
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

9 квітня 2021 року № 449

Про внесення змін до Програми
підтримки та розвитку
Гребінківського міського
центру соціальних служб
на 2021 рік

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України „Про соціальні послуги” Бюджетного кодексу України у
зв’язку з підписанням договору відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг
орендарю

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку Гребінківського

міського центру соціальних служб на 2021 рік, а саме: розділ «ІV
Фінансування» Програми викласти в новій редакції:

«Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів
бюджету Гребінківської міської територіальної громади.

Програма передбачає здійснення заходів:
забезпечення оплати праці фахівців центру;
придбання канцтоварів, витратних матеріалів;
оплату витрат на підтримку задовільного технічного стану

орендованого приміщення, спожитих комунальних послуг та енергоносіїв;
оплату інших послуг з технічного обслуговування та поточного

ремонту оргтехніки, обладнання та меблів;
оплату транспортних послуг для надання якісних соціальних послуг

сім’ям, що перебувають в складних життєвих обставинах.»
2.У зв’язку із внесеними змінами, викласти Програму підтримки та

розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2021 рік в
новій редакції (додається).



3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), соціального захисту,
охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та спорту, освіти, культури (з
гуманітарних питань) (Литвиненка С.П.).

Міський голова В. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 7 сесії
Гребінківської міської ради
8 скликання
від 9 квітня 2021 року № 449

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку
Гребінківського міського центру соціальних служб на 2021 рік



П А С П О Р Т
програми підтримки та розвитку Гребінківського міського центру

соціальних служб 2021 рік

1. Підстава для розроблення
програми

Конституція України, Закон України
„Про місцеве самоврядування в
Україні”, „Про соціальні послуги”,
Бюджетний кодекс України

2. Ініціатор розроблення
програми

Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради
Гребінківський міський центр
соціальних служб

3. Відповідальний виконавець
програми

Гребінківський міський центр
соціальних служб

4. Учасники програми Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради
Гребінківський міський центр
соціальних служб

5. Термін реалізації програми 2021

6. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми

430 900 грн.

7. Основні джерела фінансування
програми

Бюджет Гребінківської міської
територіальної громади

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Рішенням 2 сесії 8 скликання Гребінківської міської ради створено
Гребінківський міський центр соціальних служб, затверджено 2, 25 штатні
одиниці з них 1- директор, 1- фахівець із соціальної роботи, 0,25 – бухгалтер.

Центр є закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та
молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у
складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

На сучасному етапі становище молоді, жінок, сімей з дітьми у багатьох
відношеннях залишається складним, цілий ряд проблем у соціальній сфері.

З боку центру соціальних служб потребують соціальної та
психологічної підтримки учасники антитерористичної операції, внутрішньо
переміщені особи, особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, прийомні сім′ї, сім’ї опікунів, піклувальників та
усиновлювачів, діти і молоді люди, які перебувають у конфлікті із законом,



сім’ї з дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено
інвалідність, із тяжкими захворюваннями, особи, які постраждали від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

У зв’язку із набуттям чинності з 1 січня 2015 року постанови КМУ №
623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора», якою
на центри покладено контроль за цільовим використанням допомоги при
народженні дитини, з’ясування та виявлення обставин, при яких може бути
припинена виплата допомоги на дітей одиноким матерям та встановлення
факту проживання дитини з матір’ю.

Всі ці верстви населення є соціально незахищеними та позбавленими
можливості одержати вчасну профілактично-виховну чи інформаційно-
просвітницьку допомогу. Це зумовлено віддаленістю населених пунктів від
міського центру та нестабільністю зв’язку з ним, а також відсутністю на
території фахівців із соціальної роботи.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Наближення системи соціальних послуг до дітей, молоді, жінок та

сімей різних категорій, що мешкають на території Гребінківської громади.

ІІІ. ОБГРУНТУВАННЯШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
Основними завданнями Програми є:
кадрове забезпечення Гребінківського міського центру соціальних

служб;
зміцнення матеріально-технічної бази Гребінківського міського центру

соціальних служб для створення умов надання соціальних послуг;
контроль за цільовим використанням допомоги при народженні

дитини, з’ясування та виявлення обставин, при яких може бути припинена
виплата допомоги на дітей одиноким матерям та встановлення факту
проживання дитини з матір’ю;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах, здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та
здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на
запобігання складним життєвим обставинам серед сімей, дітей та молоді;

надання практичної та консультативної допомоги категоріям населення,
що потребують її першочергово, надання інформації з психологічних,
соціальних та інших питань;

надання послуг мобільної бригади соціально-психологічної допомоги
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за
статі;

розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, соціальної
реклами, консультування, проведення опитувань, анкетувань, проведення
благодійних акцій, фестивалів, новорічно-різдвяних свят, проведення
тренінгів, відеолекторіїв, бесід, лекцій, проведення вуличних акцій;



забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

ІV. ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів

бюджету Гребінківської міської територіальної громади.
Програма передбачає здійснення заходів:
забезпечення оплати праці фахівців центру;
придбання канцтоварів, витратних матеріалів;
оплату витрат на підтримку задовільного технічного стану

орендованого приміщення, спожитих комунальних послуг та енергоносіїв;
оплату інших послуг з технічного обслуговування та поточного

ремонту оргтехніки, обладнання та меблів;
оплату транспортних послуг для надання якісних соціальних послуг

сім’ям, що перебувають в складних життєвих обставинах.
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання програми дасть змогу:

створити належні умови праці;
виконати в повному обсязі завдання покладені на центр;
надати особам і сім’ям з дітьми комплекс соціальних послуг;
запобігти потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей;

впроваджувати новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення,
мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

виявляти отримувачів соціальних послуг та вести їх облік;
забезпечити функціонування мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за статі.

Міський голова В. Колісніченко


