги», від 13.01.2005р. №2342-ІV 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», від 07.12.2017р. №2229- VІІІ «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», від 26.01.2016р. №936-VІІІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки 

сімей з дітьми», від 17.03.2011р. №3160-VІ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», від 

20.09.2011р. №3739-VІ «Про протидію торгівлі людьми», від 02.06.2005р. №2623-ІV «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей». 

           Постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», від 

01.06.2020р. №586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  від 

01.06.2020р. №587 «Про організацію надання соціальних послуг» , від 23.08.2018р. №658 

«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі». Указу Президента 

України від 18.03.2015р. №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» та Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015р. № 359-р. 

         Наказу Міністерства сім'ї молоді та спорту та Державного департаменту Україну з 

питань виконання покарань від 28.10.2008р. №288/4322 «Про затвердження Порядку 

взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, 

які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування 

покарання з випробуванням, або умовно-достроково».  

           Спільного Наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від  28.03.2012р.  

№478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань 

та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» 

 

2. Головна мета Програми: 

 

- Реалізація комплексу психолого-педагогічних, медичних, правових, інформаційно -

консультативних заходів, спрямованих на роз’яснення дітям та молоді правових норм 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2342%2D15&p=1118052739545346
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-05
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-05
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-05
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-05
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-05
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-05


стосовно різних видів асоціальної поведінки, популяризацію переваг здорового способу 

життя;  

- Поширення інформації про наслідки вживання різних видів алкогольних,  наркотичних та 

токсичних речовин;  

- Допомогу ресоціалізації дітей та молоді, які мають різні форми девіації;  

- Соціальна адаптація молоді, яка звільнилась з місць позбавлення волі, засуджені до 

покарань без позбавлення волі; 

- Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях і членів їх сімей; 

- Соціальна допомога сім’ям з дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено 

інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право 

на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг. 

 

3. Завдання Програми 

 

- Співпраця з державними, громадськими організаціями,що займаються проблемами 

попередження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі; 

- Профілактика різних видів залежностей (алкогольної, наркотичної,хімічної) серед дітей 

та молоді; 

- Профілактика ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом,серед різних 

категорій підлітків та молоді; 

- Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які звільнились з місць позбавлення волі; 

- Соціальна робота з молоддю ,яка засуджена до покарань без позбавлення волі; 

- Профілактика правопорушень, злочинності серед дітей та підлітків; 

- Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях і членів їх сімей; 

- Соціальна підтримка сімей з дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено 

інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право 

на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг. 

 

4. Об’єкти Програми 

 

Різні категорії дітей, молоді та сімей населених пунктів громади  Саф’янівської 

сільської ради  Ізмаїльського району Одеської області. 

 

5. Зміст Програми 

 

- Підготовка графіку роботи Спеціалізованої Служби  соціальної роботи в громаді Центру 

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

- Укладання договорів із залученням спеціалістів; 

- Укладання угод про спільну діяльність з організаціями партнерами у напрямках роботи;  

- Профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, соціальна 

допомога незахищеним верствам населення. 

 

6. Соціальна робота 

- Інформування, посередництво, представництво інтересів, соціальна профілактика, 

соціальна адаптація, соціальна реабілітація, консультування дітей, молоді з питань різних 

видів асоціальної поведінки, здорового способу життя;  ресоціалізації дітей та молоді, які 



мають різні форми девіації, соціальної адаптації молоді, яка звільнилась з місць 

позбавлення волі, яка засуджена до покарань без позбавлення волі, профілактики 

правопорушень та злочинності; 

- Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях і членів їх сімей; 

- Соціальна підтримка сімей з дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено 

інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право 

на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг; 

- Здійснення обліку отримувачів послуг; 

- Організація та проведення просвітницьких заходів для дітей, молоді з метою 

профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі та пропаганди 

здорового способу життя; 

- Надання соціальних послуг отримувачам послуг дітям з вадами здоров’я за місцем їх 

проживання або перебування у закладах для дітей, які навчаються в інтернатних 

закладах, інших установах; 

- Здійснення  оцінок потреб дитини/сім’ї з метою  вирішення  питань перебування дитини 

цілодобово, на вихідні, канікули та свята у спеціалізованому інтернатному закладі; 

- Посередництво, представництво інтересів  неповнолітніх та молоді, яка звільнилась з 

місць позбавлення волі, засуджена до покарань позбавлення волі та потребує допомоги, у  

компетентних у даній проблемі закладах та фахівцях; 

 

7. Рекламно-інформаційна діяльність 

 

- Розробка, виготовлення та публікація та розповсюдження  матеріалів з питань: 

- Асоціальної поведінки, здорового способу життя;  ресоціалізації дітей та молоді, які 

мають різні форми девіації, соціальної адаптації молоді, яка звільнилась з місць 

позбавлення волі, профілактики правопорушень та злочинності; 

- Пропагування здорового способу життя; 

- Підтримки та розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді, дітей та молоді  з 

функціональними обмеженнями; 

- З питань профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі. 

 

8. Фінансування Програми 

 

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 

35.5 36 36.5 37 37.5 38 

 

9. Оцінка ефективності реалізації Програми 

 

- Системність роботи Спеціалізованої Служби соціальної роботи в громаді   Центру 

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

- Кількість звернень за консультативною допомогою; 

- Інформованість населення щодо наслідків негативного впливу асоціальних явищ на 

дитяче та молодіжне середовище; 



- Уповільнення поширення алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, захворювання які 

передаються статевим шляхом; 

- Зниження рецидивної злочинності; 

- Заохочення підростаючого покоління до всебічного розвитку, створення відповідних 

умов для розкриття творчого потенціалу; 

- Обізнаність дітей та молоді про свої права та обов’язки. 

 

 

Термін реалізації програми 2021-2026 роки. 

 

 

 

Програма 

діяльності спеціалізованої служби соціальної роботи в громаді 

Центру соціальних служб Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021-2026 рр. 

 

№ Назва заходу Термін Відповіда

льний 

Партнери Джер

ела 

фінан

суван

ня 

1 Забезпечення доступу цільових груп 

до соціальних послуг територіальної 

громади Саф’янівської сільської 

ради 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Старостати громад 

Саф’янівської 

сільської ради  

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

2 Надання відповідних соціальних 

послуг : внутрішньо переміщеним 

особам, учасникам 

антитерористичної операції, особам, 

які брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях і членів їх 

сімей 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

3 Складання актів потреб учасників 

проведення операції об’єднаних сил 

та їх сімей 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР. 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

4 Підготовка індивідуальних планів 

соціального супроводу с учасників 

проведення операції об’єднаних сил 

та їх сімей  

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

5 Складання актів оцінок потреб 

сімей переселенців із зони 

проведення операції об’єднаних сил 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 



6 Підготовка індивідуальних планів 

соціального супроводу сімей  

переселенців із зони проведення 

операції об’єднаних сил 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

7 Надання відповідних соціальних 

послуг: 

Дітям, вихованцям спеціалізованих 

інтернат них закладів та батькам 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

8 Складання актів оцінок потреб 

дітей, вихованців спеціалізованих 

інтернат них закладів. Надання 

соціальних послуг дітям вихованцям 

спеціалізованих інтернат них 

закладів, членам їх сімей 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Служба у справах 

дітей Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

9 Соціальна профілактика COVID-19 

серед незахищених верств 

населення  

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

10 Надання відповідних соціальних 

послуг:  

Особам, які повернулись з місць 

позбавлення волі 

Особам , засудженим до покарання 

без позбавлення волі 

Дітям, які перебувають у конфлікті з 

законом 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

11 Складання актів потреб осіб, які 

перебувають у конфлікті із законом 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах,  

 

12 Збір аналітичних та статистичних 

даних для оновлення банку даних : 

про неповнолітніх , які стоять на 

обліку внутрішкільному , 

Ізмаїльському  відділенні поліції 

головного управління 

Національної поліції України в 

Одеській області,   

Ізмаїльському міськрайонному 

відділі кримінально-виконавчої 

інспекції управління державної 

пенітенціарної служби України в 

Одеській області,  медичних 

закладах з діагнозом наркоманія 

, алкоголізм , ВІЛ/СНІД , 

вензахворюванння , про 

підлітків та молодь , які 

звільнились з місць позбавлення  

волі, засуджені до покарань без 

позбавлення волі 

 

 

постійно Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 



13 Проведення профілактичних заходів 

щодо споживання токсичних і 

наркотичних речовин серед 

неповнолітніх та молоді  

Розповсюдження листівок, буклетів 

профілактичного змісту 

Січень 

  

 

Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

 

14 Проведення профілактичних заходів 

серед дітей, підлітків та молоді з 

профілактики алкоголізму, 

профілактики вірусних гепатитів. 

Розповсюдження листівок, буклетів 

профілактичного змісту 

Лютий Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

 

15 Організація та проведення заходів з 

профілактики захворювання  на 

туберкульоз до Всеукраїнського Дня 

боротьби із захворюванням на 

туберкульоз 

Березень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

16 Організація та проведення акції 

“Молодь обирає здорове майбутнє!“ 

до Всесвітнього Дня здоров`я. 

Розповсюдження листівок, буклетів 

профілактичного змісту. 

квітень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

17 Проведення в молодіжних 

аудиторіях акції „СНІД – хвороба 

століття ” до Всесвітнього Дня 

пам’яти померлих на СНІД 

травень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

18 Організація та проведення акції „ 

Скажемо палінню –„НІ” до 

Всесвітнього Дня без тютюну 

Травень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

19 Організація та проведення заходів з 

профілактики наркоманії до 

Міжнародного Дня боротьби зі 

зловживанням наркотиками та їх 

незаконним обігом 

Червень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

20 Проведення профілактичної роботи 

серед дітей, підлітків  з кризових, 

багатодітних, неповних, 

малозабезпечених сімей на базі 

районного КП ОБВ “Глобус“ 

Розповсюдження листівок, буклетів 

профілактичного змісту. 

червень-

серпень 

Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

21 Організація та проведення акції  

“Закон і підліток” 

вересень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах  

 

22 Проведення конкурсу творчості 

«Сім’я очима дитини» 

Жовтень 

- 

листопад 

Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Управління освітою 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

 



23 Проведення конкурсу дитячої 

творчості „Джерело надії”:  

- конкурс творчості дітей та 

молоді з функціональними 

обмеженнями „Джерело надії”; 

- надання адресної 

консультативної допомоги дітям 

та молоді з функціональними 

обмеженнями 

жовтень - 

листопад 

Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Управління освітою 

Відділ соціального 

захисту населення 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

24 Організація та проведення акції  

“АнтиСНІД!”, присвяченої до 

Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом 

 

Грудень Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

Суб’єкти соціальної 

роботи із сім’ями, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах 

 

25 Висвітлення в засобах масової 

інформації заходів щодо 

соціального захисту та підтримки 

різних категорій населення . 

Щоквар

тально 

Центр СС 

Саф’янів-

ської СР 

  веб-сторінка 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області, ЗМІ 

 

 

 


