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ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового  

та активного довголіття населення на період до 2022 року  
 

№ 
з/п Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 
1 Організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної 

кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян 
похилого віку 

2018-2022 роки Хмельницький обласний центр зайнятості, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, інші органи міс-
цевого самоврядування, громадські організації і 
об’єднання (за згодою)

2 Підтримка створення громадянами похилого віку громад-
ських організацій і об’єднань, залучення таких громадян 
до волонтерської діяльності 

2019-2022 роки Департамент соціального захисту населення обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою) 

3 Залучення волонтерів з числа громадян похилого віку до 
діяльності закладів охорони здоров’я, суб’єктів, що нада-
ють соціальні послуги, інших установ та закладів неза-
лежно від форм власності та господарювання 

2019-2022 роки Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування, громадські організації і об’єд-
нання (за згодою) 
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4 Аналіз та удосконалення місцевих програм з підтримки 

вразливих верств населення з метою підвищення доступ-
ності для громадян похилого віку транспортних послуг, 
послуг зв’язку, зокрема в сільській місцевості 

постійно Департаменти економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури, соціального захисту 
населення, управління житлово-комунального 
господарства, відділ містобудування та архітек-
тури облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад, інші органи місцевого самовря-
дування,

5 Організація та проведення в молодіжних центрах, бі-
бліотеках спільних вечорів/зустрічей з громадянами похи-
лого віку щодо обміну досвідом 

2018-2022 роки Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування, громадські організації і об’єд-
нання (за згодою)

6 Запровадження інноваційної соціальної програми “Про-
грама менторства” у міжпоколінному діалозі через опіку-
вання громадянами старше 50 років, у тому числі грома-
дянами похилого віку, дітей/сімей з дітьми, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах 

2022 рік  Обласний, районні, міські селищні центри со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

7 Висвітлення питань здорового способу життя та довго-
ліття під час підготовки кандидатів та підвищення квалі-
фікації серед прийомних батьків, батьків-вихователів, опі-
кунів, усиновителів, наставників та у патронатних сім’ях. 
Інформування про толерантне ставлення до людей по-
хилого віку у міжпоколінному діалозі  

2022 рік  Обласний, районні, міські селищні центри со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

8 Запровадження консультативної підтримки громадянам 
передпенсійного віку, особам похилого віку з питань роз-
витку та планування кар’єри, підтвердження результатів 
неформального навчання за робітничими професіями, по-
дальшого навчання та підвищення кваліфікації з ураху-
ванням набутого досвіду та тенденцій ринку праці 

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Хмельницький обласний 
центр зайнятості, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою) 
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9 Розроблення адаптованих для громадян похилого віку 

інформаційних та роз’яснювальних матеріалів стосовно 
отримання послуг державної системи житлово-комуналь-
ного господарства, у тому числі через Єдиний державний 
портал адміністративних послуг 

2018-2022 роки Управління житлово-комунального господар-
ства облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, інші органи місцевого самовряду-
вання, громадські організації і об’єднання (за 
згодою) 

10 Залучення громадських організацій і об’єднань, зокрема 
громадян похилого віку, органів самоорганізації населен-
ня до процесів формування, реалізації та моніторингу 
політики розвитку громади 

постійно Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, інші органи місцевого самовря-
дування, громадські організації і об’єднання (за 
згодою)

11 Запровадження соціальної реклами з питання здорового 
способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового 
старіння та активного довголіття 

2018-2022 роки Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, мо-
лоді та спорту облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування, громадські організації і об’єд-
нання (за згодою)

12 Розвиток соціально-педагогічної послуги “Університет 
третього віку”, зокрема через розвиток центрів активного 
довголіття, центрів дозвілля, у тому числі на базі діючих 
установ соціального обслуговування для громадян похи-
лого віку  

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування 

13 Проведення та підтримка соціальних туристичних про-
грам 

2018-2022 роки Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування
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14 Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих, спор-

тивних заходів, акцій, спрямованих на залучення до 
занять фізичною культурою і спортом громадян похилого 
віку 

2018-2022 роки Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, інші 
органи місцевого самоврядування, громадські 
організації і об’єднання (за згодою))

15 Організація та проведення для громадян похилого віку 
благодійних культурних програм, заходів, зокрема благо-
дійних вистав, концертів, мистецьких виставок, свят, 
балів  

постійно Управління культури, національностей, релігій 
та культури облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування, громадські організації і об’єд-
нання (за згодою)

16 Розроблення і реалізація комплексних регіональних про-
грам, планів щодо запровадження соціального туризму 
для громадян похилого віку 

2019-2022 роки Управління культури, національностей, релігій 
та культури облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування 

17 Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії що-
до здорового старіння та активного довголіття, якості 
життя в похилому віці, профілактики захворювань та на-
дання геріатричної допомоги, формування у громадян по-
хилого віку, їх родичів, помічників/доглядальників нави-
чок збереження здоров’я та догляду за хворими 

2018-2022 роки Департаменти охорони здоров’я, соціального за-
хисту населення, управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-
ністрації, обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою)

18 Проведення для отримувачів послуг, зокрема громадян по-
хилого віку, тематичних лекцій, бесід, вечорів у навчальних 
закладах, установах соціального обслуговування, клубах, за-
кладах охорони здоров’я, закладах/установах соціальної сфе-
ри з питань здорового старіння та активного довголіття, 
якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та 
надання геріатричної допомоги, формування навичок збере-
ження здоров’я як фізичного, так і психічного, та догляду за 
хворими 

2018-2022 роки Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою) 
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19 Запровадження надання громадянам похилого віку гері-

атричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довго-
тривалої, паліативної) за місцем їх проживання/пере-
бування через мережу закладів охорони здоров’я та з 
урахуванням результатів оцінки потреб громадян похи-
лого віку 

2021-2022 роки Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції, райдержадміністрації та виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад  

20 Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, 
лікарів загальної практики – сімейних лікарів, медичних 
сестер, у тому числі лікарів та медичних сестер установ 
соціального обслуговування, з питання надання геріат-
ричної допомоги, вивчення особливостей довготривалого 
і паліативного догляду у стаціонарних умовах та вдома 
громадянам похилого віку, у тому числі на базі навчаль-
них закладів післядипломної освіти, зокрема на базі 
державної установи “Інститут геронтології імені “Д.Ф. Че-
ботарьова Національної академії медичних наук”, за-
безпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації 
(післядипломної освіти) із залученням громадських об’єд-
нань, благодійних організацій, установ та організацій, що 
мають досвід надання такої допомоги

2018-2022 роки Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування, громадські організації і об’єд-
нання (за згодою) 

21 Сприяння утворенню та функціонуванню при місцевих 
держадміністраціях, органах місцевого самоврядування 
дорадчо-консультативних органів (рад, робочих груп то-
що) з розвитку медичної, геріатричної, соціальної допо-
моги громадянам похилого віку 

2020 рік Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, інші органи місцевого 
самоврядування, громадські організації і об’єд-
нання (за згодою)

22 Розроблення інформаційних матеріалів щодо запобігання 
нещасним випадкам для розміщення в місцях масового 
перебування людей (зокрема в медичних та соціальних 
закладах, магазинах, на вокзалах, зупинках) 

2020-2021 роки Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад, 
інші органи місцевого самоврядування 
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23 Проведення обов’язкових, профілактичних медичних ог-

лядів громадян похилого віку на первинних медичних 
дільницях  

2018-2021 роки Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

24 Вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, зо-
крема шляхом проведення опитувань громадян похилого 
віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, 
планування роботи з їх надання 

2019-2022 роки Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою)

25 Залучення громадян похилого віку до планування життя 
територіальної громади, у соціальне життя суспільства 
шляхом допомоги у створенні та підтримці ініціативних 
груп людей похилого віку за принципом “рівний рівному”

2018-2022 роки Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, громадські органі-
зації і об’єднання (за згодою)

26 Проведення спільних “круглих столів”, семінарів, фокус-
груп представників органів державної та місцевої влади з 
ініціативними групами літніх людей з метою обговорен-
ня, виявлення найбільш гострих проблем та спільного 
пошуку шляхів їх вирішення 

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою) 

27 Розвиток мережі відділень стаціонарного догляду грома-
дян похилого віку за місцем проживання у громаді, зо-
крема на базі територіальних центрів соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг)  

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою)

28 Модернізація структури закладів та установ соціального 
обслуговування, розширення переліку соціальних послуг 
відповідно до потреб отримувачів, у тому числі з метою 
переходу від постійного стороннього догляду до підтри-
маного проживання 

2019-2020 роки Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою)

29 Аналіз впровадження державних стандартів соціальних 
послуг в будинках-інтернатах для громадян похилого віку 
та осіб з інвалідністю, зокрема наявність оцінки індивіду-
альних потреб підопічних, індивідуального плану надання 
соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг

друге півріччя 
2018 року  

Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування 
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30 Забезпечення проведення оцінки якості надання соціаль-

них послуг в установах соціального обслуговування від-
повідно до методичних рекомендацій, затверджених Мін-
соцполітики 

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування

31 Висвітлення інформації на офіційних веб-сайтах щодо 
надавачів соціальних послуг різних форм власності гро-
мадянам похилого віку  

2019-2022 роки Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою) 

32 Проведення спеціальних тренінгів, навчальних семінарів, 
поширення інформації про можливість участі громадян 
похилого віку у групах самодопомоги та взаємодопомоги 

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою)

33 Створення інноваційних послуг для громадян похилого 
віку, зокрема із залучення їх до активного дозвілля, “тре-
нування” пам’яті, фізкультурно-спортивних заходів, у то-
му числі за принципом державно-приватного партнерства 

2019-2022 роки Департамент соціального захисту населення, 
управління молоді та спорту облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, інші 
органи місцевого самоврядування, громадські 
організації і об’єднання (за згодою)

34 Запровадження соціальної послуги посередництва (медіа-
ції) в установах соціального обслуговування, зокрема те-
риторіальних центрах соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг)  

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою)

35 Надання послуги медіації (примирення родини у міжпо-
колінному діалозі) під час здійснення візитів у сім’ї 

 Обласний, районні, міські селищні центри со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

36 Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з грома-
дянами похилого віку з питань прав людини, у тому числі 
громадян похилого віку, механізмів захисту цих прав, зокре-
ма на базі установ соціального обслуговування, центрів 
дозвілля, центрів активного довголіття  

2018-2022  
роки 

Головне територіальне управління юстиції в об-
ласті, Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад, інші органи місцевого самоврядування, гро-
мадські організації і об’єднання (за згодою) 
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37 Забезпечення надання безоплатної первинної правової 

допомоги громадянам похилого віку  
2018-2022 роки Головне територіальне управління юстиції в 

області, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, інші 
органи місцевого самоврядування, громадські 
організації і об’єднання (за згодою)

38 Запровадження соціальної послуги представництва інте-
ресів в установах соціального обслуговування, зокрема 
територіальних центрах соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) 

2018-2022 роки Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад, інші органи місцевого самоврядування, 
громадські організації і об’єднання (за згодою) 

39 Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з грома-
дянами похилого віку з питання запобігання втраті майна, 
зокрема на базі діючих установ соціального обслугову-
вання, центрів дозвілля, центрів активного довголіття  

2018-2022 роки Головне територіальне управління юстиції в 
області, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад, інші 
органи місцевого самоврядування, громадські 
організації і об’єднання (за згодою)

40 Включення питань, пов’язаних з проблемою домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, дискримінацією 
за ознакою статі та за віком, жорстокого ставлення до 
громадян похилого віку, у програми підготовки фахівців з 
питань догляду та інших фахівців, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку 

2018-2022 роки Департаменти соціального захисту населення, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, Голов-
не управління Національної поліції в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, інші органи 
місцевого самоврядування, громадські органі-
зації і об’єднання (за згодою)

 
 
   Заступник керівника  
   апарату адміністрації                 А. Дикий 


