
          
 

 УКРАЇНА 

 ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________ 
                           м. Житомир 

  
Про   діяльність    Житомирського  

міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді за 2018 р. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про діяльність Житомирського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2018 рік, 

виконавчий комітет міської ради зазначає, що у місті організовано роботу, 

спрямовану  на виконання повноважень щодо реалізації молодіжної та сімейної 

політики,  надання комплексної соціальної допомоги найуразливішим верствам 

населення та виконання функцій соціального інспекторату з метою контролю 

цільового використання державної допомоги при народженні дитини та 

одиноким матерям. 

З цією метою Центром забезпечується ведення обліку сімей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, виявлення сімей та осіб, які мають ризик 

потрапляння або опинилися у складних життєвих обставинах,  надання їм 

своєчасної допомоги шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевого 

самоврядування, медичними установами, прокуратурою, органами внутрішніх 

справ, закладами освіти, громадськими об’єднаннями, фондами тощо. Фахівці 

із соціальної роботи Центру здійснюють соціальний супровід сімей, 

забезпечують координацію щодо взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, кожного з її членів із суб’єктами соціальної роботи до 

повного вирішення їх проблем, надання послуг з інформування та 

консультування. 

Відповідно до повноважень, Центр здійснює соціальне супроводження 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з метою створення 

належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної прийомної 

дитини та дитини-вихованця у розвитку та вихованні. На даний час у місті 

функціонує 14 прийомних сімей, в них перебуває на вихованні 20 прийомних 

дітей та 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживає 38 дітей-

вихованців. 

 При Центрі працюють спеціалізовані формування, діяльність яких 

регламентується відповідними положеннями та спрямована на забезпечення 

соціальних потреб найуразливіших груп населення, це: 
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 - служба соціальної підтримки сімей; 

 - служба соціально-профілактичної роботи; 

 -   Центр соціальної допомоги учасникам АТО/ООС та їх сім’ям. 

Протягом 2018 року соціальною роботою охоплено 17014 сімей, яким було 

надано комплексну допомогу у подоланні життєвих проблем. 

З 2015 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України     від 

30.10.2014 р. №623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора», 

Центром здійснюється контроль за цільовим використанням соціальної 

державної  допомоги при народженні дитини та допомоги на дітей одиноким 

матерям. За рік проведено 1162 обстеження таких сімей, за рекомендаціями 

Центру щодо 1 сім’ї прийнято рішення про припинення зазначених коштів у 

зв’язку з нецільовим використанням,  виявлено 17 випадків ризику припинення 

державних соціальних виплат, але в результаті проведеної соціальної роботи 

ризикова ситуація була виправлена.   

Центр – організатор групової роботи, благодійних та загальноміських 

соціальних акцій, заходів, спрямованих на утвердження загальнолюдських 

цінностей. У 2018 році  було проведено 189 групових заходів, у тому числі 19 

міських, у формі круглих столів, інтерактивних зустрічей, бесід, консультувань, 

екскурсій, святкових програм духовного та патріотичного спрямування для 

цільових груп дітей, батьків, молоді.  

Проводиться інформаційно-просвітницька робота, зорієнтована на створення 

патронату та розвитку наставництва над дітьми-сиротами/позбавленими 

батьківського піклування та особами з їх числа, відповідно до норм діючого 

законодавства. 

На проведення Центром вищезазначених заходів у рамках реалізації Міської  

цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки було 

затверджено  та використано 256,4 тис. грн.   

Працівники Центру є постійними учасниками всеукраїнських семінарів  та 

конференцій із соціальної роботи, 9 працівників  мають сертифікати тренерів із 

соціальної роботи регіонального та всеукраїнського рівня.     

Проаналізувавши вищезазначене, з метою підвищення ефективності 

здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, відповідно до 

законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Інформацію про діяльність Житомирського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді взяти до відома. 

2. Доручити Житомирському міському центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді: 

  2.1 продовжити роботу щодо:                         
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  2.1.1  організації заходів щодо виявлення сімей, дітей та молоді, які 

мають ризик потрапляння  у складні життєві обставини;  

  2.1.2 ведення обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки та соціальної 

допомоги; 

  2.1.3 охоплення соціальним супроводом сімей, дітей та молоді  з метою 

надання комплексної соціальної допомоги для вирішення їх життєвих проблем; 

        2.1.4 активізації роботи із наставництва над дітьми-

сиротами/позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа, 

відповідно до норм діючого законодавства; 

  2.1.5 організації своєчасної допомоги соціально незахищеним групам 

населення шляхом взаємодії із структурними підрозділами міської ради, 

навчальними та дошкільними закладами, медичними установами, органами 

внутрішніх справ, громадськими об’єднаннями, фондами тощо; 

  2.1.6  проведення у сім’ях, серед дітей та молоді інформаційно-

просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної 

поведінки, здорового способу життя шляхом проведення індивідуального та 

групового консультування і розповсюдження соціальної реклами; 

   2.1.7 здійснення соціального супроводження прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу, щорічного моніторингу розвитку дітей-

вихованців; 

        2.1.8  проведення обстеження сімей з дітьми з метою здійснення  контролю 

за цільовим використанням державних соціальних виплат сім’ям при 

народженні дитини та одиноким матерям;  

        2.1.9  створення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами  

інформаційного, просвітницького, профілактичного напрямку, популяризації 

сімейних форм утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

   2.2 проводити соціальну роботу з сім’ями, де існує ризик вилучення 

дитини з родини спільно зі службою у справах дітей, управліннями освіти, у 

справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, департаментом соціальної 

політики Житомирської міської ради, міським відділом  поліції ГУНП в 

Житомирській області; 

        2.3 продовжити спільно із службою у справах дітей міської ради роботу з 

упровадження  інституту патронату. 

3. Управлінню по зв’язках з громадськістю міської ради висвітлювати в 

засобах масової інформації діяльність Житомирського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

4. Про хід  виконання даного рішення проінформувати виконавчий комітет 

міської ради у грудні 2019 року. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Краснопір В.В. 

 

 

Міський голова                                                                          С.І. Сухомлин                                                          

 


