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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про стан здійснення соціальної роботи центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області 
 

Пріоритетом у роботі системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (далі – ЦСССДМ) є якість, вчасність та повнота надання соціальних 
послуг уразливим категоріям населення. Для забезпечення соціальної роботи з 
сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги, їх раннє виявлення та вчасне надання їм 
підтримки в області до початку проведення адміністративної реформи, відпо-
відно до прийнятих рішень обласної, районних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування діяло 29 ЦСССДМ та 4 державних заклади 
(центри соціально-психологічної допомоги, матері та дитини, ресоціалізації 
наркозалежної молоді, обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування). 

У ході проведення адміністративної реформи у Волочиському, Летичів-
ському, Новоушицькому, Полонському, Старосинявському районах, містах 
Нетішин та Славута ліквідовано центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. Старокостянтинівський міський центр знаходиться у стадії ліквідації. 

Варто зазначити, що рішеннями селищних рад Летичівської та Старо-
синявської об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) утворено центри 
соціальних служб, які діють у межах чинного законодавства, та збережено 
кадровий потенціал. 

Рішеннями Волочиської, Дунаєвецької, Полонської міських, Меджи-
бізької, Новоушицької селищних рад об’єднаних територіальних громад ство-
рено комунальні установи “Центри надання соціальних послуг” та “Територі-
альні центри соціального обслуговування населення”. 

У новоутворених Війтовецькій, Наркевицькій, Сатанівській, Понінків-
ській, Берездівській, Гвардійській сільських ОТГ до штатних розписів вико-
навчих комітетів уведено 13 посад спеціалістів/фахівців із соціальної роботи. 
І лише у Кам’янець-Подільському (3 ОТГ) та Славутському (2 ОТГ) районах 
прийнято виважене колегіальне рішення про збереження районного центру 
СССДМ та виділення цільової субвенції районному бюджету з бюджетів Ган-
нопільської, Гуменецької, Колибаївської та Китайгородської ОТГ на утри-
мання шести фахівців із соціальної роботи. 

Рішеннями Нетішинської, Славутської та Старокостянтинівської міських 
рад ліквідовано міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та із 
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22 штатних одиниць збережено усього 10 і введено у структурні підрозділи 
управлінь соціального захисту населення. 

Таким чином, із 52 спеціалістів ліквідованих/реорганізованих центрів, 
які здійснювали соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, переведено на 
інші посади 25 та 27 звільнено. У результаті таких дій система ЦСССДМ 
втратила підготовлених фахівців, які мали відповідну освіту, пройшли нав-
чання та мали досвід роботи у цій сфері. 

На 01.04.2017 року в області функціонує 22 центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, в яких працює 238 спеціалістів, 4 державних со-
ціальних заклади – 48 спеціалістів. 

За звітний період до ЦСССДМ звернулося 22658 сімей, що на 18% біль-
ше ніж у 2015 році. На 5% зросла кількість сімей, охоплених соціальними по-
слугами, і становить 17664 сім’ї. База даних сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, становить 6252 сім’ї, що на 7% більше ніж у 2015 році. 

За результатами роботи з уразливими категоріями населення 5494 осо-
бам оформлено документи, 3160 – вирішено житлово-побутові проблеми, на-
лагоджено соціальні зв’язки – 3785, влаштовано на навчання – 570, працевла-
штовано – 980, залучено до реабілітаційних програм – 627, надано допомогу в 
лікуванні – 1310, психологічну допомогу – 7967, допомогу одягом, взуттям, 
продуктовими наборами – 3138 особам тощо. 

Торік у порівнянні з 2015 роком охоплено більшу кількість отримувачів 
послуг Віньковецьким, Городоцьким, Кам’янець-Подільським, Красилівським, 
Шепетівським районними, Кам’янець-Подільським та Хмельницьким місь-
кими ЦСССДМ. Високі показники щодо якості роботи досягнуто у Славут-
ському, Шепетівському районних центрах. Зменшилася кількість отримувачів 
послуг (у порівнянні з 2015 роком) у Волочиському, Новоушицькому, Полон-
ському районах та м. Нетішин. 

Минулоріч центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вияв-
лено 6252 сім’ї, в яких виховується 10399 дітей, що на 7% більше ніж у 
2015 році. 

Кількість сімей, які перебували на обліку через ухилення батьків/осіб, 
які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків по відношенню до дитини, де 
існував ризик вилучення дітей, становить 649 сімей, в яких 1594 дітей; у 60 з 
цих сімей було вилучено 105 дітей. У 589 сім’ях діти залишилися у сім’ї 
завдяки наданим соціальним послугам та 25 сім’ям було повернуто 33 дитини 
із закладів державного утримання. 

Соціальним супроводом торік було охоплено 1490 сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, що на 17% більше ніж у 2015 році. Проте 
кількість сімей, в яких подолано складні життєві обставини, становить 1919, 
що на 52% менше ніж у 2015 році. Кількість сімей, знятих з позитивним 
результатом, – 1702, що на 31% менше ніж у 2015 році; без досягнення 
позитивного результату (у зв’язку зі зміною місця проживання, відмови від 
супроводу) – 72 сім’ї. 
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В області функціонують 122 прийомних сім’ї, в яких виховується 217 
дітей, та 23 дитячих будинки сімейного типу, в яких перебувало 160 дітей. 
Всупереч чинному законодавству соціальним супроводом не охоплено при-
йомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу у Новоушицькому, Полонському 
районах, містах Нетішин, Славута, Дунаївці. 

Центрами СССДМ здійснюється пошук та підбір кандидатів у прийомні 
батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Обласним 
ЦСССДМ протягом 2016 року проведено 2 цикли навчань для 5 сімей, 1 особи – 
кандидата у прийомні батьки, батьків-вихователів та 15 потенційних опікунів, 
піклувальників, 1 сім’ї, 2 осіб потенційних усиновлювачів (усього 35 осіб). 
Протягом 2016 року 99 прийомних батьків, батьків-вихователів пройшли 
підвищення кваліфікації з метою посилення виховного потенціалу. 

Спеціалісти центрів минулоріч працювали із 75 молодими людьми, які 
звільнилися з місць позбавлення волі; 71 неповнолітнім, засудженим до по-
карань, не пов’язаних з позбавленням волі; 556 молодими людьми, засудже-
ними до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

До банку даних щодо вчинення насильства в сім’ї або його реальної 
загрози внесено 315 сімей, з них охоплено соціальним супроводом протягом 
звітного періоду 40 сімей, що на 86 менше ніж у 2015 році. Соціальними 
послугами охоплено 3620 осіб. Кількість постраждалих дітей становить 
40 осіб, з них 20 дітей постраждали від фізичного, 19 від психологічного 
а також виявлено 1 випадок сексуального насильства (випадки сталися у 
Деражнянському, Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, 
Красилівському, Летичівському, Славутському, Хмельницькому районах, міс-
тах Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів, Хмельницький). 

З початку проведення АТО новим напрямом роботи для центрів со-
ціальних служб стало надання соціальних послуг учасникам АТО та членам їх 
сімей, сімей внутрішньо переміщених осіб. 

Обласним центром СССДМ розроблено Дорожню карту учасника 
антитерористичної операції Хмельницької області для учасників АТО та 
членів їх сімей, інвалідів війни та членів сімей загиблих учасників. Цей 
посібник містить інформацію, яка допоможе у вирішенні питань лікування, 
реабілітації, соціального захисту, отримання житла та земельних ділянок, 
професійної та соціальної адаптації учасників АТО та членів їх родин. 

На 01.01.2017 року у 1775 сім’ях учасників АТО здійснено оцінку 
потреб, надано соціальну, психологічну та інформаційну допомогу. 

У минулому році соціальними послугами охоплено 355 осіб та сімей 
ВПО, де здійснено оцінку потреб та надано відповідну допомогу. 

Організовано спеціалізоване формування “Школа волонтерів”. До спів-
праці із ЦСССДМ залучено 334 волонтери, з яких 199 пройшли відповідну 
підготовку. 

За участі волонтерів проведено профілактичну роботу щодо попереджен-
ня соціально-небезпечних хвороб (у тому числі ВІЛ/СНІДу), формування 
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здорового способу життя, профілактику правопорушень та негативних явищ у 
молодіжному середовищі, роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, дітьми та молоддю з функціональними обмежен-
нями, Всеукраїнські та обласні благодійні акції “Серце до серця”, “Ялинка 
бажань”, “Готуємо дітей до школи” та інші. 

Для оформлення інформаційних куточків та проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи ЦСССДМ виготовлено 234 види буклетів загальною 
кількістю понад 37 тис. шт., 124 види листівок загальною кількістю понад 
24 тис. штук. Забезпечено трансляцію 305 аудіо- та відео роликів соціальної 
реклами з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та здорового способу життя. На-
друковано 34 статті щодо формування здорового способу життя на шпальтах 
газет, 16 – протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, проведено 515 PR-заходів. Забезпе-
чується тісна співпраця із місцевими телерадіомовними компаніями. 

Кризові ситуації у сім’ях, які потребують особливої уваги, вирішуються 
спеціалістами державних соціальних закладів. Так у центрі матері та дитини у 
2016 році перебували 24 жінки з дітьми, яким надано соціальне житло, до-
помогу у формуванні відповідального батьківства, навиків догляду за дітьми, 
оформленню документів, налагодженню сімейних стосунків. 

У центрі соціально-психологічної допомоги у цілодобовому стаціонарі 
перебувала 31 особа, 14 сімей, яким надано соціальну допомогу. Загалом 
протягом 2016 року із цілодобового стаціонару закладу відраховано 28 осіб, 
13 сімей. 

Соціальним гуртожитком для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, надано допомогу 29 особам. 

У центрі ресоціалізації наркозалежної молоді отримували реабілітаційні, 
психологічні, юридичні, соціально-медичні та соціально-педагогічні послуги 
115 осіб. Протягом 2016 року успішно завершили курс ресоціалізації 22 отри-
мувачі соціальних послуг, які повернулися у свої сім’ї та до нормального 
життя. 

Проведення якісної соціальної роботи, надання якісних та в повному 
обсязі послуг можливе за умови належного фінансування соціальних служб. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                      В. Олійник 


