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Звіт про роботу Олександрійського міського  
центру соціальних служб протягом 2021 року 

Діяльність Олександрійського міського центру соціальних служб спрямована на 
реалізацію державних, галузевих і регіональних програм по соціальному становленню та 
розвитку дітей, сімей та молоді і здійснюється відповідно до Законів України та 
загальнодержавних програм щодо соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю та 
здійснювалась за такими напрямками:    

- соціальне супроводження  дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей; 
- профілактика раннього соціального сирітства;  
- надання соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування; 
- соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 
- соціальна робота щодо запобігання насильству  в сім’ї та жорстокому 

поводженню з дітьми; 
- соціальна підтримка неповнолітніх та молоді, де покарання не пов’язане з 

позбавленням волі або умовно засуджені, соціальний патронаж  неповнолітніх та молоді, 
які повернулись з місць позбавлення волі; 

- комплексна допомога дітям, молоді та різним категоріям сімей у виході із 
кризової ситуації; 

- здійснення профілактично-просвітницької роботи серед дітей, молоді та різних 
категорій сімей; 

- зменшення розповсюдження ВІЛ-інфекції серед молоді, яка вживає наркотики 
ін’єкційним шляхом; 

- соціальна освіта та виховання; 
- поширення соціальної реклами; 
- контроль за  цільовим використанням коштів при народженні дитини; 
- обстеження матеріально-побутових умов сімей, з метою підтвердження факту 

проживання дитини  з матір'ю; 
- проведення перевірок  цільового використання державної допомоги в 

багатодітних сім`ях. 
- здійснення в межах повноважень контролю за  цільовим використання державної 

допомоги при народженні дитини та фактом здійснення догляду за хворою дитиною 
- вивчення потреб демобілізованих учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО/ 

ООС та надання їм спектру соціальних послуг. 
- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей; 
- впровадження новітніх соціальних технологій, які спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над 
дитиною); 

для реалізації своїх повноважень Центр утворює стаціонарні служби (відділення та 
денні служби (відділення), що виконують окремі функції, зокрема: 

- службу (відділення) соціальної роботи у громаді 
- мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
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В міському центрі соціальних служб працює 10 фахівців із соціальної роботи, за 

якими закріплені відповідні території соціального обслуговування міста. При центрі 
створено спеціалізовану службу первинного соціально – психологічного консультування 
осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, де 
працює  керівник служби та  психолог. 
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Протягом  2021 року на обліку перебувало 333 сім’ї, в яких виховується 774 

дитини, що на 28,07 % більше ніж в аналогічному періоді минулого року (260 сімей/603 
дитини).  

 
 
Соціальним супроводом охоплено 84 сім̓ ї, в яких виховується 187 дітей, що на 

14,29% менше ніж в аналогічному періоді минулого року (98 сім’ї/225 дітей).  
 

 
 
Всі сім’ї, які перебувають на обліку центру 100% охоплені соціальними послугами. 

Всього соціальними послугами охоплено 333 сім’ї, з них: під соціальним супроводом 
перебуває 84 сімей, що складає 25,23% від загальної кількості. Всі інші сім̓ ї та особи 
отримують послуги відповідно до державного стандарту надання соціальних послуг: 

- послугу соціальної адаптації отримують 2 сім’ї,  
- послугу екстреного втручання отримують 10 сімей; 
- послугу соціального супроводу, де виховуються діти сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування отримують 15 сімей; 
- послугу соціальної профілактики отримують 64 сім҆ ї; 
- послугу представництва інтересів отримують 3 сім’ї; 
- послугу інформування отримують 12 сімей 
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- послугу консультування отримують 324 сімей 
Фахівцями із соціальної роботи Олександрійського міського центру соціальних 

служб спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи було складено 532 початкових 
оцінок, що на 10,74% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (596 початкових 
оцінок), з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання. Фахівцями із 
соціальної роботи заведено 432 соціальних картки сімей,  яким надається спектр 
соціальних послуг, що на 17.25% менше ніж за аналогічний період минулого року (522 
соціальних карток). 

 
 
У результаті надання соціальних послуг: 
- 102 родини отримали допомогу в  оформленні документів для отримання субсидії 

на оплату житлово-комунальних послуг, державної допомоги сім'ям з дітьми, державної 
допомоги одиноким матерям, що на 36% більше, ніж в аналогічному періоді минулого 
року (75 сімей);  

- 289 сімей отримали гуманітарну допомогу у вигляді одягу і продуктів харчування, 
що на 10,81% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (324 сімей); 

- члени 51 сім’ї отримали психологічну допомогу, що на 29,17% менше, ніж в 
аналогічному періоді минулого року (72 сім̓ ї); 

- у 82 родинах було попереджено соціальне сирітство, що на 173,33% більше ніж в 
аналогічному періоді минулого року (30 сімей); 

-  45 сім҆ям надано допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем (оформлено 
тимчасову реєстрацію, реструктуризовано борг за оплату газопостачання, що на 150% 
більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (18 сімей); 

- отримали юридичну допомогу – 26 сімей, що на 62,5% більше, ніж в аналогічному 
періоді минулого року (16 сімей); 

- надано допомогу щодо влаштування до закладів освіти-13 сім’ям, що на 333,33% 
більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (3 сім̓ ї); 

- організовано лікування–22 сімей, що на 2100% більше, ніж в аналогічному періоді 
минулого року (1); 

- отримали допомогу у працевлаштуванні -30 сімей, що на 2900% більше, ніж в 
аналогічному періоді минулого року (1); 

Протягом 2021 року було завершено соціальний супровід 44 сімей, в яких 
виховується 95 дітей, що на 32,30% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого 
року (65 сімей/162 дітей),  41 сім҆ я, в якій виховується 90 дітей, було знято з досягненням 
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позитивних результатів в ході соціального супроводу та були вирішені проблеми, які 
призвели до складних життєвих обставин, що на 31,66% менше ніж в аналогічному 
періоді минулого року (60 сімей/149 дітей). Соціальний супровід 1 сім҆ ї, в якій 
виховується 2 дитини був завершений з негативним результатом. Супровід 2 сімей, в якій 
виховується 3 дітей завершений у зв’язку із переїздом. 

Традиційним стало проведення  благодійних заходів з метою підтримки сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах протягом 2021 року, так, проведені наступні 
заходи: 

- 27 та 28 квітня 2021 року було проведено свято до Дня Великодня для дітей з 
інвалідністю, дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та дітей з 
сімей загиблих учасників АТО/ООС. Всього у заході взяли участь 146 осіб та отримали 
солодкі подарунки. 

- 13 травня 2021 року проведений захід до Міжнародного Дня сім̓ ї для прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу на базі КЗ "«Палац урочистих подій"». Всього у 
заході  взяли участь 13 сімей та отримали дитячі ігри. 

- 26 травня та 01 червня  2021 року проведено благодійний захід до Дня захисту 
дітей які знаходяться в складних життєвих обставинах та дітей з сімей демобілізованих 
учасників АТО/ООС. Всього у заході взяли участь 129 дітей та отримали солодкі 
подарунки 

- 20 серпня 2021 року проведено благодійну акцію «Школярик», в якій взяли участь 
98 дітей з сімей, які опинились в СЖО та дітей з сімей учасників АТО/ООС та отримали 
канцелярські набори. 

- 25 листопада проведено благодійну акцію «Повір у себе» для дітей з інвалідністю, 
в якій взяли участь 79 осіб та отримали солодкі подарунки. 

- 20 грудня проведено благодійну акцію з нагоди Новорічних свят, в якій взяли 
участь 177 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей з сімей 
загиблих учасників АТО/ООС та дітей з інвалідністю, які отримали солодкі подарунки. 

На території м. Олександрії зафіксовано 1 випадок відмови від новонародженої 
дитини. 

 
Налагоджена співпраця з Олександрійським МРВ філії Державної установи «Центр 

пробації» в Кіровоградській області та Олександрійського міського центру соціальних 
служб щодо неповнолітніх та молоді засуджених до покарань не пов’язаних з 
позбавленням волі. В рамках взаємодії проводиться виховна та профілактична робота з 
неповнолітніми та молоддю, які засуджені без позбавлення волі. Проведено 16 заходів на 



 6

правову тематику, профілактику негативних явищ, попередження торгівлі людьми, 
попередження злочинності, ведення здорового способу життя, в яких взяли участь  62 
особи даної категорії.  

Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  є  
одним із найголовніших  напрямків діяльності центру.  

Олександрійський міський центр соціальних служб здійснюється соціальне 
супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу відповідно до 
постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, № 565 «Про 
затвердження Положення про ДБСТ», «Про затвердження Положення про ПС», наказу 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2009 року № 3357 
«Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу». Соціальне супроводження здійснюється постійно, 
частота  відвідувань  прийомної сім'ї,  дитячого будинку сімейного типу у ході 
соціального  супроводження  визначається  і  планується  індивідуально  залежно  від  
етапу  адаптації дитини в сім'ї,  соціально-психологічного  клімату   в сім'ї, розвитку 
стосунків  прийомних  дітей,  дітей-вихованців  з  членами  сім'ї, уміння батьків 
самостійно розв'язувати проблеми дітей тощо. 

 
Станом на 01 січня 2022 року перебувало 6 прийомних сімей та 6 дитячих будинків 

сімейного типу: 
30.12.2020 було довлаштовано до ПС Великої 3-х дітей і сім҆я перейшла в статус 

ДБСТ 
28.01.2021 було довлаштовано в ДБСТ Кузьміних 3-х дітей 
05.02.2021 з ДБСТ Бугайових вибуло 2 дітей. (повернуті бабусі під опіку) 
18.02.2021 у ДБСТ Бугайових довлаштовано 2 дітей 
25.03.2021 у ДБСТ Бугайових довлаштовано 1 дитину 
03.06.2021 припинила функціонування ПС Бізіних, у зв’язку з досягненням 

прийомною дитиною повноліття 
29.06.2021 з ПС Вєдернікових вибула 1 дитина (у зв̓ язку із набуттям повноліття) 
15.07.2021 в ПС Коваль довлаштовано 1 дитину 
18.11.2021 з ДБСТ Кузьміних вибула 1 дитина (у зв̓ язку із набуттям повноліття) 
18.11.2021 з ДБСТ Гученко вибула 1 дитина (у зв̓ язку із набуттям повноліття) 
09.12.2021 у ДБСТ Гученко довлаштовано 2 дітей 
Протягом 2021  року функціонують 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких 

виховуються 38 дітей та 6 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей. 
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Усього прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу протягом 2021 
року надано 309 різноманітних соціальних послуг: ДБСТ-237, ПС-72.  

Спеціалістами центру приділяється велика увага прийомним сім’ям та дитячим 
будинкам сімейного типу. В рамках соціального супроводження здійснюються перевірки 
та обстеження умов проживання дітей, готовність дітей до навчального року, готовність 
до осінньо-зимового періоду дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. В ході 
здійснення соціального супроводження ПС та ДБСТ  МЦ СС взаємодіє зі службою у 
справах дітей міської ради, управлінням соціального захисту населення міської ради, 
управлінням освіти міської ради, управлінням охорони здоров’я міської ради.  

Проводиться організаційно-просвітницька робота серед населення щодо 
пріоритетів сімейних форм виховання та зокрема розширення мережі ПС та ДБСТ. З цією 
метою розміщуються публікації в міських ЗМІ, так розміщено 2 статті по пропаганді 
сімейних форм виховання  та відбулося 3 трансляції на місцевому телебаченню стосовно 
функціонування ПС, ДБСТ та відповідної соціальної роботи з даними сім’ями В                
м. Олександрії рішенням сесії міської ради від 08 вересня 2017 року № 333 запроваджено 
послугу патронату над дитиною. Олександрійський міський центр соціальних служб 
проводить роботу з інформування жителів міста про запровадження послуги з патронату. 
На сайті Олександрійської міської ради у розділі «Соціальні об’єкти» розміщено  
публікацію стосовно особливостей нової форми влаштування дітей, «Подаруйте дитині 
родину, «Сімейний патронат–нова форма працевлаштування», «Стань патронатним 
вихователем – зміни життя дитини, відбулась трансляція відеосюжету на місцевому каналі 
про запровадження патронату над дитиною «Патронат». Так, 1 кандидат та 1 
добровільний помічник у патронатні вихователі пройшли первинний відбір та навчання на 
базі Кіровоградського обласного центру соціальних служб. За результатами навчання 
родину було рекомендовано для створення патронату. 

Рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 19 квітня      
2019 року № 228 було утворено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, 
затверджено склад мобільної бригади та її Положення. Протягом звітного періоду         
2021 року було здійснено 32 планових виїзди мобільної бригади та надано соціальні 
послуги кожному постраждалому. 
   Статистика випадків вчинення домашнього насильства потребує окремої уваги. Так, за 
останній рік кількість постраждалих значно збільшилась. 
 

МЦСС 
 2020 2021 

Дорослі - 2 Діти - 3 Дорослі - 3 Діти - 17 
Психологічне                          4 
Фізичне              2              2              3              10 
Сексуальне               1               3 

 
Рішенням Олександрійської міської  ради від 31.08.2021 №267 створено 

спеціалізовану службу первинного соціально – психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, до складу якої 
входить три штатних працівника, один з них психолог.  
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Так, протягом 2021 року було зафіксовано 18 випадків домашнього насильства, в 

15 з яких постраждали діти, що на 260% більше, ніж в аналогічному періоді минулого 
року (5 випадків). З усіма сім̓ ями, які постраждали від домашнього насилля надаються 
соціальні послуги відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг. Так, 
надано соціальну послугу консультування 6 сім’ям,  послугу екстреного втручання             
8 сім҆ ям, послугу соціальної профілактики надано 6 сім’ям, послугу соціального 
супроводу надано  4 сім҆ ям. 
На сайті Олександрійської міської ради та сторінці у мережі фейсбук систематично 
висвітлюється робота діяльності спеціалізованої служби первинного соціально – 
психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або 
насильства за ознакою статі, а саме: 
 - профілактичні заходи у закладах освіти: 6 заходів та 123 учасника; 
- круглі столи – 3: - музейний центр (до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»); 
- СЮП ОРВП; 
- ЗНЗ№19 (для психолога та класних керівників). 
- виступи на телебаченні – 1 ( до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»): 
- тренінгові програми для жінок, які постраждали від домашнього насильства – 1; 
-   рейди по сім’ях у співпраці з СЮП ОРВП – 8 планових; 9 екстрених, 
- проводиться робота у «кризовій кімнаті»  поліції – 6 консультувань;   

З метою своєчасного виявлення дітей, які постраждали від жорстокого поводження 
налагоджена взаємодія між службою у справах дітей міської ради, Олександрійським 
міським центром соціальних служб, управлінням охорони здоров'я міської ради, 
закладами освіти та Олександрійським ВП ГУНП поліції. На території міста Олександрії 
діє Благодійний центр соціальної допомоги та реабілітації "Джерело життя" з 
притулковими групами для дітей, які залишились без батьківської опіки, куди в разі 
потреби тимчасово може бути влаштована дитина, яка постраждала від жорстокого 
поводження.  

Фахівці із соціальної роботи при особистій зустрічі склали 228 соціальних паспорта 
учасників антитерористичної операції, вивчено потреби, надано консультації щодо 
отримання учасника бойових дій та оформлення пільг в управлінні соціального захисту 
населення, отримання путівки на оздоровлення, працевлаштування, отримання медичних 
послуг та юридичної допомоги.  
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З метою вирішення нагальних проблем сімей демобілізованих воїнів АТО/ООС, 
фахівці із соціальної роботи міського центру соціальних служб порушують клопотання 
перед державними закладами та установами щодо  вирішення житлово-побутових 
проблем, працевлаштування, оздоровлення, отримання медичних послуг, психологічної 
допомоги, юридичної та правової консультації.  

Протягом 2021 року повторно вивчено потреби  129 демобілізованих учасників 
АТО/ООС:  

- потребують власного житла 34 особи 
- потребують працевлаштування – 10 осіб 
- потребують оздоровлення-53 особи  
- потребують медичних послуг-18 осіб,  
- потребують правової допомоги - 4 особи 
- влаштування до закладів освіти -2 особи 
- психологічну допомогу – 3 особи 
Також повторно було відвідано сім`ї загиблих учасників АТО/ООС, які мають 

статус члена сім’ї загиблого учасника АТО/ООС та вивчено їх потреби: 
- потребують оздоровлення-5 сімей. ( 1 особа оздоровилась) 
- потребують отримання земельної ділянки - 3 сім`ї (1 отримала 2 Га) 
- потребують грошової допомоги на лікування -2 сім`ї (1 сім҆ я вирішено) 
- освітлення вулиці -1 сім'я (вирішено) 
- спилювання аварійного дерева – 1 сім'я (вирішено) 
- встановлення меморіальної дошки. – 1 сім'я.(вирішено) 
В результаті роботи демобілізовані учасники АТО/ООС та сім’ї загиблих учасників 

АТО/ООС: 
- отримали матеріальну допомогу -1 особа 
- отримали права – 1 особа 
- поставлено на чергу на оздоровлення -6 осіб 
- оформили інвалідність -2 особи 
- поставлено на чергу по житлу-7 осіб 
- отримали сімейний відпочинок 1 сім̓ я  
- поставлено на облік до МЦЗ з приводу працевлаштування- 1 особа 
- отримали оздоровлення -5 осіб. 
- Отримали послугу консультування -138 осіб 
- Послугу соціального супроводу -2 сім’ї  
- Послугу представництва інтересів – 2 сім҆ ї  
- послугу інфомування-4 сім҆ ї 
- отримали гуманітарну допомогу -10 сімей 
- Отримали матеріальну допомогу до 14 жовтня 2021 року в розмірі 2 тис. 

грн.- 18 осіб. 
З 128 учасників АТО, 6 змінили місце проживання, 7 учасників АТО уклали 

контракт для проходження військової служби, 7 осіб –перебувають за кордоном. 
Було надано допомогу в рамках шефства 8 дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції в області а саме: 
- забезпечено безкоштовним харчуванням, надані солодкі подарунки до 

Новорічних свят, діти учасників АТО взяли участь у благодійному заході до Дня захисту 
дітей та отримали солодкі подарунки, отримали канцтовари. На сайті Олександрійської 
міської ради у розділі «Громадянам» функціонує підрозділ «Інформація для 
військовозобов’язаних та учасників АТО», де можна ознайомитись з нормативними 
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документами, актуальною інформацією про права і пільги для учасників АТО/ООС, 
контактами волонтерів тощо. 

Проблема збереження і зміцнення  індивідуального та громадського здоров’я 
населення  набула   останнім  часом значної актуальності, тому особливу  турботу 
викликає збереження здоров’я молодого покоління.  

 
 
Формування у молоді навиків здорового способу життя, запобігання негативних 

проявів у молодіжному середовищі, профілактика тютюнопаління, наркоманії, 
алкоголізму, ВІЛ-інфекції, туберкульозу - окремий  напрямок соціальної роботи. 
Протягом 2021 року  фахівцями із соціальної роботи в загальноосвітніх навчальних 
закладах міста проведено 40 лекційно-просвітницьких  заходів, в яких взяли участь 526   
учасників,  що на 29,03% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (31/574 
учасника); 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


