ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

про організацію та здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Вінницької області
у 2011 році
Організаційне забезпечення здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми
та молоддю
1. Розвиток мережі суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю.
У Вінницькій області станом на 31.12.2011р. створено 48 центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді (1 регіональний, 27 районних, 4 міських,
4 селищних, 12 сільських центрів), 7 філій районних центрів та

філії районних 7

обласний 1

селищні 4

районні 27

сільські 12
міські 4

7 соціальних закладів (3 регіональних – центр матері та дитини, соціальний
гуртожиток та центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з
функціональними обмеженнями; 1 районний та 3 міських центри соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями).
В зв’язку з відсутністю фінансування 1 селищний, 8 сільських та 1 філія
районного центру не функціонують. У звітному періоді ліквідовано
філію
Козятинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у с.
Самгородку.
Протягом 2011 року проведено 7 зустрічей з головами сільських та селищних
рад
Вінницького,
Гайсинського,
Крижопільського,
Липовецького,
Мурованокуриловецького, Погребищенського, Чернівецького районів з метою
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презентації методичного посібника «Залучення місцевих громад до вирішення
проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах».
Також відбулися зустрічі з головами міської ради м. Хмільника та селищної ради смт
Турбова щодо недопущення скорочення чисельності працівників та подальшого
функціонування центрів.
Керівництвом обласного центру проведено 19 робочих зустрічей з головами,
заступниками голів районних державних адміністрацій, головами міських рад.
Обговорювалися питання штатної чисельності працівників, створення умов для
належного функціонування районних, міських ЦСССДМ, розвитку мережі сільських
та селищних ЦСССДМ.
2. Розвиток мережі спеціалізованих формувань центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді.
У 2011 році соціальна робота ЦСССДМ з сім’ями, дітьми та молоддю
здійснювалась в рамках роботи 111 спеціалізованих формувань, в т.ч.:
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3. Зміцнення кадрового потенціалу та впровадження системи супервізії в
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 06.09.2005 року №1886 «Про
затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономна Республіка
Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських,
районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді» загальна нормативна чисельність штатних працівників ЦСССДМ
Вінницької області складає 370 працівників.
Відповідно до штатних розписів, затверджених на 2011 рік, чисельність
працівників ЦСССДМ області становить 185 посад, що складає 50% від нормативу.
В 3 центрах затверджено менше 3 штатних одиниць (Мурованокуриловецький РЦ –
2, Піщанський РЦ – 2, Могилів-Подільський МЦ – 1). Збільшення штатної
чисельності працівників ЦСССДМ у звітному періоді не відбулося.
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Забезпеченість кадрами ЦСССДМ з 2006 по 2011 роки
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Кількість посад згідно з затвердженим штатним розписом
Кількість штатних посад згідно з типовими структурою і штатами

Станом на 31.12. 2011 року в системі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Вінницького регіону фактично працювали 144 працівники, що складає
39% від нормативу та 78% від затвердженої штатної чисельності. З них 5 за фахом
мають спеціальність «педагог соціальний», 5 – «спеціаліст з соціальної роботи» та 26
– «психолог», 11 – «юрист», що становить 33% від кількості фактично працюючих. В
порівнянні з попереднім роком відбулось збільшення на 9% фахових спеціалістів.
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З метою зміцнення кадрового потенціалу фахівців ЦСССДМ та закладів соціального
обслуговування обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у
звітному періоді проведено:
1) 11 тематичних семінарів щодо різних напрямків соціальної роботи;
2) 3 наради директорів, на яких обговорювались питання:
- розвитку мережі сільських та селищних ЦСССДМ в області;
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- приведення у відповідність штатної чисельності ЦСССДМ до Типової
структури та штатів;
- діяльності мережі спеціалізованих формувань ЦСССДМ у 2011 році;
- про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції»;
- співпраці з сільськими радами, закладами освіти щодо проведення
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служб у
справах дітей районних державних адміністрацій та міських Рад щодо здійснення
соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- співпраці ЦСССДМ з закладами охорони здоров’я щодо запобігання
ранньому соціальному сирітству.
3) підвищення кваліфікації директорів ЦСССДМ за професійною програмою, до
якої включено питання щодо Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім’ї,
дітей та молоді у Вінницькій області, особливостей ведення кадрового та загального
діловодства, впровадження в області порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи
із сім’ями та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, системи
супервізії в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
У 2011 році проводились супервізійні наради за участю соціальних партнерів
ЦСССДМ, а саме:
– кущова супервізійна нарада з питань впровадження Стандарту надання
соціальних послуг соціальним центром матері та дитини та особливості ведення
окремих випадків клієнтів закладу;
- супервізійна нарада з питань особливостей здійснення соціальної роботи з
дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх
числа, на базі Жмеринського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
– 6 кущових супервізійних нарад щодо окремих питань соціального
супроводження прийомних сімей та ДБСТ для спеціалістів центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та служб у справах дітей (спільно зі службою у справах
дітей облдержадміністрації).
Протягом звітного періоду працівниками обласного ЦСССДМ здійснено 129
відряджень до ЦСССДМ області (у 2010 році було 92 виїзди), в тому числі:
– з метою проведення супервізії соціальних працівників центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, які здійснюють супроводження прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу – Барський, Вінницький, Гайсинський,
Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Липовецький,
Мурованокуриловецький, Могилів-Подільський, Немирівський, Оратівський,
Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тульчинський,
Хмільницький, Чернівецький, Шаргородський, Ямпільський райони, міста
Жмеринка, Козятин, Ладижин, Хмільник;
– з метою проведення супервізії соціальних працівників центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, які здійснюють супроводження сімей і осіб, які
опинилися у складних життєвих обставинах – Жмеринський, Калинівський,
Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський, Хмільницький райони.
Проведено комплексну перевірку діяльності Крижопільського, Липовецького,
Оратівського районних та Могилів-Подільського міського ЦСССДМ.
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4. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування.
Протягом 2011 року органами державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування Вінницької області прийнято 345 нормативно-правових документів,
які стосувалися соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, з них: 197
розпоряджень райдержадміністрацій, 112 рішень органів місцевого самоврядування,
30 доручень райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, 6 рішень
колегії райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Кіль-ть рішень
колегії РДА та
органу виконавчої
влади 6

Кіль-ть
рішень/розпорядж
ень голови ради
(виконкому МР)
112

Кіль-ть доручень
голови
держадміністрації/
доручення
міського голови
30

Кількість
розпоряджень
голів органів
виконавчої влади
197

Прийняті нормативно-правові документи стосувалися:
- вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю,
забезпечення функціонування системи надання якісних соціальних послуг сім’ям,
дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- охорони дитинства, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, попередження насильства в сім’ї;
- створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
- питань соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі,
профілактики злочинності;
- формування навичок здорового способу життя, запобігання вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отруйних та
сильнодіючих лікарських засобів.
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Проведення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді
Протягом 2011 року центрами СССДМ області надавались індивідуальні
послуги 17392 особам за картками отримувачів послуг. Порівняно з 2010 роком
цей показник зменшився на 1041 клієнта (18433), тобто на 6%.
1. Виявлення, інспектування та облік сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах
З метою раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, попередження вилучення дітей із біологічної родини протягом 2011
року суб’єктами соціальної роботи відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту,
МОЗ, МОН, Мінпраці, МВС, Мінтрансу та Держдепартаменту з питань виконання
покарань від 14.06.2006р. №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження
Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних
життєвих обставинах» виявлено 1187 сімей вищевказаної категорії, в яких
виховується 2436 дітей. З метою діагностики складних життєвих обставин протягом
звітного періоду центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було
проінспектовано 1129 сімей (2326 дітей), що складає 95% від кількості
виявлених (на 2% більше ніж у 2010 році). Порівняно з 2010 роком загальна
кількість виявлених сімей зменшилась на 10% (1312), проінспектованих – на 8%
(1128).
Надання індивідуальних соціальних послуг за картками отримувачів послуг

17392
18433
2010

2011

Станом на 1 січня 2012 року на обліку центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді області знаходиться 1526 сімей, що перебувають у складних
життєвих обставинах, в яких виховується 3416 дітей.
З метою покращення міжвідомчої співпраці Вінницьким ОЦСССДМ
розроблений Порядок взаємодії в області суб’єктів соціальної роботи із сім’ями з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений обласною
державною адміністрацією 31 серпня 2011 року за №983/5.
Даний Порядок відповідає вимогам наказу Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН,
Мінпраці, МВС, Мінтрансу та Держдепартаменту з питань виконання покарань від
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14.06.2006р. №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії
суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах», але порівняно з ним містить декілька ключових відмінностей:
- чітко визначені цільові об’єкти соціальної роботи – сім’ї, в яких виховуються
діти (до 18 років);
- розширений перелік суб’єктів соціальної роботи, у т.ч. відповідно до ст. 3
Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» додані органи
місцевого самоврядування;
- внесені посилання на чинні нормативно-правові документи щодо здійснення
соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах
(накази Мінсім’ямолодьспорту, Держсоцслужби тощо);
- чітко визначений механізм створення та функціонування дорадчих органів та
склад їх керівництва;
- встановлений триденний термін інформування службами у справах дітей
центрів СССДМ стосовно дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та
взяті службами на відповідний облік;
- визначений термін «постпрограмна підтримка».
Порівняння кількості виявлених та проінспектованих сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах за 2010 - 2011 роки
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Протягом 2011 року від суб’єктів соціальної роботи надійшло 1562
повідомлення щодо 1353 сімей, в яких виховується 2804 дитини, з них 377 надано
службами у справах дітей, 86 – управліннями/відділами у справах сім’ї, молоді та
спорту, 83 – управліннями праці та соціального захисту населення, 64 – установами
виконання покарань / КВІ, 145 – управліннями/закладами охорони здоров’я, 18 –
органами внутрішніх справ, 77 – управліннями/закладами освіти, 371 – органами
місцевого самоврядування, 3 – районними державними адміністраціями, 1 –
громадською організацією, 8 – іншими суб’єктами соціальної роботи. 329 сімей
виявлені безпосередньо центрами СССДМ, з них 37 звернулись самостійно.
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Порівняно з 2010 роком кількість повідомлень збільшилася на 3% (1522).
Також збільшилися показники надання повідомлень від служб у справах дітей – на
19% (269), від органів місцевого самоврядування – на 32% (252), від установ
виконання покарань / КВІ – на 11% (57), від управлінь/закладів охорони здоров’я –
на 9% (132), від інших суб’єктів соціальної роботи – на 62% (3), а також сімей,
виявлених центрами СССДМ – на 9% (299). На 17% зменшилась кількість
повідомлень від управлінь/відділів у справах сім’ї, молоді / та спорту (103), на 10% –
від управлінь праці та соціального захисту населення (160), на 22% – від органів
внутрішніх справ (23), на 63% – від управлінь/закладів освіти (206), на 82% – від
районних державних адміністрацій (17), а також сімей, які звернулись самостійно –
на 51% (76). Кількість сімей, виявлених громадськими організаціями, не змінилась
(1).
Діяльність мобільних консультативних пунктів соціальної роботи
При центрах СССДМ області функціонують 20 спеціалізованих формувань –
«Мобільний консультативний пункт соціальної роботи». Протягом 2011 року
здійснено 894 виїзди у 562 населені пункти Вінницької області. Порівняно з 2010
роком на 17% збільшилася кількість виїздів, на 19% – кількість відвіданих населених
пунктів.
Діяльність Мобільних консультативних пунктів соціальної роботи Вінницької області у
2010 – 2011 роках
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Індивідуальною роботою охоплено 1808 дітей та 1242 молоді людини.
Кількість охоплених дітей збільшилася на 10%, молоді – зменшилася на 20%.
Учасниками групових заходів стали 13751 дитина та 5317 молодих осіб.
Кількість охоплених дітей збільшилася на 48%, молоді – зменшилася на 1%.
Під час виїздів здійснені соціальні інспектування 904 сімей та 117 окремих
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (у 2010 – відповідно 716 та
192). Показник проінспектованих сімей порівняно з попереднім роком збільшився на
21%, осіб – зменшився на 39%. Крім того, здійснено відвідання 223 сімей та 18 осіб,
які перебували під соціальним супроводом (у 2010 році – відповідно 223 та 23).
Показник відвіданих сімей не змінився, осіб – зменшився на 22%.
Здійснення заходів щодо протидії насильству в сім’ї
та жорстокому поводженню з дітьми
У 2011 році центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зафіксовано
284 звернення щодо проблем насильства в сім’ї та жорстокого поводження з
дітьми, з яких:
- 265 звернення щодо сімей (в них виховується 359 дітей), в яких вчинено
насильство, або існує реальна загроза його вчинення;
- 19 звернень щодо жорстокого поводження з дітьми (36 дітей, які постраждали
від жорстокого поводження).
За результатами соціальних інспектувань 55 сімей взяті на облік як такі, що
перебувають у складних життєвих обставинах, 23 – взяті під соціальний супровід.
Показники 2010 року склали відповідно 51 та 24.
Здійснення заходів щодо протидії насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з
дітьми
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Загальна кількість звернень вдвічі перевищує показник 2010 року (142). Це
свідчить про зростання правової обізнаності населення із вищезазначених питань.
2. Соціальний супровід сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах
З метою комплексного вирішення проблем 461 сім’я (996 дітей), яка
перебуває у складних життєвих обставинах, була охоплена соціальним супроводом
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них 287 сімей (617 дітей) взято
під супровід протягом 2011 року. Порівняно з 2010 роком загальна кількість сімей
під супроводом зменшилась на 11% (520 сімей, 1189 дітей), кількість взятих
протягом року – на 18% (349 сімей, 785 дітей).
За результатами роботи 310 сімей було знято з соціального супроводу, з яких
264 – у зв’язку з вирішенням складних життєвих обставин (85%), 31 – без досягнення
позитивного результату (11%), 15 – у зв’язку зі зміною місця проживання (4%), в
тому числі в результаті роботи:
- у 47 сім’ях, в яких був ризик вилучення дітей, дитина залишилась у сім’ї;
- у 6 сім’ях повернуто дитину із закладів державного утримання
(Крижопільський, Погребищенський, Тульчинський, Хмільницький, Шаргородський
РЦСССДМ, Вінницький МЦСССДМ).
Відсоток зняття з позитивним результатом порівняно з 2010 роком зменшився
на 5% (90%), з негативним – зріс на 5% (6%), у зв’язку зі зміною місця проживання –
залишився без змін (4%).
Протягом 2011 року під соціальним супроводом центрів СССДМ області
перебувало 97 окремих осіб – молодих людей з функціональними обмеженнями,
випускників інтернатних закладів, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, жінок, які мали намір відмовитися від новонароджених
дітей, осіб, звільнених з місць виконання покарань або засуджених без позбавлення
волі, тощо. 24 особи взято під супровід протягом 2011 року. Порівняно з 2010 роком
загальна кількість осіб під супроводом зменшилась на 33% (145), кількість взятих
протягом року – на 69% (77).
За результатами роботи 67 осіб знято з соціального супроводу, з яких 47 – у
зв’язку з вирішенням складних життєвих обставин (70%), 3 – без досягнення
позитивного результату (4%), 17 – у зв’язку зі зміною місця проживання (26%).
Відсоток зняття з позитивним результатом порівняно з 2010 роком зменшився
на 9% (79%), з негативним – залишився без змін (4%), у зв’язку зі зміною місця
проживання – зріс на 9% (17%).
Соціальний супровід сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
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3. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Протягом 2011 року до центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
області з метою створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (далі
– ДБСТ) звернулися 23 особи і 34 сім’ї (у 2010 році – 19 осіб і 48 сімей). На
відповідний облік взято 17 осіб і 30 сімей (у 2010 році – 10 осіб і 44 сім’ї). Пройшли
навчання за Програмою підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки та батьки-вихователі (наказ Мінсім’ямолодьспорту від
24.04.2009р. №1357) та отримали рекомендації ОЦСССДМ 9 осіб та 20 сімей (у 2010
– 7 осіб та 25 сімей), з них 9 осіб та 19 сімей – кандидати у прийомні батьки, 1 сім’я
– кандидати у батьки-вихователі.
Отже, протягом 2011 року ОЦСССДМ здійснено навчання та видано
рекомендації 50% осіб з числа взятих на облік і 61% сімей.
У 2011 році підготовлено 29 кандидатів в опікуни та піклувальники (у 2010
році – 28 кандидатів).
Навчання кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі у 2010 - 2011 роках
(необхідна умова для створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)
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За зазначений період здійснено навчання з метою підвищення виховного
потенціалу для 86 прийомних батьків та для 31 батька-вихователя (у 2010 – 78 і 14
відповідно).
Навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьківвихователів обласний центр розпочав з 2008 року, коли були підготовлені 2
регіональних тренери за Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків і
батьків-вихователів.
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Підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів діючих прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу
(відповідно до вимог законодавства навчання проходять 1 раз на 2 роки)
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До 2009 року такі навчання в області не проводились

Під соціальним супроводженням протягом 2011 року перебувало 122
прийомні сім’ї, в яких виховувалося 237 прийомних дітей, та 28 ДБСТ, у яких
перебувало 186 дітей-вихованців. У 2010 році – 117 прийомних сімей (218
прийомних дітей) та 24 ДБСТ (160 дітей-вихованців).
Протягом 2011 року було знято з соціального супроводження 4 прийомних
сім’ї, що становить 3% від їх загальної кількості. У 2010 році зняті з соціального
супроводження були 3 прийомні сім’ї (2%).
Для вдосконалення даного напряму роботи необхідно забезпечити створення
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в містах обласного значення
Жмеринка та Козятин. Відсутність центрів СССДМ у зазначених містах
унеможливлює якісне здійснення соціального супроводження прийомних сімей та
ДБСТ, що часто призводить до ризику розформування сімей та чергового
переміщення дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, до інших
форм їх утримання. Це вимагає перекладання обов’язків щодо здійснення
супроводження на інший структурний підрозділ органу місцевого самоврядування
чи ОЦСССДМ, які також не мають можливості ефективно здійснювати соціальну
роботу з сім’ями через відсутність відповідних матеріальних, часових, фінансових і
кадрових ресурсів.
Також центрами СССДМ здійснюється робота з дітьми-сиротами і дітьми,
позбавленими батьківського піклування, які перебувають під опікою або
піклуванням. Відповідно до потреб надавалися конкретні послуги в оформленні
документів, отриманні допомоги в лікуванні, працевлаштуванні, тощо. Загалом у
2011 році роботою охоплено 442 опікуни / піклувальники та 712 дітей з їх сімей,
надано відповідно 1700 та 2722 соціальні послуги. У 2010 році було охоплено 265
опікунів / піклувальників та 674 дітей з їх сімей, надано відповідно 1012 та 3956
соціальних послуг.
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4. Соціальна робота із дітьми-сиротами; дітьми, позбавленими батьківського
піклування, та особами з їх числа
Одним із пріоритетних напрямів діяльності центрів СССДМ є підготовка до
самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників
інтернатних закладів. Випускниками інтернатних закладів Вінниччини 2011 року
було 205 осіб зазначеної категорії.
Соціальна робота із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, та особами з їх числа
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Протягом року спеціалістами центрів СССДМ було продовжено проведення
тренінгового курсу відповідно до Програми центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді «Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа» в інтернатних закладах області, яким охоплено
всіх випускників.
Підготовку до самостійного життя випускників інтернатних закладів області
було доповнено проведенням курсу тренінгових занять в рамках реалізації проекту
«Отримай свій шанс: Забезпечення кращого майбутнього дітей-вихованців та
випускників інтернатних закладів» шляхом формування в них життєво необхідних
умінь та покращення соціальних послуг спільно з Міжнародною громадською
організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». Завдяки
впровадженню у Вінницькій області зазначеного проекту для учнів кожного з 9 – 11
класів Брацлавського навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів – гімназія (66 учнів) та
Тульчинської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів –
ліцею (79 учнів), Жмеринського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування (20 осіб), у лютому – травні 2011
року були проведені тренінги. Всього було проведено 48 занять, залучено 8 тренерів
із Вінницької, Київської, Луганської, Одеської, Сумської, Чернівецької областей.
З метою покращення надання соціальних послуг з підготовки до самостійного
життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наказом
Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 21.10.2011 № 30
затверджено доповнення до Програми центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів, шкіл
соціальної реабілітації та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, затвердженої наказом Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та
молоді від 04.06.08 № 31. Розроблено 8 модулів («Життєві цілі», «Міжособистісне
спілкування», «Попередження конфліктів, поведінка в конфліктних ситуаціях»,
«Гендерні аспекти поведінки молоді», «Попередження торгівлі людьми»,
«Попередження насильства», «Бюджет сімейного господарства», «Розвиток
особистості»).
31 серпня 2011 року прийнято Стратегічний план «Створення кращого
майбутнього для випускників інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у Вінницькій області на 2011-2013 роки».
Протягом листопада – грудня 2011 року для студентів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 курсу вищих навчальних закладів
області І – ІV рівнів акредитації, що навчаються у м. Вінниці та отримують
додаткову матеріальну допомогу облдержадміністрації та обласної Ради, фахівцями
Вінницького обласного та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді було проведено 9 тренінгів за модулем «Бюджет сімейного господарства» для
раціонального планування та використання коштів, всього охоплено 66 осіб.
Крім того, соціальними послугами центрів СССДМ охоплено 494 особи з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18
до 23 років (менше на 16% у порівнянні з 589 клієнтами в 2010 році), яким надано
1405 індивідуальних соціальних послуг (на 17,6% менше у порівнянні з 1706
послугами у 2010 році), в результаті яких:
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-

оформлено (відновлено) документи 55 особам;
налагоджено (відновлено) соціальні зв’язки 145 особам;
влаштовано на навчання 7 осіб;
працевлаштовано 3 особи;
отримали допомогу в лікуванні, догляді 23 особи;
отримали реєстрацію 5 осіб;
відновлено житло 5 особам;
вирішено житлово-побутові проблеми 38 особам.

Відповідно до рішення 27 сесії обласної Ради 4 скликання від 14 березня 2007
року №1055 «Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної
Ради студентам вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації області з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» матеріальну допомогу
на суму 580 тис. грн. протягом 2011 року отримали 670 студентів зазначеної
категорії, які навчаються за державним замовленням та контрактом. Протягом 2010
року 465 тис. грн. отримали 538 студентів, що на 20% відсотків менше, ніж у
2011році.
Іменна стипендія облдержадміністрації та обласної Ради студентам вищих
навчальних закладів ІІ – IV р.а. з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
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5. Соціальна робота з дітьми та молоддю, які мають функціональні обмеження
Протягом 2011 року 2261 дитина та 705 повнолітніх особи з
функціональними обмеженнями (з них 629 осіб віком від 18 до 35 років) стали
отримувачами послуг центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Вінницької області.
У 2010 році було охоплено на 22% менше дітей (1857) та на 31% менше
молодих людей цієї категорії (436).
За 2011 рік дітям та молоді з функціональними обмеженнями було надано 6604
індивідуальних послуги (у 2010 році – 6909).
Соціальна робота з дітьми та молоддю, які мають функціональні обмеження
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Під соціальним супроводом у 2011 році перебувало 32 сім’ї з проблемами
інвалідності, в яких виховується 61 дитина, що становить 7% від усіх сімей, що
перебували під соціальним супроводом (461). У 2010 році з такої ж причини
перебувало 47 сімей, в яких виховуються 85 дітей, що становило 9% від всіх сімей
(520). Крім того, центрами супроводжувались 2 окремі особи вищевказаної категорії
(у 2010 році – 2).
Соціальна реабілітація інвалідів важлива як засіб інтеграції осіб з обмеженими
можливостями у соціум, як механізм створення рівних можливостей інвалідам для
того, щоб бути соціально потрібними.
Одним із заходів, що сприяє інтеграції осіб даної категорії, є фестиваль
талантів і творчості дітей та молоді «Повір у себе», який щорічно проводиться на
обласному та місцевому рівнях. Цього року 135 дітей та молоді з функціональними
обмеженнями представили свої творчі роботи на ХІХ обласному фестивалі. Серед
них твори образотворчого мистецтва (малюнки, ліпка, скульптура, витинанки,
об’ємна аплікація); вироби декоративно-прикладного мистецтва (вишиванки, ручне
ткацтво, макраме, плетіння, вироби з бісеру, різьба по дереву, випалювання,
виготовлення іграшок, прикрас); дизайнові композиції з використанням природного
матеріалу (ікебана); літературні твори.
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Переможці обласного фестивалю щорічно запрошуються до участі в
спеціалізованій зміні «Повір у себе і в тебе повірять інші» у Міжнародному
дитячому центрі «Артек». Влітку 2010 року в такій зміні взяли участь 15 дітей, а у
2011 році – 18. Крім того, з метою інформування батьків, які виховують дітей з
інвалідністю, щодо можливостей соціалізації та інтеграції дітей зазначеної категорії
у суспільство проводяться виїзні «Батьківські школи». У 2011 році з даної
тематики відбулось 2 зустрічі з батьками та 3 із сільськими головами у 3 районах
області.
З метою соціальної адаптації, інтеграції у суспільство, набуття навичок
соціальної роботи для подальшого надання допомоги іншим, починаючи з 2002 року
Вінницьким ОЦСССДМ розпочато проведення обласного табору-семінару для
молодіжних лідерів – інвалідів на візках «Школа самостійного життя», які
протягом тижня проходять комплексне навчання та змістовно відпочивають.
Протягом останніх п’яти років організаторами заходу є громадська організація
«Гармонія» за фінансової підтримки управління у справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації та інформаційної підтримки ОЦСССДМ.
Мета табору-семінару – соціальна адаптація та інтеграція у суспільство,
допомога у подоланні комплексу неповноцінності, усвідомлення себе повноправною
особистістю, набуття навичок соціальної роботи для подальшого надання допомоги
іншим, виявлення та розвиток лідерських якостей молоді з функціональними
обмеженнями. Табір є унікальним та інноваційним, проходить у формі семінару,
допомагає учасникам розвинути та реалізувати свій потенціал.
Програма табору складена з урахуванням специфіки фізичного стану людей на
візках, поєднує навчальні, спортивні, мистецькі та розважальні аспекти. До неї
включені:
- психокорекційні заняття з психологами;
- заняття з лікарями (гінеколог, андролог) та психологом Вінницького
обласного центру планування сім’ї;
- бесіди та консультації юриста;
- навчання вправам фізичної реабілітації;
-заняття із соціальним працівником Вінницької обласної громадської
організації молоді з фізичними обмеженнями «Гармонія»;
- іпотерапія.
У 2011 році учасниками табору – семінару стали 12 молодих людей з 7
районів Вінницької області: Барського, Оратівського, Томашпільського,
Бершадського, Чернівецького, Крижопільського, Чечельницького та міста МогилівПодільський.
В грудні 2011 року обласною громадською організацією «Асоціація захисту та
допомоги інвалідам «Відкриті серця» за організаційної підтримки обласного центру
соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Обрій» та інформаційної підтримки ОЦСССДМ проведено
навчальний семінар (табір активної реабілітації для опікунів та людей з
інвалідністю). В ньому взяли участь 32 родини (63 особи) з 11 районів Вінницької
області:
Барський район (9 осіб - 5 родин, 1 юнак без батьків);
Вінницький район (6 осіб - 3 сім’ї);
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Жмеринський район (10 осіб – 5 сімей);
Калинівський район (6 осіб - 3 сім’ї);
Крижопільський район (2 особи – 1 сім’я);
Липовецький район (2 особи – 1 сім’я);
Могилів-Подільський район (4 особи – 2 сім’ї);
Немирівський район (4 особи - 2 сім’ї);
Тиврівський район, центр «Джерело» (10 осіб – 5 сімей);
Томашпільський район, Гнатківський центр (6 осіб - 3 сім’ї);
Ямпільський район (4 особи - 2 сім’ї).
Учасники дали високу оцінку рівню організації та результативності заходу.
Заплановано проводити такі семінари щорічно.
З 7 по 9 грудня 2011р. в експоцентрі торгово-промислової палати вже втретє
організовано громадською організацією та центром соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» відкриту
виставку-ярмарок робіт майстрів з функціональними обмеженнями «Руками
створена краса».
На ярмарку були представлені роботи 16 організацій, які працюють з людьми, які
мають функціональні обмеження.
В рамках проекту "Створення умов для вільного пересування містом Вінниця та
надання послуг на належному рівні людям з обмеженими можливостями" за
фінансової підтримки фонду «Східна Європа» фахівцями центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
«Гармонія» було розроблено та проведено тренінги -уроки особливого етикету.
Для цього відзнято 6 інформаційних сюжетів та розмножено 1000 дисків, випущено
1000 буклетів та 5000 лінійок. Проведено 27 тренінгів для соціальних працівників,
педагогів, студентів, працівників сфери обслуговування та 9 лекцій. Навчання
пройшли 1567 осіб.
6. Соціальна робота з жінками, які виявили намір відмовитись від
новонародженої дитини
У 2011 році продовжувалась соціальна робота мережі центрів СССДМ,
спрямована на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальну підтримку
вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми.
У Вінницькій області в 2011 році функціонувало 36 консультаційних пунктів у
пологових стаціонарах та будинках дитини, в яких працювали фахівці центрів
СССДМ.
Протягом 2011 року медичними закладами області до мережі центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 17 повідомлень щодо жінок, які
виявили намір відмовитися від новонароджених дітей, що на 15% менше, ніж у 2010
році (20). Найбільша кількість повідомлень – у Вінницькому районі (5 повідомлень)
та у місті Вінниця (6 повідомлень).
Соціальними послугами центрів СССДМ охоплені всі жінки, щодо яких
надійшли повідомлення. У результаті надання соціальних послуг фахівцями центрів
соціальних служб 15 жінок (88% від загальної кількості жінок, охоплених
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соціальними послугами) змінили свій намір та залишили дитину в сім’ї, 1 жінку
перенаправлено до Козятинського обласного соціального центру матері та дитини. У
порівнянні з 2010 роком на 48% підвищилася результативність роботи з
попередження відмов матерів від новонароджених дітей (у 2010р. лише 8 із 20 жінок
змінили намір).
Послуги надані жінкам, які
виявили намір відмовитись від
новонародженої дитини

2010

74
172

2011
Жінки, які змінили свій намір
та залишили дитину в сім’ї

15

8
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2011

Всього у області покинуто 3 дитини: 2 дитини, від яких відмовилися матері у
пологових стаціонарах (Барський та Томашпільський райони), та 1 дитина, підкинута
у віці 6 місяців (місто Жмеринка).
В 2011 році 17 жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої
дитини, отримали 172 соціальні послуги, що у 2,3 рази більше, ніж в 2010 році (74
послуги). В результаті чого 5 жінкам оформлено (відновлено) документи, 2 –
відновлено житло, 5 – налагоджено (відновлено) соціальні зв’язки, 1 – влаштовано
на роботу, 7 отримали допомогу в лікування та догляді, 10 отримали допомогу
одягом, взуттям, продуктовими наборами. 4 жінки вищевказаної категорії
перебували під соціальним супроводом центрів СССДМ, одна з яких відмовилась від
дитини.
Протягом 2011 року фахівцями центрів СССДМ через консультаційні пункти
надано 2321 індивідуальну послугу 1355 клієнтам, що на 6% більше, ніж в 2010 році
(1273 клієнти), проведено 361 груповий захід, якими охоплено 3278 осіб.
Проведення профілактичної роботи через консультаційні пункти центрів СССДМ у
пологових стаціонарах та жіночих консультаціях сприяє на ранньому етапі
виявлення жінок, які мають ризик відмови від новонародженої дитини, та
налагодженню співпраці між центрами СССДМ та медичними закладами.
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7. Соціальна робота з особами, які перебували у виправних колоніях, слідчих
ізоляторах, поверталися з них, або були засуджені до покарань, не пов’язаних із
позбавленням волі.
Відповідно до низки нормативно-правових актів, які регулюють діяльність
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в організації роботи з дітьми та
молодими особами, які перебувають у конфлікті із законом, фахівці мережі центрів
СССДМ протягом звітного періоду забезпечували соціальну підтримку зазначених
осіб, які перебували у виправних колоніях, слідчих ізоляторах, поверталися з них або
були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види
покарань та звернулися за наданням соціальних послуг.
Послуги здебільшого спрямовувалися на адаптацію до перебування в умовах
ізоляції від соціуму, їх підготовку до звільнення або ресоціалізацію після нього,
вирішення психологічних проблем особистого та міжособистісного характеру,
проблеми здоров’я, залежностей, ВІЛ/СНІД, зайнятості, відновлення та оформлення
документів, різноманітні соціально-економічні проблеми, у тому числі житловопобутові, налагодження втрачених соціально корисних зв’язків.
Протягом 2011 року до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Вінницької області за направленнями з виховних та виправних установ
звернулись 5 неповнолітніх та 132 молоді особи, які отримали відповідно 11 та 445
соціальних послуг. Майже ідентична кількість звернень зареєстрована у 2010 році –
4 неповнолітніх та 144 молоді особи, які отримали відповідно 58 та 494 соціальних
послуг.
З молоддю, яка відбуває покарання у місцях позбавлення волі, проводилась
робота згідно з Порядком взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з
неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих установах і
звільняються з них, затвердженим наказом Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту та Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 28.10.2005р. №2559/177. Охоплено роботою 141 особу (у 2010 році – 115).
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Соціальна робота з особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі
У 2011 році особам, засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі було надано на 27% більше послуг, ніж у 2010 році (відповідно 4035 та 2952),
хоча кількість засуджених, охоплених роботою, збільшилась лише на 318 осіб (2011
рік – 1439, з них 117 осіб до 18 років, 2010 рік – 1121 особа, з них – 165 осіб віком до
18 років).
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2010

1121

1439

2011
Соціальна робота з особами, які були засуджені до покарань, не пов’язаних із
позбавленням волі
8. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю
Станом на 25.12.2011р. кількість офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих
осіб в області складає 1767, у тому числі 23 дитини (118 дітей знаходяться на
серологічному контролі). Станом на 20.12.2010р. було зареєстровано 1567 осіб, у
т.ч. 21 дитина (107дітей знаходились на серологічному контролі).
Протягом 2011 року в області функціонувало 2 групи взаємодопомоги для 11
ВІЛ-інфікованих осіб. У 2010 році в 2 групах взаємодопомоги брало участь 14 ВІЛінфікованих осіб.
Протягом 2011 року в порівнянні з 2010-м роботою спеціалістів ЦСССДМ
охоплена в 1,3 рази менша кількість осіб, яких торкнулася проблема ВІЛ-інфекції
ніж в попередньому: 59 та 82 особи відповідно, 7 та 2 ВІЛ-інфіковані вагітні жінки,
та 20 дітей протягом обох років (10 дітей за 2010р., 10 дітей за 2011р.) Було надано
644 індивідуальних послуги щодо налагодження соціальних зв’язків, отримання
допомоги в догляді та лікуванні, навчанні навичкам безпечного способу життя щодо
інфікування ВІЛ, 615 індивідуальних послуг у 2010 році.
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Соціальна робота з
особами, яких торкнулася
проблема ВІЛ-інфекції
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В 1,4 рази збільшилась
кількість осіб, які
пройшли добровільне
консультування та
тестування на ВІЛ – 141
особа (у 2010 році –
103).
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Соціально-профілактична робота серед сімей, дітей та молоді
1. Діяльність Служб соціально-профілактичної роботи
Станом на 01.01.2012 року в області функціонує 6 спеціалізованих формувань
центрів СССДМ «Служба соціально-профілактичної роботи».
За статистичними даними обласного наркологічного диспансеру станом на
01.01.2011 року у Вінницькій області 1082 особи офіційно зареєстровані як
споживачі психоактивних речовин. 1161 особа була зареєстрована станом на
01.01.2010 рік.
Роботою ЦСССДМ охоплено 773 особи зазначеної категорії, що на 120 осіб
менше ніж у 2010 році (893 особи). З них охоплено 350 споживачів ін’єкційних
наркотиків у 2011 році (на 49 осіб більше, ніж у 2010 році – 301).
Служби соціально-профілактичної роботи працюють в м. Вінниця, м. Хмільник, м.
Ладижин, Гайсинському, Томашпільському, Ямпільському районах
Кількість споживачів психоактивних речовин, охоплених роботою служб
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З них споживачів ін’єкційних наркотиків

350

301

2010
2011

В зв’язку зі зменшенням кількості медичних засобів, що отримали Служби
соціально-профілактичної роботи як гуманітарну допомогу Фонду народонаселення
ООН, загальна кількість обміняних шприців у 2011 році складає 15801 шт., що вдвічі
менше ніж у 2010 році (32326), прийнятих на утилізацію –15276 (у 2010 році –
31136).
Службами соціально-профілактичної роботи обміняно шприців

15801

2010
31136

2011
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Важливою є робота щодо організації груп взаємодопомоги для споживачів
ін’єкційних наркотиків та їх найближчого оточення. Протягом
2011 року
функціонувало 6 груп взаємодопомоги для вживачів психоактивних речовин, у т.ч.
СІН (75 осіб), 1 група для їх найближчого оточення (8осіб), 2 змішаних групи (19
осіб). В 2010 році кількість осіб в 6 групах становила 57 та 3 групи для їх
найближчого оточення (28 осіб), 7 змішаних груп – 67 осіб.
2. Здійснення групових профілактично-просвітницьких заходів
У 2011 році центрами СССДМ Вінницької області продовжувалась
профілактично-просвітницька робота з дітьми та молоддю, спрямована на
профілактику наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, пропаганду
здорового способу життя, планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я,
основи безпеки життєдіяльності, тощо. Проведено 3336 групових заходів, з них:
- тренінгів – 671;
- бесід – 1125;
- лекцій – 485;
- відеолекторіїв – 303;
- консультацій – 317;
- круглих столів – 38;
- інших видів – 397.
Груповими заходами охоплено 39482 дитини та 20620 молодих людей. В
рамках заходів 2585 дітей та 1861 молода особа охоплені 5995 індивідуальними
послугами.
Діяльність Мобільних консультативних пунктів соціальної роботи у 2010 – 2011
роках
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Кількість осіб, яким надавались
індивідуальні послуги

Кількість осіб, охоплених груповою роботою

В рамках щорічної оздоровчої кампанії протягом року здійснено 285
відвідувань 219 дитячих стаціонарних та пришкільних оздоровчих таборів, у
тому числі 221 – в рамках спеціалізованого формування «Мобільний
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консультативний пункт соціальної роботи». Штатними та залученими спеціалістами
центрів проведено 636 групових заходів, якими охоплено 12217 дітей. Крім того,
1648 особам надано 2917 індивідуальних послуг.
Здійснення профілактично просвітницької роботи в оздоровчих таборах у 2010 – 2011
роках
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4. Розвиток та підтримка волонтерського руху у сфері соціальної роботи з
сім’ями, дітьми та молоддю
При центрах СССДМ області створені та діють 13 спеціалізованих формувань
– Шкіл волонтерів, які здійснюють підготовку учнівської та студентської молоді до
проведення превентивних заходів. Чисельність волонтерів, які пройшли підготовку у
Школах волонтерів, складає 563 особи (у 2010 році – 452). Загальна чисельність
волонтерів, які залучались до роботи центрів СССДМ у звітному періоді – 1116 осіб
(2010 рік – 1206), серед заходів, в яких брали участь волонтери – Всеукраїнська
благодійна акція «Серце до серця», «Я не продаю сигарети та алкоголь
неповнолітнім», акції до Міжнародного дня інваліда.
Серед них переважають працюючі громадяни (221 особа), учні (616 осіб) та
студенти (236 осіб). Також волонтерською діяльністю займаються пенсіонери та інші
громадяни (43 осіб).
Кількість волонтерів, які залучались до соціальної роботи
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2010
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Найбільшу кількість волонтерів було залучено до роботи з профілактики
розповсюдження соціально-небезпечних хвороб, формування здорового способу
життя – 311 (2011 рік – 285), профілактики правопорушень та негативних явищ у
молодіжному середовищі – 108 (2011 рік – 153), та роботи з дітьми та молоддю з
функціональними обмеженнями – 152 (2011 рік – 121).
Найбільше навчено волонтерів у Вінницькому районі – 119 осіб,
Крижопільському – 99, Могилів-Подільському – 59, Барському – 54.
У другому півріччі поточного року за участю громадської організації «ІПЦ
«ВІСЬ» ОЦСССДМ організував тренінг-семінар для спеціалістів районних та
міських центрів СССДМ з питань підготовки волонтерів до проведення
інформаційно-просвітницьких акцій.
5. Створення та поширення соціальної реклами, зв’язки з громадськістю, ЗМІ.
ЦСССДМ Вінницької області у 2011 році виготовлено та розповсюджено 37
видів буклетів, загальний тираж яких склав 49644 примірників, у тому числі за
проблематикою:
- формування здорового способу життя (11 видів);
- протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу (8 видів);
- попередження насильства в сім’ї (2 види);
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (2 види);
- профілактика раннього соціального сирітства (2 види);
- розвиток волонтерського руху;
- іміджева реклама центрів та закладів соціального обслуговування (4 види).
Також було розроблено на видано 3 види інформаційних постерів (плакатів)
загальним тиражем 10460 примірників, в тому числі 2 види – щодо розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, – 10400 примірників.
Створено та виготовлено 15 видів акцидентної продукції, в тому числі:
- кишенькові календарики щодо формування та підтримання позитивного
іміджу ЦСССДМ, профілактики алкоголізму, профілактики тютюнопаління;
- книжкові закладки щодо профілактики алкоголізму, профілактики
тютюнопаління, толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей;
- пакети з логотипом центру та слоганом щодо популяризації сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування примірників;
- значки іміджеві та щодо профілактики тютюнопаління;
- ручки, блокноти, кепки та накидки з атрибутикою ЦСССДМ.
Протягом 2011 року на WEB-сайті Вінницького обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді було розміщено 40 інформаційних повідомлень про
роботу ЦСССДМ області. Крім цього, 21 повідомлення було направлено для
розміщення на сайті Вінницької обласної державної адміністрації.
Центрами СССДМ області було виготовлено 12 аудіо- та 5 відеороликів (щодо
формування здорового способу життя, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики раннього
соціального сирітства, іміджеві аудіоролики), які вийшли в ефір відповідно 1289 та
134 рази.
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20 аудіороликів та 4 відеоролики Держсоцслужби та партнерських організацій
вийшли в ефір обласної телерадіокомпанії та районних радіостанцій, які
транслювали 243 та 57 разів відповідно.
В ефір обласної телерадіокомпанії та районних теле- та радіостанцій вийшло 46
теле- та 240 радіопередач за участю фахівців ЦСССДМ.
В обласних, міських та районних газетах було опубліковано 213 статей про
діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
6. Здійснення соціального обслуговування та соціальної реабілітації в закладах
1. Соціальний центр матері та дитини
З метою профілактики раннього соціального сирітства у Вінницькій області з
2008 року функціонує Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини.
У 2011 році в закладі перебувало 38 осіб: 3 вагітні жінки, 13 матерів з
новонародженими дітьми та 22 дитини (16 дітей віком від народження до 18 місяців
та 6 дітей віком від 18 місяців до 6 років). 3 вагітні жінки, які перебували у закладі,
протягом звітного періоду народили дітей і продовжили перебування у закладі
разом з ними. У порівнянні з 2010 роком кількість клієнтів закладу зменшилась на 5
осіб, що складає 12%.
За
час функціонування, починаючи
з червня 2008 року, заклад, за
направленням ОЦСССДМ, забезпечив соціалізацію та надав тимчасове житло 94
клієнтам (41 жінка, в т.ч. 8 вагітних, та 53 дитини немовлячого та дошкільного віку)
із Барського (2 жінки), Вінницького (3 жінки), Калиновського (3 жінки),
Козятинського (4 жінки), Крижопільського (3 жінки), Липовецького (2 жінки),
Мурованокуриловецького (2 жінки), Оратівського (3 жінки), Погребищенського (1
жінку), Томашпільського (2 жінки, 1 особу двічі), Тростянецького (2 жінки),
Тульчинського (2 жінки), Чернівецького (1 жінку), Чечельницького (3 жінки)
районів, міст Вінниці (1 жінку), Ладижина (1 жінку), Хмільника (1 жінку), Козятина
(1 жінку), селищ Глухівці (1 жінку), Турбів (1 жінку) та села Якушенці (1 жінку).
Загальна кількість послуг, які отримали клієнти центру, зменшилась на 44,2%
у порівнянні з 2010 роком (28562 послуги) і складає у 2011 році 15938, з яких 696 –
послуги вагітним жінкам, 9127 – послуги жінкам з дітьми, 6115 – послуги дітям.
У результаті роботи 1 жінку влаштовано на навчання, 7 – знайдено або
відновлено житло, 9 – налагодили або відновили стосунки з соціальним оточенням,
11 – отримали навички по догляду за дитиною, 4 – оформлено державну соціальну
допомогу, 7 – налагодили зв’язки з родиною. Навчено практичним навичкам
самообслуговування 9 жінок та 3 дітей, зменшено асоціальну поведінку 4 жінок та 1
дитини, 13 жінкам та 12 дітям організовано медичне обстеження,
Зменшення кількості клієнтів, які перебували у закладі протягом 2011 року, та
наданих їм соціальних послуг зумовлене тим, що у минулому році влаштовані
жінки, які потребують особливої уваги та тривалого терміну соціалізації,
встановлення групи інвалідності та вирішення подальшого влаштування після
виходу із закладу (вперше влаштовані 2 неписьменні жінки, 1 неповнолітня – 14
років).
За 2011 рік з Козятинського обласного соціального центру матері та дитини
вибуло 23 особи (2010 рік – 25 осіб): 9 жінок та 14 дітей, з яких 3 жінки (4 дитини)
перебували у закладі до 6 місяців, 2 жінки (3 дитини) – до 12 місяців, 4 жінки (7
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дітей) – до 18 місяців, що складає у відсотковому відношення відповідно 33,3%,
22% та 44,7% від загальної кількості жінок, які вибули.
Після вибуття із закладу 2 жінки повернулися до чоловіка, 1 – розпочала
самостійне життя з дитиною, 2 – повернулися у сім’ї батьків, 4 – вступили у шлюб.
9 жінок із дітьми взяті під соціальний супровід центрами СССДМ за місцем
проживання, що становить 100% від загальної кількості осіб, що вибули.
2. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Жмеринський обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, функціонує у Вінницькій області з 2008 року
та забезпечив тимчасове перебування 45 особам.
У 2011 році у гуртожитку перебувало 24 клієнти, що на 11% менше ніж в 2010
році (27 клієнтів). За віком клієнти розподілилися: 3 особи від 15 до 18 років (12,5%)
та 21 особа від 19 до 23 років (87,5%). Останнім місцем їх проживання були:
інтернат – 18 осіб (75%), центр тимчасового перебування – 1 особа, проживання з
опікуном – 5 осіб,
Незайнятою протягом 2011 року була 1 особа, 14 клієнтів навчалися (58%), 9
клієнтів працювали (37,5%).
Фахівцями соціального гуртожитку надано 3816 індивідуальних та групових
соціальних послуг, що на 7,3% більше, ніж в 2010 році (3536 послуг), спрямованих
на вирішення проблем дітей та молоді зазначеної категорії та підготовки їх до
виконання життєвих соціальних функцій. У результаті роботи: 12 клієнтам
організовано медичне обстеження, 8 клієнтів влаштовано на підготовчі курси до
вступу до вищих навчальних закладів, 6 – оформлено відсутні документи, 5 –
налагоджено зв’язки з родиною, 5 – отримали реєстрацію, 21 – надана допомога
одягом та взуттям, 4 – влаштовано на навчання, 3 – влаштовано на роботу, 2
поставлено на облік в центр зайнятості, 4 – змінено асоціальну поведінку.
Протягом 2011 року з соціального гуртожитку вибуло 9 осіб: 1 клієнт віком 17
років, 8 клієнтів віком від 19 до 23 років, з яких 3 перебували у закладі до 1 року, 3 –
до 2 років, 3 – до 3 років. Із них: 5 – вибули за наявності робочого місця, 4 – стали
студентами вищих навчальних закладів, 2 – влаштувалися на житлову площу
родичів, 1 – отримав кімнату в гуртожитку, 6 – вибули на орендоване житло. 2відраховані за порушення правил внутрішнього розпорядку.
За час функціонування, починаючи з квітня 2008 року, заклад, за направленням
ОЦСССДМ, забезпечив соціалізацію та надав тимчасове житло 45 дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування з Барського (1 особа), Вінницького (6
осіб), Жмеринського (3 особи), Крижопільського (2 особи), Літинського (1 особа),
Липовецького (2 особи), Мурованокуриловецького (1 особа), Немирівського (1
особа), Тиврівського (4 особи), Томашпільського (1 особа), Тульчинського (3 особи),
Чечельницького (1 особа), Шаргородського (4 особи) районів, міст Вінниці (2 особи),
Жмеринки (5 осіб), Козятина (1 особа), села Кинашів (1 особа) та 6 осіб без
клопотання центрів.
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3. Центри соціально-психологічної
функціональними обмеженнями

реабілітації

дітей

та

молоді

з

У Вінницькій області функціонує 5 центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – Вінницький
обласний «Обрій», Барський міський «Еверест», Гнатківський районний
(Томашпільський район), Вінницький міський «Гармонія» та Гніванський міський
«Джерело». Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді координує
їх діяльність та надає методичну допомогу.
Центри
соціально-психологічної
реабілітації
дітей
та
молоді
з
функціональними обмеженнями надають можливість дітям та молоді зазначеної
категорії проходити реабілітаційні програми відповідно до рекомендацій медичних
закладів та отримувати необхідні соціальні послуги. Протягом 2011 року центри
забезпечили перебування та здійснення психолого-педагогічної, фізичної, соціальної
та побутової реабілітації 207 особам, з них 70 дітям та 137 молодим особам,
відповідно за 2010 рік – 179 особам (73 дитини, 106 молодих людей).
В порівнянні з 2010 роком збільшилась кількість отримувачів разових послуг
на 4 особи – 52 особи у 2010 році (30 дітей, 22 молоді особи), 2011 рік – 56 осіб (27
дітей та 29 молодих людей з функціональними обмеженнями).
У 2011 році 151 особа відвідувала центри реабілітації в умовах денного
стаціонару (43 дитини, 108 осіб з числа молоді з функціональними обмеженнями),
що на 24 особи більше ніж у 2010 році (всього 127 осіб, з них 38 – діти, 108 –
молодь).
Тісна взаємодія центрів з медичними закладами щодо надання індивідуальних
програм реабілітації створює можливість здійснення індивідуального підходу до
кожного клієнта відповідно до рекомендацій, надання соціальних послуг та
впровадження нових форм соціальної роботи з дітьми та молоддю зазначеної
категорії.
Центрами здійснювались психолого-педагогічна, фізична, соціальна та
побутова реабілітація:
Психолого-педагогічна реабілітація здійснювалась за такими напрямками:
- консультування – 147 осіб (у 2010 році – 125);
- психолого-педагогічна діагностика – 165 осіб (у 2010 році – 108);
- психологічна корекція – 105 осіб (у 2010 році – 90);
- педагогічна корекція – 149 осіб (у 2010 році – 119).
Фізична реабілітація забезпечувалась за такими напрямами:
- консультування – 139 осіб (у 2010 році – 99);
- лікувальний масаж – 92 особи (у 2010 році – 69);
- лікувальна фізкультура – 154 особи (у 2010 році – 142).
Соціальна та побутова реабілітація передбачала:
- консультування соціального педагога – 147 осіб (у 2010 році – 128);
- оволодіння основними соціальними навичками – 162 особи (у 2010 році –
152).
Центри забезпечують не тільки здійснення реабілітаційних заходів, а й
консультування та залучення батьків до процесу реабілітації своїх дітей, створюють
умови для їх підготовки до самостійного життя у родині. Консультаціями фахівців
центрів у 2011 році охоплено 201 особу з числа батьків, що на 12 осіб більше ніж у
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2010 році (189 батьків). Налагодженню стосунків у сім’ях сприяють: організація
дозвілля, клубів за інтересами, проведення конкурсів та фестивалів.
3. Методичне забезпечення здійснення соціальної роботи
1.Навчально-практична підготовка спеціалістів центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування та волонтерів,
проведення робочих груп, круглих столів, конференцій.
Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено:
4 обласних семінари-наради для директорів центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування:
1) лютий – семінар-нарада для директорів районних, міських, сільських,
селищних ЦСССДМ та закладів соціального обслуговування Вінницької
області за підсумками діяльності мережі у 2010 році та визначення
пріоритетних напрямків роботи на 2011 рік;
2) липень – семінар-нарада для директорів ЦСССДМ та закладів соціального
обслуговування з питань проведення інформаційно-просвітницької роботи,
спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки та здорового
способу життя;
3) жовтень – семінар-нарада щодо моніторингу ризикованої поведінки та
обізнаності з проблем ВІЛ/СНІДу серед молоді Вінницької області;
4) листопад – семінар-нарада для директорів з питань особливостей
здійснення соціальної роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування, та особами з їх числа;
5 тренінгів з підготовки кандидатів у батьки-вихователі дитячих
будинків сімейного типу, прийомні батьки та опікуни (піклувальники);
4 короткотермінових семінари для прийомних батьків, батьківвихователів дитячих будинків сімейного типу з метою підвищення їх виховного
потенціалу;
1 короткотерміновий семінар із підвищення кваліфікації працівників
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального
супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
1 навчання за Програмою підготовки спеціалістів центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, затвердженою наказом Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту від 30.10.2007р. №3880, за результатами якого 47
спеціалістів отримали свідоцтва Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій Вінницької області;
7 нарад з сільськими головами щодо розвитку форм сімейного виховання
та залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які
опинилися у складних життєвих обставинах (спільно зі службою у справах дітей
облдержадміністрації);
3 засідання «Батьківської школи» та тематичні зустрічі з дітьми та
сім’ями, які виховують дітей з функціональними обмеженнями (спільно з обласним
краєзнавчим музеєм);
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ХІХ обласний фестиваль творчості і талантів дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Повір у себе»;
1 семінар-нараду з питань проведення соціальної адаптації дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних
закладах області, спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації;
1 тренінг з вихователями Брацлавського навчально-виховного комплексу
щодо навчальних модулів «Отримай свій шанс: забезпечення кращого майбутнього
дітей-вихованців та випускників інтернат них закладів»;
1 робочу зустріч з метою презентації стратегічного плану «Створення
кращого майбутнього для випускників інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вінницькій області на 2011 – 2013
роки»;
1 семінар з питань здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з інвалідністю;
1 тренінг-семінар для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді з питань підготовки волонтерів до проведення інформаційнопросвітницьких акцій;
;
1 інформаційно-навчальний семінар-тренінг «Кращі та ефективні
практики з питань запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу та їх впровадження фахівцями
мережі ЦСССДМ»;
VІ обласний фотоконкурс «Світ дитячої мрії»;
2 семінари «Знай та перемагай: проти раку – заради життя!» та
«Соціально-психологічна допомога хворим на РМЗ та членам їх родини» у рамках
спільної програми Вінницького осередку Української Спілки Психотерапевтів та
проекту «Соціально – психологічна підтримка жінок з РМЗ за сприянням ВМГЦ
«Волонтер» та ВМГО «Інформаційно-профілактичний кризовий центр»;
1 святкову зустріч студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів
акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 9 тренінгових занять для студентів за модулем «Бюджет сімейного
господарства»;
- 20 занять школи волонтерів ОЦСССДМ.
Працівники обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді брали
участь:
у засіданні круглого столу «Роль неурядового сектору в попередженні
ВІЛ-інфекції/СНІДу у Вінницькій області», зорганізованому обласним центром
профілактики та боротьби зі СНІДом;
у ІІ Фестивалі професійної практичної психології, зорганізованим
Вінницьким соціально-економічним інститутом «Україна»;
у навчальному семінарі «Реабілітація дітей та молоді з інвалідністю та їх
батьків» в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Обрій», зорганізованому фахівцями закладу;
у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»;
У
ХІ
регіональній
науково-практичній
конференції
«Мультидисциплінарний підхід у лікуванні психічних і поведінкових розладів» на
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базі комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.
О.І. Ющенка»;
у роботі круглого столу «Співпраця громадських організацій та установ
виконання покарань Вінницької області з питань надання медичної допомоги та
соціального супроводу ВІЛ-позитивних осіб та хворих на СНІД», зорганізованому
обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом;
в обласному заході до Дня пам’яті померлих від СНІДу, зорганізованому
обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом;
в інформаційно-просвітницьких акціях «Я не продаю неповнолітнім
алкогольні напої та тютюнові вироби», «Моя відповідальність»;
у засіданні круглого столу «Театр Садовського – доступний для всіх» в
рамках реалізації соціального проекту для осіб з обмеженими фізичними
можливостями БФ «Подільська громада»;
у засіданні круглого столу щодо взаємодії кримінально-виконавчої
інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення
соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з
випробуванням або умовно-достроково;
у засіданні круглого столу до Дня захисту дітей «Захист прав дітей –
пріоритет державної політики»;
у семінарі-нараді для педагогів та вихователів дитячих санаторних
закладів Вінниччини;
у засіданні студентського дискусійного клубу До Міжнародного дня
сім’ї, організованого обласною науковою бібліотекою ім. Тімірязєва.
3.2. Забезпечення працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді інформаційно-методичними матеріалами.
ОЦСССДМ
підготовлено та розповсюджено 50 дисків із записами
інформаційних матеріалів, представлених ЦСССДМ з питань профілактики та
формування здорового способу життя, та 50 – із презентаціями кращих практик
соціальної роботи ЦСССДМ та закладів соціального обслуговування, представлених
на ІІ обласному Фестивалі соціальних проектів, проведеному в рамках обласного
семінару-наради в жовтні 2011 року.
Центрами
СССДМ
області
розповсюджено
друковану
продукцію
Держсоцслужби та партнерських організацій загальним тиражем 57121 примірник.
На початку 2011 року розповсюджено серед центрів СССДМ та партнерських
установ та організацій методичний посібник щодо здійснення соціальної роботи з
сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлений
ОЦСССДМ у грудні 2010 року (тираж – 200 примірників).
3.3. Підготовка методичних листів, роз’яснень, рекомендацій
- спільним листом зі службою у справах дітей облдержадміністрації від
16.03.2011р. №162/174 надані роз’яснення щодо окремих питань взаємодії центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служб у справах дітей у здійсненні
роботи з сім’ями та дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
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- листом ОЦСССДМ від 06.09.2011р. №01-13/658 надані роз’яснення порядку
взаємодії фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з фахівцями
соціального центру матері та дитини щодо надання соціальних послуг клієнтам, які
зараховуються до закладу;
- листом ОЦСССДМ від 20.12.2011р. №01-13/961 надані рекомендації та
роз’яснення за результатами перевірок органів прокуратури щодо недопущення
порушень у здійсненні соціальної роботи з сім’ями та особами, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
- методичний лист ОЦСССДМ від 20.12.2011р. №01-13/957 щодо кращих
практик соціальної роботи з дітьми та молоддю, які мають функціональні
обмеження.
3.4. Проведення моніторингів
- моніторинг якості соціального супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу, проведений ОЦСССДМ у 2011 році, показав, що з 38
працівників центрів СССДМ, які здійснювали соціальне супроводження прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу, усі 38 мали спеціальну підготовку. У
грудні 2011 року ОЦСССДМ здійснив навчання ще 19 фахівців, таким чином
забезпеченість підготовленими спеціалістами становить 128%. У багатьох центрах
СССДМ області є двоє навчених фахівців, які можуть здійснювати соціальне
супроводження.
- ОЦСССДМ здійснюється щоквартальний моніторинг виконання наказу
Мінсім’ямолодьспорту,
МОЗ,
МОН,
Мінпраці,
МВС,
Мінтрансу
та
Держдепартаменту
з
питань
виконання
покарань
від
14.06.2006р.
№1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів
соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах».
Відповідно до вищезазначеного наказу суб’єктами соціальної роботи центрам
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області надано 1558 повідомлень щодо
1353 сімей вищезазначеної категорії, в яких виховується 2804 дитини. 377
повідомлень надано службами у справах дітей, 86 – відділами у справах сім’ї, молоді
/ та спорту, 83 – управліннями праці та соціального захисту населення, 64 –
установами виконання покарань / КВІ, 145 – управліннями / закладами охорони
здоров’я, 18 – органами внутрішніх справ, 77 – управліннями / закладами освіти, 371
– органами місцевого самоврядування, 3 – районними державними адміністраціями,
1 – громадською організацією, 8 – іншими суб’єктами соціальної роботи. 325 сімей
виявлено безпосередньо центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них
37 – звернулись самостійно.
- відповідно до листа Держсоцслужби від 19.03.2008 року №01/394 «Про
моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, із числа учнів 9 – 11 класів, та здійснення соціальної роботи з
випускниками інтернатних закладів» в області двічі на рік проводиться зазначений
моніторинг, за результатами якого у 2011 році виявлено наступне.
Випускниками інтернатних закладів було 205 осіб, з яких 128 – діти до 18
років, 27 – особи віком від 19 до 23 років. Станом на грудень 2011 року 131 особа
продовжувала навчання у школах-інтернатах, 70 осіб вступили на навчання у вищі
навчальні заклади, коледжі, училища, ліцеї, працювали 3 особи, незайнятий – 1.
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Постійне місце реєстрації мали 87% випускників, 25 осіб (12%) мали власне житло
або його частку, 10 осіб (5%) перебували на квартирному обліку. Всі випускники
інтернатних закладів охоплені індивідуальною роботою центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
- відповідно до листа Держсоцслужби від 28.03.2011 року №01/303 «Про деякі
питання щодо здійснення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування і особами з їх числа» в області двічі на рік
проводиться моніторинг щодо здійснення соціальної роботи з особами з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на основі наданих службами у
справах дітей копій обліково-статистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за результатами якого у 2011 році виявлено наступне.
Згідно з інформацією центрів соціальних служб протягом 2011 року кількість
наданих службами у справах дітей копій обліково - статистичних карток осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 240, з них 144
особи знаходилися під піклуванням, 22 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу та 74 – в інтернатних закладах.
Відповідно до моніторингу 93 особи мають наявне нерухоме майно (або його
частку), яке закріплене відповідними документами, 21 особа повернулася на житлову
площу батьків, які були позбавлені батьківських прав, 84 особи проживають в
гуртожитках навчальних закладів, де навчаються.
Протягом 2011 року за допомогою до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді звернулися 92 особи (39% від загальної кількості), 10 з них було взято під
соціальний супровід.
За сприянням фахівців ЦСССДМ на квартирний облік було поставлено 22
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (24% від
кількості осіб, які звернулися до центрів), влаштовано на навчання до професійнотехнічних училищ, ліцеїв, технікумів, коледжів - 48 осіб, до навчальних закладів ІІІ ІV р.а. - 20 осіб, працевлаштовано 2 особи та поставлено на облік центру зайнятості
4 особи.
Фінансування діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
закладів соціального обслуговування Вінницької області.
Місцевими бюджетами різних рівнів у 2011 році на утримання центрів СССДМ
Вінницької області було асигновано 6487,1 тис. грн., тобто на 6 % більше ніж у
попередньому році, що не покриває значний рівень інфляції.
Видатки в сумі 6405,5 тис. грн. профінансовані повністю, але в зв’язку з тим, що в
грудні 2011 року органами Державної казначейської служби платежі за
незахищеними статтями не проводились, станом на 1 січня 2012 року залишилась
бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 68,9 тис. грн.
В деяких районах асигнування на утримання центрів виділяються не на повний
рік, а частинами, що негативно впливає на планування видатків.
В зв’язку з тим, що затверджений фонд оплати праці частини районних центрів
не забезпечує повністю навіть обов’язкові виплати, з метою недопущення
кредиторської заборгованості із заробітної плати працівники таких центрів вимушені
брати відпустки без збереження заробітної плати або не заповнювати вакансії.
Відсутність фонду стимулюючих виплат
не дає
можливості збереження
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міжпосадових відмінностей в умовах встановлення практично всім працівникам
посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати.
Центри не завжди мають фінансову можливість оплатити поточні видатки для
забезпечення виконання покладених на них функцій, тому працівники таких центрів
вимушені за власний рахунок придбавати канцелярські товари, їздити у відрядження,
тощо.
Такий стан фінансового забезпечення центрів СССДМ не сприяє повноті та
якості виконання покладених на них функцій та обмежує доступ клієнтів до
одержання соціальних послуг.
Матеріально-технічна база центрів, сформована в попередніх роках, протягом
2011 року зміцнена за рахунок придбання необоротних активів. Так, основні засоби,
здебільшого комп’ютерна техніка, на загальну суму 32,3 тис. грн. придбані
Калинівським, Літинським, Могилів-Подільським, Немирівським районними та
Вінницьким міським центрами СССДМ.
Асигнування консолідованого бюджету області на реалізацію соціальних програм
у сфері сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють центри СССДМ, збільшились
порівняно з попереднім роком на 30% та склали у 2011 році 538,9 тис. грн.. План
асигнувань виконано на 86%. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012
року з раніше зазначених причин - 61,6 тис. грн.
На соціальні програми місцевого значення, яки реалізують центри СССДМ, згідно
Бюджетного кодексу розроблені та затверджені на відповідному рівні паспорти
бюджетних програм. Протягом року щомісячно центри інформували органи вищого
рівня про стан фінансового забезпечення зазначених програм.
У 2011 році, як і у попередні роки, зовсім не виділялись кошти на проведення
заходів та реалізацію соціальних програм у сфері сім’ї, дітей та молоді
Козятинському, Крижопільському, Томашпільському районним, а також сільським
та селищним центрам СССДМ.
Протягом року збільшились асигнування місцевих бюджетів на реалізацію
соціальних програм у ОЦСССДМ, Липовецькому, Могилів-Подільському,
Мурованокуриловецькому,
Немирівському,
Тульчинському
районних
та
Вінницькому міському центрах СССДМ на загальну суму 101,3 тис. грн..
З метою безумовного забезпечення виплати заробітної плати та недопущення
кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків у Барському,
Жмеринському, Тростянецькому районах асигнування на реалізацію соціальних
програм були зменшені на загальну суму 1,4 тис. грн.
Для фінансової підтримки надання соціальних послуг протягом 2011 року
залучено 7,4 тис. грн. позабюджетних коштів як благодійні внески та дарунки.
Закладами соціального обслуговування області з асигнованих на поточну
діяльність 3234,7 тис. грн. використано 3078,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість
за загальним фондом – 59,4 тис. грн.
На рахунки спеціального фонду надійшло у вигляді коштів та матеріальних
цінностей 400,4 тис. грн.
Центру соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями с. Гнатків Томашпільського району передано Благодійним фондом
Петра Порошенка автобус для перевезення клієнтів центру.
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Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Обрій» збудовано альтанку та сходи, замовлено та оплачено
проектно-кошторисну документацію на добудову з надбудовою до існуючого
приміщення, закуплено обладнання для реалізації програми працетерапії.
Жмеринському обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування ТОВ «Alpari» подаровано 2 електробойлери.
Всі заклади області проводять поточні ремонти приміщень, облаштовують
прибудинкові території, постійно дбають про зміцнення матеріально-технічної бази,
залучаючи як бюджетні, так і позабюджетні кошти.
Протягом 2011 року з обласного бюджету було витрачено 580,0 тис. грн. на
виплату іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради студентам з числа
дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування проти 465,0 тис. грн. у 2010
року, тобто на 25 % більше.
Загалом діяльність центрів СССДМ та закладів соціального обслуговування
Вінницької області у 2011 році профінансована в сумі 10460,3 тис. грн.
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