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1. Мета  Програми: 

Виходячи з актуальної проблеми та на виконання міжнародних та державних 

документів програма ставить своєю метою створення умов для забезпечення прав сім'ї, їх 

реалізація в повсякденному житті через ознайомлення з ними сімей, організації соціальної 

роботи з сім'єю, як окремою системою. Створення умов для належного функціонування та 

розвитку сім'ї, прививання духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 

благополучної сім'ї, забеспечення виконання сім'єю основних функцій. 

Надання соціальної підтримки сім»ї  як  соціального інституту, а також окремим їх членам  

для  соціальної адаптації самовизначення і самореалізації, як необхідних умов  

удосконалення життєдіяльності сім»ї  та її розвитку. 

 

2. Завдання Програми: 

- Забезпечення і підготовка  молоді до сімейного життя; 

- Здійснення цілеспрямованої роботи по стабілізації сімейних стосунків; 

- Надання  систематичної допомоги  батькам  у вихованні  дітей; 

- Підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних стосунків; 

- Здійснення інформаційно - просвітницької роботи з сім’ями, удосконалення  

форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї  

та виховання дітей, розширення культурних послуг; 

- Надання допомоги молодим сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, передусім молодим, багатодітним, неповнолітнім ; 

- Попередження насильства в сім’ї ; 

- Підвищення рівня економічної активності  та самостійності сімей, оптимізація 

їх  соціального захисту, передусім тих, що мають дітей; 

- Підготовка майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня 

психологічної культури громадян; 

- Збереження сімейних традицій українського народу та розвитку родинно – 

побутової  культури; 

- Створення патронажної сім’ї; 

- Створення будинку сімейного типу; 

- Оздоровлення пільгових категорій дітей в таборах відпочинку; 

- Надання соціальної адаптації сім'ям батьки яких загинули, та перебували в зоні 

АТО. 

- Психологічна, юридична та матеріальна допомога особам які прибувають з 

окупованих територій. 

- Проведення профілактичних заходів «Діти вулиця», «Вокзал», «Урок» 

 

3. Очікувані  результати; 

Виконання програми сприятиме: 

- удосконалення механізму підтримки різних категорій сімей; 

- формування відповідного ставлення громадян до збереження свого здоров’я; 

- підвищення рівня готовності молоді до подружнього життя та виконання функцій батька 

і матері; 

- наданню допомоги сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах їх 

соціального супроводу; 

- підвищення рівня правової культури населення та проінформованості про попередження 

насильства в сім’ї; 

- формування культури сімейних стосунків, підвищенню відповідальності батьків за 

виховання дітей; 

- відродження та збереження  національних традицій та цінностей . 

 

4. Участь в заходах загальнодержавного та місцевого  значення: 

Січень  

- Проведення заходу та надання подарунків до Різдва Христового: 
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Категорії: діти під опікою та діти позбавленні батьківського піклування, діти з 

багатодітних родин, діти батьки яких загинули в зоні АТО, діти батьки яких прибули з 

окупованої території, малозабезпечені. 

 

Лютий 

Надання гуманітарної допомоги сім’ям які знаходяться в складних життєвих 

обставинах.  

 Травень  
-     Привітання, надання подарунків до свята останнього дзвінка. 

Червень 

- Проведення заходу до Міжнародного дня захисту дітей  по всій території ТГ  

(всі категорії дітей); з 30.05.2021 по 03.06.2021 року. 

- День села Копанки  

Червень-серпень 
            -  оздоровлення дітей 

Категорії: малозабезпечені, багатодітні, переселенці, діти батьки яких загинули в зоні 

АТО, діти сироти, та діти, які знаходяться під опікою. 

Серпень 

- День села Березівки, Новогригорівки та День Незалежності України «Любіть 

Україну і пісню її солов’їну» 

Вересень 

- Привітання та надання подарунків, в навчальних закладах до Дня Знань. 

- День села Новознесенка. 

Жовтень  

             - Привітання , надання подарунків до Дня усиновлення. (усиновленні діти) 

Грудень 

- Проведення заходу до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ Снід; 

- Проведення  заходу, та надання подарунків  до Міжнародного дня інваліда.  

- Проведення заходу, та надання подарунків до свята Святого Миколая, та 

Нового року. 

5. Проведення заходів  протягом року: 

1. Проведення  рейдів по сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини; 

2. Проведення групових заходів «Низький рівень виховного потенціалу сім’ї»; 

3. «Ухиляння від виконання батьківських обов’язків»; 

4. «Зустрічі та проведення виховних бесід стосовно дітей з батьками»; 

5. «Самовільне залишення  дітьми місця постійного проживання»; 

6. «Залучення до співпраці волонтерів, а саме психологів шкіл, лікарів та працівників 

поліції»; 

7. «Профілактика та соціальна робота з залученням психологів по зменшенню 

позбавлення батьківських прав не благонадійних сімей в громаді»; 

8. Проведення рейдів та профілактичних заходів   «Діти вулиця»,  «Вокзал», «Урок» 

 

6. Фінансування Програми 

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації 

розрахунку (додаток 1). Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого 

бюджету, передбачені на реалізацію цих заходів відповідно плану фінансового 

забезпечення, виконання заходів Програми, та кошти інших джерел фінансування, які не 

заборонені чинним законодавством України. 

 

7. Контроль за виконанням Програми 

        Контроль за виконанням програми покладається на службу в справах дітей. 

 

 

Начальник ____________________ Охріменко Д.Ю.     
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Додаток 1 
до Програми соціальної підтримки 

дітей Смолінської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 

    

РОЗРАХУНОК 

на проведення заходів Програми соціальної підтримки дітей Смолінської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 

№ 

п\п 
Назва заходу Дата 

Вартість 

заходу 

(грн.) 

Примітка 

1 
Привітання, надання подарунків 

до Різдва Христового  
Січень  15 000   

2 
Привітання, надання подарунків 

до  свята останнього дзвінка. 
Травень 7 000   

3 

Проведення заходу до 

Міжнародного дня захисту дітей 

День села Копанки  

Червень 20 000 
  

  

4 

День села Березівки, 

Новогригорівки,  та День 

Незалежності України «Любіть 

Україну і пісню її солов’їну» 

Серпень 3 000   

5 

Привітання, та надання 

подарунків  до Дня знань  

День села Новознесенка, 

Якимівка, Хмельове.  

Вересень 8 000   

6 

Привітання, надання подарунків 

до Дня усиновлення. 

(усиновленні діти) 

Жовтень  3 000   

7 

Проведення  заходу до 

Міжнародного дня  боротьби з 

ВІЛ Снід; 

Проведення заходу до 

Міжнародного дня інваліда  

Проведення  заходу,  та надання 

подарунків  до свята Святого 

Миколая, та Нового року 

Грудень  40 000 
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Оздоровлення дітей в літній 

період (діти під опікою, діти – 

сироти, малозабезпечені, 

багатодітні.СЖО) 

Червень,липень,се

рпень  (в 3 зміні) 
500 000,00  --------- 

  Разом :   596 000   

  

 

Начальник _________________ Охріменко Д.Ю. 


