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ПРОГРАМА 

«Сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку сімей і 

молоді Верховинського району, адаптації учасників бойових дій після 

повернення з фронту до мирного життя, підтримки їхніх родин, особливо 

дітей, організації оздоровлення  та відпочинку на 2018 – 2020 рр.» 
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ПРОГРАМА 

«Сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку сімей і 

молоді Верховинського району, адаптації учасників бойових дій після 

повернення з фронту до мирного життя, підтримки їхніх родин, особливо 

дітей, організації оздоровлення  та відпочинку на 2018 -  2020 рр.» 

 

 

Замовник Програми: 

Районний центр соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді                                       О. Соломійчук ___________ 

 

Керівник Програми  

Перший заступник голови районної 

державної адміністрації                                          Я. Скуматчук ___________   
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Фінансове управління районної                                           

державної адміністрації                                          В. Ватаманюк ___________   

 

 

Головний спеціаліст юрисконсульт 
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адміністрації                                                              І. Савчук _______________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт програми  
«Сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку сімей 

і молоді Верховинського району, адаптації учасників бойових дій 

після повернення з фронту до мирного життя, підтримки їхніх 

родин, особливо дітей, організації оздоровлення  та відпочинку на 

2018 – 2020 рр.» 

 

1. Ініціатор розроблення програми: 

 

Верховинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

2. Розробник програми: 

 

Верховинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

3. Термін реалізації програми:    2018 рік 

 

4. Етапи фінансування програми:    щомісячно, 2018 рік 

 

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):   62 000,0 

 

Рік  Обсяги фінансування (грн.) 

всього в т.ч. джерелами фінансування 

Районний бюджет Інші джерела 

2018 62 000 62 000 - 

 

6. Очікувані результати виконання програми : 
 

Підвищення ефективності державної соціальної політики в районі, 

сприяння покращенню взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які 

опинилися  складних життєвих обставинах, сприяння соціальному 
становленню та всебічному розвитку сімей і молоді Верховинського району. 

Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді перебувають на 

обліку 165 сімей з неповнолітніми дітьми, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, 4 прийомні сім`ї, 3 дитячі будинки сімейного типу. 

 Статус учасника бойових дій мають 169 жителів району. Внаслідок 

економічної нестабільності, військових дій з 2014 року через окупацію 

окремих територій держави зовнішнім агресором та сепаратизм, завдання 

величезної шкоди народному господарству і особисто захисникам 

Батьківщини, їх сім’ям, необхідності  підтримки українських воїнів, 

виконання визначених програмою заходів поліпшить соціально-

психологічний мікроклімат в родинах учасників бойових дій та осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 



утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, сприятиме 

адаптації воїнів АТО після повернення з фронту до мирного життя, їх 

реабілітації, організації відпочинку учасників бойових дій, їхніх сімей та 

особливо дітей 

 

7. Термін проведення звітності: грудень 2018 року 

 

 

Керівник програми                             Перший заступник голови районної  

державної адміністрації 

Я. Скуматчук _________________ 

 

 

Замовник програми                            Верховинський районний центр  

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

О. Соломійчук ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 
 

«Сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку сімей і 

молоді Верховинського району, адаптації учасників бойових дій після 

повернення з фронту до мирного життя, підтримки їхніх родин, особливо 

дітей, організації оздоровлення  та відпочинку на 2018 – 2020 рр.» 

 

Загальні положення 

Програма розроблена з метою реалізації у Верховинському районі 

державної молодіжної політики, яка є одним з найважливіших пріоритетних 

напрямків діяльності держави та здійснюється в інтересах розвитку молодої 

людини. Дана програма розрахована, як на попередження негативних проявів та 

пропаганда здорового способу життя у молодіжному середовищі так і сприяння 

підтримці членів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

допомога їм у вирішенні проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою 

власних засобів і можливостей. 

На даний час у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на обліку 

є сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховуються 

неповнолітні діти. Дані сім'ї потребують безпосереднього втручання та допомоги 

зі сторони центру СССДМ, оскільки самостійно не в змозі вирішити проблеми, 

що виникли. Тому необхідно проводити профілактичну роботу з сім'ями та 

молоддю в сільській та гірській місцевості через спеціалізовану службу 

соціальної підтримки сім'ї та мобільний консультативний пункт шляхом виїзду їх 

в сільську та гірську місцевість. 

Згідно порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які 

опинилися в складних життєвих обставинах заплановано проведення 

соціальних семінарів для голів сільських рад, педагогів позашкільної роботи, 

психологів та волонтерів з метою покращення співпраці щодо соціальної роботи 

з різними категоріями населення. 

В даній програмі закладені заходи щодо формування здорового способу 

життя в дитячому та молодіжному середовищі, оздоровлення та відпочинок дітей 

різних категорій сімей. Оскільки багато невирішених питань з формування в 

дітей та молоді духовних цінностей, викликає занепокоєння втрати інтересу до 

мистецтва та культури взагалі. Нам необхідно постійно сприяти фізичному, 

розумовому та духовному вдосконаленню людини, відродження українських 

традицій сімейного виховання. 

Статус учасника бойових дій мають 169 жителів району. Внаслідок 

економічної нестабільності, військових дій з 2014 року через окупацію 

окремих територій держави зовнішнім агресором та сепаратизм, завдання 

величезної шкоди народному господарству і особисто захисникам 

Батьківщини, їх сім’ям, необхідності  підтримки українських воїнів, 

виконання визначених програмою заходів поліпшить соціально-



психологічний мікроклімат в родинах учасників бойових дій та осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, сприятиме 

адаптації воїнів АТО після повернення з фронту до мирного життя, їх 

реабілітації, всесторонній підтримці учасників бойових дій, їхніх сімей та 

особливо дітей, організації їх відпочинку. Враховуючи важливість моральної 

та матеріальної підтримки захисників Вітчизни, в рамках програми 

передбачається придбати 20-ти місний автобус, пально-мастильні матеріали, 

організовувати самостійно та спільно з волонтерами, а також оплачувати 

послуги відповідних організацій з реабілітації, відпочинку, адаптації 

учасників бойових дій, їх родин. 

Мета програми 
Основною метою програми центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді є здійснення соціального супроводу сімей, які потрапили в складні життєві 

обставини; соціальний супровід прийомних сімей; соціального патронажу 

неповнолітніх та молоді, які перебувають, або повертаються з місць 

позбавлення волі; соціальної підтримки сімей, в яких виховуються діти з 

функціональними обмеженнями; профілактика раннього соціального сирітства 

через соціальну роботу з жінками, які мають намір відмовитися від новонародженої 

дитини; надання соціальних послуг споживачам наркотиків та їх сімей; соціальної 

підтримки ВІЛ - інфікованих дітей та молоді. Також здійснюється соціальний 

супровід сімей учасників АТО, надання практичної та психологічної допомоги 

бійцям АТО, які проходять реабілітацію та потребують моральної та матеріальної 

підтримки, і проводиться робота із переселенцями з Донецької і Луганської 

областей. 

Окрім цього на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

покладено нові функції щодо розвитку інституту прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу, підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки - 
вихователі.  

Також метою програми є поліпшення соціально-психологічного 

мікроклімату в сім’ях учасників бойових дій та осіб, які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, адаптація воїнів АТО після повернення з 

фронту до мирного життя, їх реабілітація, підтримка учасників бойових дій, 

їхніх сімей та особливо дітей, організація їх відпочинку. 

Шляхи досягнення поставлених завдань 
- Вдосконалення практики організації та проведення молодіжних культурно- 

просвітницьких заходів з метою посилення виховного впливу на розвиток 



сім'ї, дітей та молоді. 

- Забезпечення організації та проведення навчальних семінарів для 

спеціалістів СССДМ. 

- Забезпечення діяльності консультативного пункту в пологовому відділі ЦРЛ, 

щодо особливостей психологічного та соціально-інформаційного 

консультування жінок, які мають намір відмовитись від новонароджених. 

- Забезпечення роботи КП ССПД на базі РЦСССДМ, а також у сільській 

місцевості району, щодо надання індивідуального консультування, лекцій, бесід, 

тренінгів для дітей, підлітків з неблагополучних сімей та їх батьків, молоді та 

батькам з обмеженими функціональними можливостями. 

- Робота зі скаргами та зверненнями громадян. 

- Забезпечення постійного проведення групових заходів в старших класах 

ЗОШ Верховинського району щодо статевого виховання, статева освіта, 

безпечна статева поведінка, ЗПСШ та ВІЛ/СШД тощо. 

- Забезпечення роботи спеціалізованої служби «Школа волонтерів» 

Верховинського РЦСССДМ. 

- Діяльність мобільних консультативних пунктів щодо соціальної роботи в 

сільській та гірській місцевостях для надання соціальних послуг дітям та молоді по 

профілактиці наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, пропаганда здорового 

способу життя (лекції, бесіди, тренінги, ігротеки). 

- Діяльність служби соціальної підтримки сім'ї щодо соціального супроводу сімей, 

які опинились в складних життєвих обставинах, сімей, які потребують уваги та 

підтримки фахівців центру СССДМ. 

- Забезпечення соціального патронажу прийомних сімей та будинків 

сімейного типу. 

- Забезпечення роботи спеціалізованої служби з неповнолітніми та молоддю, які 

повернулись з місць позбавлення волі. 

- Впровадження системи дієвої просвіти молоді та дорослого населення щодо 

активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, залучення молоді до 

активних занять спорту. 

- Організація відпочинку для учасників бойових дій в групах фронтовиків, 

сімейний відпочинок родин учасників бойових дій, провести заходи з 

адаптації воїнів АТО після повернення з фронту до мирного життя, їх 

реабілітацію, особливу увагу спрямовано для дітей учасників бойових дій, 

проведення для них екскурсій, культурно-мистецьких, відпочинкових, 

розвиваючих та інших заходів, вияву поваги до батьків. 

Фінансове забезпечення програми 

Заходи, що передбачені в програмі на 2018 рік будуть реалізовуватись за 

рахунок коштів бюджету та залучення спонсорських коштів. 

 



 

Правове обгрунтування програми 

 

Програма розроблена у відповідності до рішення обласної ради від 

27.11.2009 № 933-34/2009 «Про виконання обласної програми та затвердження 

обласної комплексної програми «Молодь Прикарпаття» на 2010 – 2018рр., 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні 

послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та 

інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», Бюджетного кодексу України. 

 

Очікувані результати 
Верховинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді планується проводити соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, 

планування  та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, 

забезпечення за необхідності соціального супроводу. 

Протягом року робота районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді буде полягати в  сприянні розвитку та підтримці сімейних 

форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, проводити підготовку до самостійного життя, соціальної 

адаптації, соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників 

інтернат них закладів, соціально-профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушенням та соціально небезпечним хворобам, подолання їх 

наслідків у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп 

ризику, формування навичок здорового способу життя, надання соціальних 

послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які відбувають 

покарання без позбавлення волі, з випробувальним терміном чи звільнилися 

з місць позбавлення волі. Для цього створений мобільно – консультативний 

пункт члени якого здійснять візити в кожну із шкіл Верховинського району. 

Також буде зроблено акцент на роботу із сім’ями члени яких перебувають в 

зоні АТО.  

Особливу увагу буде приділено проведенню Новорічно – Різдвяної та 

Великодно – Пасхальної акції з врученням цінних подарунків дітям 

інвалідам та з малозабезпечених сімей Верховинського району. 

Крім того, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді буде забезпечено розповсюдження методичних рекомендацій, 

довідкових брошур, буклетів, інших інформаційних видань з питань захисту 

прав дітей у всіх навчальних закладах Верховинського району. Через 

проведення правоосвітніх та виховних заходів з молоддю буде проводитись  

пропаганда здорового способу життя серед  дітей, підлітків та молоді, 

залучення їх до свідомого вибору на користь здорових стосунків, а також до 



створення у молодіжному середовищі ситуацій, що попереджають негативні 

прояви у молодіжному середовищі.  

Значна частина профілактичних акцій  готуються за допомогою 

волонтерів спеціалізованого формування «Школа волонтерів» при 

районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

На виконання програми «Молодь Прикарпаття» на 2010 – 2018 рр. 

планується протягом 2018 року провести 60 заходів з сім’ями, дітьми та 

молоддю Верховинського району в навчальних закладах, при районному 

центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та в літньому оздоровчому 

таборі. 

В 2018 році планується організувати відпочинок для учасників бойових 

дій в групах фронтовиків, сімейний відпочинок родин учасників бойових дій, 

провести заходи з адаптації воїнів АТО після повернення з фронту до 

мирного життя, їх реабілітацію, особливу увагу спрямовано для дітей 

учасників бойових дій, проведення для них екскурсій, культурно-мистецьких, 

відпочинкових, розвиваючих та інших заходів, вияву поваги до батьків. 

Для забезпечення учасників заходів необхідними матеріалами, в тому 

числі канцелярським приладдям, грамотами та подарунками, виготовлення 

та розповсюдження інформаційних буклетів, пам’яток необхідні кошти в 

розмірі  30000 грн. 

Виконання вищезазначеного може стати підґрунтям для істотного 

підвищення ефективності державної соціальної політики в районі. 

Динаміка кількісних та якісних показників проекту програми «Сприяння 
соціальному становленню та всебічному розвитку сімей і молоді 
Верховинського району, адаптації учасників бойових дій після повернення з 
фронту до мирного життя, підтримки їхніх родин, особливо дітей, організації 
відпочинку на 2018 рік»: 

Найменування показників 2017 2018 динаміка 

кількість % 

Грошові кошти, грн. 102 200   62 000 -40,2 -39,3   

Кількість заходів 47 60 13 27,7  

Кількість дітей охоплених 

МКП (мобільно 

консультативний пункт) 

1240 1325  85 6,9 

Подарунки дітям 

інвалідам, сиротам, дітям 

воїнів АТО,  

малозабезпеченим, 

багатодітним сім’ям 

681 693  12 1,8 

Кількість сімей/дітей, які 

знаходяться в СЖО 

165/292 172/309 7/17 4.2/5,8 

60/47*100-100=27,7 

Збільшення  вартості проведення програми порівняного з 2017 р. 



відбувається у зв’язку із покращенням якості організації та проведення 

заходів для охоплення більшої кількості сімей та дітей незахищеної категорії 

населення, в тому числі якості посиленої соціальної роботи із сім’ями 

переселенців із зони АТО та сім’ями, особи з яких перебували і перебувають 

в зоні АТО. Збільшується вартість на організацію наметового табору для 

покращення та ефективності оздоровлення дітей в ньому, вперше планується 

придбання автобуса та паливо-мастильних матеріалів. 

 

Директор                                                                              Ольга Соломійчук 

 

 

                              


