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Пріоритети Київського міського ЦСССДМ на 2019 рік
1. Запровадження системи моніторингу і оцінки якості надання соціальних послуг мережі
ЦСССДМ м. Києва та закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді.
2. Забезпечення виконання заходів з реалізації Плану деінституціалізації у громаді м. Києва.
3. Вивчення потенціалу створення нових адресних соціальних послуг за місцем проживання.
4. Вдосконалення діяльності мережі щодо правової освіти в контексті надання соціальних
послуг дітям, молоді, сім’ям.
1. Циклограма організаційної діяльності Київського міського ЦСССДМ
Заходи
Термін
Відповідальний
виконання
Планування роботи та аналіз виконання планів:
До 29 числа
Пітатєлєва Т.Є.
- зведений план КМЦСССДМ на календарний місяць поточного місяця Сколобанова Ю.М.
(встановленої форми);
за пропозиціями Ніколайчук Ю.М.
- щомісячний план відділу
начальників
Кусяка О.Ю.
відділів міського Лапчик Н.А. –
центру;
узагальнення
до 25 числа
поточного місяця
Формування та оновлення реєстру державних та Формування – до Пітатєлєва Т.Є.,
недержавних партнерських організацій
1 березня
юрисконсульт,
Оновленнявідповідальні за
протягом року
реалізацію напрямів
Статистичний моніторинг реалізації соціальних програм Щоквартально
Пітатєлєва Т.Є.
та заходів
Григор'єв О.В.
відповідальні за
реалізацію напрямів,
директори
РЦСССДМ
Проведення виїзних заходів спеціалістів КМЦСССДМ Щоквартально
Сколобанова Ю.М.,
на базі міських закладів соціальної підтримки сімей,
Крисов Л.П.
дітей та молоді з метою моніторингу якості надання
соціальних послуг
Аналіз результативності підвищення кваліфікації Щоквартально
Колобова Я.В.
спеціалістів
КМЦСССДМ,
РЦСССДМ,
закладів
Пітатєлєва Т.Є.
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
Сколобанова Ю.М.
Проведення Ради директорів РЦСССДМ та директорів Щоквартально
Смирнов С.Л.
соціальних закладів
(за потребою)
Колобова Я.В.
Проведення нарад для директорів РЦСССДМ та Щомісячно,
Колобова Я.В.
директорів соціальних закладів
перший вівторок Пітатєлєва Т.Є.
14.30
Проведення виробничих нарад для спеціалістів Щовівторка
Колобова Я.В.
КМЦСССДМ
10.00
Пітатєлєва Т.Є.
Проведення методичних нарад для начальників відділів Третя п’ятниця Сколобанова Ю.М.
соціальної роботи мережі центрів соціальних служб для кожного місяця
сім’ї, дітей та молоді
Проведення методичних нарад для спеціалістів Другий четвер
Монастирецька Т.М.
РЦСССДМ, відповідальних за напрямок попередження останнього
домашнього насильства та насильства за ознакою статі, місяця кварталу
протидії торгівлі людьми та гендерної дискримінації
Проведення інструктивно-консультаційних занять зі Останній
Лоріашвілі Л.С.
спеціалістами РЦСССДМ за напрямом роботи з четвер місяця
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прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного
типу
Проведення
методичних
нарад-супервізій
зі
спеціалістами РЦСССДМ з питань соціальної роботи з
дітьми, молоддю з інвалідністю та їх батьками,
директорами ЦСПРДМФО
Проведення інструктивно-консультаційних занять зі
спеціалістами РЦСССДМ за напрямом роботи з
учасниками АТО/ООС та членами їх сімей

Перший четвер
кожного місяця

Остання
п’ятниця
останнього
місяця кварталу
Проведення методичних нарад для спеціалістів Третя середа
РЦСССДМ, які працюють за напрямом соціальної кожного місяця
роботи профілактики та соціальної підтримки сімей,
осіб з проблемами соціально небезпечних захворювань
Методичні наради для спеціалістів РЦСССДМ, Остання середа
відповідальних
за
інформаційне
забезпечення місяця (один раз
соціальної
роботи,
організацію
навчання
та на два місяці)
мотиваційних заходів
Проведення супервізій для спеціалістів РЦСССДМ, Протягом року
відповідальних за напрям роботи з сім’ями, дітьми та (за потребою)
молоддю, які перебувають у складних життєвих
обставинах (в т.ч. попередження домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, протидії
торгівлі людьми та гендерної дискримінації)
Проведення інструктивно-консультаційних занять зі Останній
спеціалістами РЦСССДМ за напрямом роботи з четвер місяця
прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного
типу
Організація роботи веб-сайту мережі ЦСССДМ м. Протягом року
Києва; систематичне викладення актуальних матеріалів
у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
столиці
Розширення засобів комунікації з громадою шляхом Протягом року
використання соціальних мереж та інших on-line
платформ для поширення інформації:
1.Забезпечення інформаційного наповнення сторінок
мережі ЦСССДМ м. Києва
2.Розміщеня інформації щодо мережі ЦСССДМ м.
Києва на порталі Вікіпедія (Wikipedia)
3.Вихід інформаційних матеріалів у ЗМІ та on-line
платформах
4.Проведення загальноміського професійного конкурсу
“Кращий соціальний Web Surfer– 2019”
Проведення виробничих нарад для спеціалістів Травень-серпень,
РЦСССДМ з приводу організації набору та відправки грудень
дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих
оздоровчих таборів
Методична нарада щодо впровадження постанови Квітень
Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800 «Деякі
питання соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що
можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

Остролуцька Л.І.

Устінова Т.В.

Крисов Л.П.

Шабатіна Г.М.

Сколобанова Ю.М.
Монастирецька Т.М.

Лоріашвілі Л.С.

Шабатіна Г.М.,
Єрмачкова В.Ю.
Сколобанова Ю.М
Ніколайчук Ю.М.
Шабатіна Г.М.
Єрмачкова В.Ю.
Директори
РЦСССДМ

Ніколайчук Ю.М.

Ніколайчук Ю.М.
Пітатєлєва Т.Є.
Лоріашвілі Л.С.
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2.

План виконання основних завдань мережі ЦСССДМ м.
Києва відповідно до пріоритетів діяльності на 2019 рік

№
Завдання
Індикатор
Термін
Відповідальний
п/п
виконання
виконання
Пріоритет № 1. Запровадження системи моніторингу і оцінки якості надання соціальних послуг
мережі ЦСССДМ м. Києва та закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
1.1. Апробація системи індикаторів для Проведено фокус- Протягом Колобова Я.В.
здійснення моніторингу і оцінки якості групи, апробовано
року
Пітатєлєва Т.Є.
Сколобанова Ю.М.
надання соціальних послуг
перелік
Ніколайчук Ю.М.
індикаторів
для
моніторингу
і
оцінки
якості
надання
соціальних послуг
1.2. Проведення навчання для спеціалістів Здійснено
Червень,
Колобова Я.В.
мережі ЦСССДМ з питань моніторингу і навчальну
Жовтень –
оцінки якості надання соціальних послуг підготовку
Листопад
щонайменше 20
спеціалістів
ЦСССДМ,
соціальних
закладів
Пріоритет № 2. Забезпечення виконання заходів з реалізації Плану деінституціалізації у громаді
міста Києва
2.1. Забезпечити проведення інформаційної Підготовлено
Протягом
Шабатіна Г.М.
кампанії щодо популяризації патронату інформаційні
року
над дитиною
матеріали
та
поширено серед
цільових
груп
населення
2.2. Систематично
здійснювати
підбір Створено
Протягом
Лоріашвілі Л.С.
кандидатів та навчання патронатних відповідну
року
вихователів
кількість
сімей
патронатних
вихователів
Сколобанова Ю.М.
2.3. Узагальнювати
досвід
роботи
зі Підготовлено
Протягом
Лоріашвілі Л.С.
створення сімей патронатних вихователів пропозиції
в року
довідку
щодо
створення
та
діяльності сімей
патронатних
вихователів
та
рекомендації
щодо
вдосконалення
діяльності
зі
створення
та
забезпечення
функціонування
сімей
патронатних
вихователів
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2.4.

Представники
мультидисципліна
рних
команд
пройшли
відповідну
підготовку
Підготовлено
інформаційні
матеріали
та
розповсюджено
серед
цільової
аудиторії;
сформовано базу
даних кандидатів
у наставники
Функціонує
постійно
діюча
система відбору
та
навчання
кандидатів
у
наставники
Охоплено 100%
вагітних
та
породіль
при
загрозі
відмови
від
новонародженої
дитини
Створено
базу
даних,
що
включає не менше
3-х підготовлених
діючих тренерів;
забезпечено
постійне
оновлення складу
тренерів
з
урахуванням
потреб
Проведена «Літня
школа»

Протягом
року

Лоріашвілі Л.С.

Протягом
року

Ніколайчук Ю.М.

Протягом
року

Ніколайчук Ю.М.

Протягом
року

Сколобанова Ю.М.
Монастирецька Т.М.

Протягом
року

Лоріашвілі Л.С.

Протягом
року

Лоріашвілі Л.С.

Підготовлено
пропозиції
до
узагальненої
інформаційноаналітичної
довідки
2.11. Забезпечити систематичне навчання в Охоплено
межах
підвищення
професійної навчанням 60 осіб
компетентності спеціалістів з проблем:
•
формування
стратегічного

Протягом
року

Сколобанова Ю.М.

Протягом
року

Сколобанова Ю.М.

2.5.

Забезпечити
навчальну
підготовку
представників
мультидисциплінарних
команд,
які
вивчатимуть
потреби
вихованців
інтернатних
закладів,
визначатимуть їх потреби у наставниках,
а також здійснюватимуть їх підбір
Забезпечити популяризацію інституту
наставництва в територіальній громаді
міста. Сформувати базу даних кандидатів
у наставники

2.6.

Запровадити систему відбору та навчання
наставників

2.7.

Здійснювати моніторинг щодо вжиття
заходів із психологічного супроводу
вагітних у перинатальних центрах міста
та породіль у всіх пологодопоміжних
закладах при загрозі відмови від
новонародженої дитини

2.8.

Забезпечити підготовку та супервізію
тренерів, які будуть готові долучатися до
проведення навчання кандидатів на
створення сімейних форм виховання, в
обсягах, що відповідатимуть потребам

2.9.

Запровадити
щорічне
проведення
“Літньої
школи”
для
опікунів/піклувальників,
прийомних
батьків, батьків-вихователів ДБСТ разом
з дітьми
2.10. Удосконалити
систему
навчання
спеціалістів
надавачів
соціальних,
реабілітаційних послуг, зокрема провести
аналіз існуючих форм та змісту навчання.

Шабатіна Г.М.
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бачення, планування та реалізації заходів
із збільшення обсягів та поліпшення
якості надання послуг з догляду за дітьми
на сімейній основі;
•
прийняття рішень в найкращих
інтересах дитини на основі оцінки потреб
дитини та сім’ї, забезпечення процесів
деінституціалізації
2.12. Забезпечити систематичне навчання
представників
надавачів
соціальних
послуг з проблем:
•
раннього
виявлення
та
попередження потрапляння в інтернатні
заклади дітей у складних життєвих
обставинах, дітей з інвалідністю та з
особливими потребами;
•
розвитку виховного потенціалу
біологічних батьків, усиновлювачів,
опікунів і піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів, патронатних
вихователів, а також їх соціальнопсихологічної підтримки
2.13. Створення системи надання (поширення)
інформації про послуги дітям та сім’ям,
зокрема сім’ям, які виховують дітей з
інвалідністю,
зокрема
забезпечити
визначення пріоритетів, формування
переліку
послуг,
про
які
має
поширюватись інформація в громаді
міста, а також способи її поширення
2.14. Забезпечити
можливість
надання
консультантами “гарячої лінії” КМДА
15–51 оперативної інформації щодо
соціальних послуг сім’ям з дітьми з
інвалідністю відповідно до запитів
2.15. Поширювати інформацію про дітейвихованців інтернатних закладів, які
потребують родини, а також інформації
про розвиток у місті сімейних форм
виховання
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування,
патронатних сімей, наставництва тощо
2.16. Забезпечити щорічне виготовлення та
поширення друкованої продукції про
види соціальних послуг та допомоги,
порядок щодо їх отримання, зокрема для
сімей усиновлювачів, прийомних батьків,
батьків-вихователів,
опікунів
і
піклувальників
2.17. Розробити та поширити щоденник для
батьків, які виховують дитину з
інвалідністю
або
з
порушеннями
психофізичного розвитку, з можливістю

Протягом
року

Сколобанова Ю.М.
Остролуцька Л.І.

Підготовлено
Протягом
план
року
інформування про
послуги
на
відповідний рік

Шабатіна Г.М.
Остролуцька Л.І.

Проінформовано
спеціалістів
гарячої лінії з
алгоритмом
реагування
на
запити
Розміщено
відповідну
інформацію
на
сайті,
інших
джерелах масової
інформації

Протягом
року

Шабатіна Г.М.
Остролуцька Л.І.

Протягом
року

Ніколайчук Ю.М.

Виготовлено
відповідну
брошуру

Протягом
року

Ніколайчук Ю.М.

Охоплено
навчанням 60 осіб

Виготовлено
та Протягом
поширено у сім’ї з року
дітьми
з
інвалідністю

Шабатіна Г.М.
Лоріашвілі Л.С.

Лоріашвілі Л.С.

Ніколайчук Ю.М.

Остролуцька Л.І.
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робити у ньому записи та примітки з
описом аспектів життєдіяльності та
виховання дитини
Ніколайчук Ю.М.
2.18. Розробити та виготовити інформаційні Виготовлено
та Протягом
матеріали з питань наставництва для поширено
року
окремих категорій дітей та сімей
інформаційні
матеріали
Ніколайчук Ю.М.
2.19. Здійснювати узагальнення інформації у Забезпечено збір Протягом
Сколобанова Ю.М.
відповідності до державної та відомчої та узагальнення року
Лоріашвілі Л.С.
статистичної звітності з наступних відповідної
питань:
інформації
•
рівень розвитку сімейних форм
виховання, патронату та наставництва;
•
стан
влаштування
дітейвихованців інтернатних закладів у
біологічні
сім’ї;
кількість
дітей,
влаштованих у сімейні форми виховання;
•
стан забезпечення визначених
потреб сімей/сімейних форм виховання, в
які реінтегровані/влаштовані діти з
інтернатних закладів;
•
наявність та стан виконання
індивідуальних програм реабілітації дітей
Сколобанова Ю.М.
2.20. Узагальнювати
інформацію
щодо Забезпечено
Протягом
Ніколайчук Ю.М.
моніторингу та оцінки успішності щорічний збір та року
соціалізації (зокрема отримання освіти, узагальнення
працевлаштування, забезпечення житлом відповідної
тощо) осіб з числа випускників інформації
інтернатних закладів, а також сімейних
форм виховання
Пріоритет № 3. Вивчення потенціалу створення нових адресних соціальних послуг за місцем
проживання
Сколобанова Ю.М.
3.1. Здійснення оцінки соціальних профілів
Здійснено оцінку Протягом
Ніколайчук Ю.М
районів міста Києва (РЦСССДМ) та
та
розроблено року
Пітатєлєва Т.Є.
розробка рекомендацій щодо введення
відповідні
соціальних послуг базового пакету
рекомендації
Сколобанова Ю.М.
3.2. Здійснення аналізу оцінки потреб дітей, Здійснено аналіз Протягом
які вступають в деінституціалізацію та відповідних
року
адвокація соціальних послуг
оцінок потреб
Пріоритет № 4. Вдосконалення діяльності мережі щодо правової освіти в контексті надання
соціальних послуг дітям, молоді, сім’ям
Сколобанова Ю.М.
4.1. Проведення навчальних курсів «Розвиток Охоплено близько Протягом
спеціалісти
за
батьківського потенціалу» з включенням 300 осіб
року
напрямами
модулю правових знань за напрямами
4.2.

4.3.

Підвищення кваліфікації спеціалістів Розроблено,
мережі щодо актуальних змін в видано
та
законодавстві України
розповсюджено
альманах
«Путівник ФСРа»
Роз’яснення
внесених
змін
в Охоплено ПС та
законодавстві стосовно сімейних форм ДБСТ м. Києва
виховання

Протягом
року

Березень –
квітень

Сколобанова Ю.М.

Пітатєлєва Т.Є.
Шабатіна Г.М.
Директори
РЦСССДМ
Лоріашвілі Л.С.
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3. Проведення ситуативного аналізу виконання функцій РЦСССДМ, закладів соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді, оцінки якості надання соціальних послуг
Заклад
ЦСПРДМФО
Дарницького,
Деснянського районів
Святошинський РЦСССДМ
Комунальна установа «Київський
міський правобережний центр для
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»
Деснянський РЦСССДМ
ЦСПРДМФО Оболонського,
Подільського районів
Шевченківський РЦСССДМ

Відповідальний

Період
лютий
лютий
березень
квітень

відділ методичного
забезпечення
соціальної роботи

березень
травень

ЦСПРДМФО Солом’янського району

квітень

Комунальна установа «Київський
міський лівобережний центр для ВІЛінфікованих дітей та молоді»
Дарницький РЦСССДМ

вересень
жовтень

4. Заходи з організації підвищення професійної компетенції спеціалістів (методичне
забезпечення діяльності) мережі ЦСССДМ та закладів соціальної підтримки
сімей, дітей та молоді
І півріччя 2019 року
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з сім’ями, які перебувають в
складних життєвих обставинах
Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)

Проведення
одноденного
семінару
для
спеціалістів
РЦСССДМ
з
питань
облікування
соціальних послуг
(відп. Сколобанова
Ю.М.)
Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)

Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)

Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)
Майстер-клас:
«Профілактична
робота
з
неповнолітніми,
які перебувають в
конфлікті
із
законом» (на базі
Оболонського
РЦСССДМ) (відп.
Шабітіна
Г.М.,

Проведення
курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних
життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)
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Дмитрієва
О.М.,
Ніколайчук Ю.М.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з ПС, ДБСТ, опікунами,
усиновлювачами та патронатними вихователями
Супервізія
для
спеціалістів
та
тренерів
з
підготовки
кандидатів
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)

Супервізія
для
спеціалістів
та
тренерів
з
підготовки
кандидатів
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)

Супервізія
для
спеціалістів
та
тренерів
з
підготовки
кандидатів
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)
Супервізія
для
тренерів
з
підготовки
кандидатів
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)

Супервізія
для
спеціалістів
та
тренерів
з
підготовки
кандидатів
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)

Супервізія
для
спеціалістів
та
тренерів
з
підготовки
кандидатів
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)
Курс підвищення
кваліфікації
спеціалістів щодо
роботи
з
кандидатами
в
сімейні
форми
виховання
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи в контексті попередження
домашнього насильства та протидії торгівлі людьми
Проведення
на Майстер-клас:
Проведення
на Проведення
на
«Стоп
булінг»
(на
базі
базі
базі
базі Печерського КМЦСССДМ
КМЦСССДМ
КМЦСССДМ
одноденного
семінару
для
спеціалістів мережі
РЦСССДМ
«Створення
та
організація роботи

мобільних бригад
соціальнопсихологічної
допомоги в м.
Києві»
(відп.
Монастирецька
Т.М.).
Майстер-клас:
«Лялькові тайни:
лялькотерапія
в
роботі з дітьмижертвами насилля»
(на
базі
Оболонського
РЦСССДМ
(в
рамках
проекту:
«Арт-терапія:
можливості
для
підтримки
особистості»
(ІІ
частина)
(відп.
Шабатіна
Г.М,
Дмитрієва О.М.)

РЦСССДМ)
(Шабатіна
Г.М.,
Янчук
О.П.,
Монастирецька
Т.М.)

одноденного
семінару
для
спеціалістів мережі
РЦСССДМ
«Гендерні аспекти
в
соціальній
роботі»
(відп.
Монастирецька
Т.М.). за участю
тренерів Ла-Страда

одноденного
семінару

для

КМЦСССДМ
«Специфіка
роботи мобільних
бригад соціальнопсихологічної
допомоги в м.
Києві,
обговорення
проблемних
питань»
(відп.

Майстер-клас:
«Взаємодія
Монастирецька
структурних
підрозділів
при Т.М.).
роботі з сім’ями, в
яких
виявлено
домашнє
насильство»
(на
базі Печерського
РЦСССДМ)
(Шабатіна
Г.М.,
Янчук
О.П.,
Монастирецька
Т.М.)
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Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з сім’ями, де є дитина/молода
людина з інвалідністю
Стратегічне
Супервізія
Супервізія
Супервізія
Проведення
планування
за психологів
за психологів
за психологів
за курсу
з
напрямком роботи напрямком роботи напрямком роботи напрямком роботи підвищення
з сім’ями, дітьми з сім’ями, дітьми з сім’ями, дітьми з сім’ями, дітьми компетентності
та
молоддю
з та
молоддю
з та
молоддю
з та
молоддю
з спеціалістів,
інвалідністю
інвалідністю
інвалідністю
інвалідністю
батьків, молоді з
(відп. Остролуцька (відп. Остролуцька (відп. Остролуцька (відп. Остролуцька інвалідністю
за
Л.І.)
Л.І.)
Л.І.)
Л.І.)
програмою
Супервізія
Супервізія
Супервізія
Супервізія
«Незалежне
психологів
за спеціалістів
за спеціалістів
за спеціалістів
за життя»
(за
напрямком роботи напрямком роботи напрямком роботи напрямком роботи графіком) (відп.
з сім’ями, дітьми з сім’ями, дітьми з сім’ями, дітьми з сім’ями, дітьми Остролуцька Л.І.)
та
молоддю
з та
молоддю
з та
молоддю
з та
молоддю
з
інвалідністю
інвалідністю (відп. інвалідністю (відп. інвалідністю (відп.
відп. Остролуцька Остролуцька Л.І.)
Остролуцька Л.І.)
Остролуцька Л.І.)
Л.І.)
Супервізія
Проведення курсу Проведення курсу Проведення курсу
спеціалістів
за з
підвищення з
підвищення з
підвищення
напрямком роботи компетентності
компетентності
компетентності
з сім’ями, дітьми спеціалістів,
спеціалістів,
спеціалістів,
та
молоддю
з батьків, молоді з батьків, молоді з батьків, молоді з
інвалідністю (відп. інвалідністю
за інвалідністю
за інвалідністю
за
Остролуцька Л.І.)
програмою
програмою
програмою
Проведення курсу «Незалежне
«Незалежне життя» «Незалежне життя»
з
підвищення життя»
(за (за графіком) (відп. (за графіком) (відп.
компетентності
графіком)
(відп. Остролуцька Л.І.)
Остролуцька Л.І.)
спеціалістів,
Остролуцька Л.І.)
батьків, молоді з
інвалідністю
за
програмою
«Незалежне життя»
(за графіком) (відп.
Остролуцька Л.І.)
Майстер-клас
«Ритмічна мозаїка
(музикотерапія)»
(на
базі
ЦСПРДМФО
Подільського
району) (Шабітіна
Г.М., Бєлова Т.А.,
Остролуцька Л.І.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з демобілізованими учасниками
АТО та членами їх сімей
Семінар
«Залучення
додаткових
ресурсів, співпраця
з громадськими та
державними
організаціями
на
рівні району та
міста» спільно із
представниками
Комунальної

Семінар
для
спеціалістів
РЦ
СССДМ, дотичних
до
роботи
з
ветеранами
та
членами
їхніх
сімей: «Сприяння
наданню
комплексної
допомоги
ветеранам
та

Семінар
«Інформування
громадськості
і
ветеранів
про
можливості
отримання
соціальних послуг
в
мережі
РЦСССДМ» (відп.
Устінова Т.В.)

Семінар
«Формування
позитивного іміджу
ветерана в громаді»

Семінар
«Державні
стандарти
соціальних
послуг.
Особливості
ведення звітної
документації при
роботі із сім’ями
ветеранів» (відп.
Устінова Т.В.)
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бюджетної
установи
(КБУ)
«Київський
міський
центр
допомоги
учасникам
антитерористичної
операції»
(відп.
Устінова Т.В.)

членам їхніх сімей
в
системі
ЦСССДМ
–
міжвідомча
співпраця:
переадресація та
отримання
зворотного
зв’язку;
особливості
роботи
з
ветеранами,
які
мають поранення
чи
інвалідність»
(відп.
Устінова
Т.В.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з сім’ями/особами, які
зіштовхнулися з ВІЛ, проблемою алко/наркозалежності
Щочетверга
проведення
навчання в Школі
для консультантів з
питань
залежностей (відп.
Крисов Л.П.)

Щочетверга
проведення
навчання в Школі
для консультантів
з
питань
залежностей.
(відп. Крисов Л.П.)
Проведення
тренінгу
для
спеціалістів
РЦСССДМ
«Техніка безпеки в
роботі з родинами,
особами
з
проблемами
туберкульозу»
(відп. Крисов Л.П.)

Щочетверга
проведення
навчання в Школі
для консультантів з
питань
залежностей.
(відп. Крисов Л.П.)
Проведення
тренінгу
для
спеціалістів
РЦСССДМ
«Людоманія.
Складові
соціальної
підтримки сімей з
проблемами ігрової
залежності» (відп.
Крисов Л.П.)

Щочетверга
проведення
навчання в Школі
для консультантів з
питань
залежностей.
(відп. Крисов Л.П.)
Проведення
тренінгу
для
спеціалістів
РЦСССДМ
«Стандарт послуги
соціальнопсихологічної
реабілітації»
(відп. Крисов Л.П.)

Щочетверга
проведення
навчання
в
Школі
для
консультантів
з
питань
залежностей
(відп.
Крисов
Л.П.)
Проведення
тренінгу
для
спеціалістів
РЦСССДМ «Роль
сімейного фактору
в
роботі
з
залежними
особами»
(відп.
Крисов Л.П.)
Майстер-клас:
«Основи
мотиваційного
консультування
залежних
клієнтів»
(на
базі
Дніпровського
РЦСССДМ) (від.
Шабатіна
Г.М.,
Коломієць Н.М.,
Крисов Л.П.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з кандидатами у наставники та
наставниками
Тренінг
для Тренінг для
спеціалістів
спеціалістів
РЦСССДМ
РЦСССДМ
«Виявлення
«Проведення
ризиків в процесі ефективного
консультування
взаємопідбору
кандидатів
у пари Наставник –
наставники»
Дитина» (відп.
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(відп. Ніколайчук Ніколайчук
Ю.М.)
Ю.М.)
Здійснення соціальної роботи з сім’ями, де визначення місця проживання дитини,
розлучення батьків або між особистий конфлікт, що можливо вирішити досудово або без
суду
Навчання для
Навчання для
спеціалістів
спеціалістів
мережі
мережі ЦСССДМ
ЦСССДМ
(відп. Лоріашвілі
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)
Л.С.)
Заходи з підвищення професійної компетентності працівників мережі
ЦСССДМ та соціальних закладів
Проведення
Проведення
навчального
навчального
курсу
для
курсу
для
спеціалістів
спеціалістів
РЦСССДМ
РЦСССДМ щодо
(базовий
курс)
впровадження
(відп.
державних
Сколобанова
стандартів
Ю.М.)
соціальних
послуг медіації,
Проведення
представництво
навчального
інтересів
(відп.
курсу
для
Лоріашвілі Л.С.)
спеціалістів
РЦСССДМ щодо
впровадження
державних
стандартів
соціальних
послуг медіації,
представництво
інтересів (відп.
Лоріашвілі Л.С.)

ІІ півріччя 2019 року
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з сім’ями, які перебувають у
складних життєвих обставинах
Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)

Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)

Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах (відп.
Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.)

Проведення курсу
з
підвищення
батьківського
виховного
потенціалу сімей у
складних життєвих
обставинах
(відп.
Сколобанова Ю.М.,
Лоріашвілі Л.С.)
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Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи в контексті попередження
домашнього насильства та протидії торгівлі людьми
Проведення
одноденного семінару
для
спеціалістів
РЦСССДМ
щодо
запобігання та протидії
торгівлі людьми (відп.
Монастирецька Т.М. із
залученням
МГО
«А21»)
Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з ПС, ДБСТ, опікунами,
усиновлювачами та патронатними вихователями
Супервізія для Супервізія для Супервізія для Супервізія для Супервізія
для
спеціалістів
та спеціалістів
та спеціалістів
та спеціалістів
та спеціалістів
та
тренерів
з тренерів
з тренерів
з тренерів
з тренерів
з
підготовки
підготовки
підготовки
підготовки
підготовки
кандидатів
в кандидатів
в кандидатів
в кандидатів
в кандидатів
в
сімейні
форми сімейні
форми сімейні
форми сімейні
форми сімейні
форми
виховання
виховання
виховання
виховання
виховання
(відп. Лоріашвілі (відп. Лоріашвілі (відп. Лоріашвілі (відп. Лоріашвілі (відп. Лоріашвілі
Л.С.)
Л.С.)
Л.С.)
Л.С.)
Л.С.)
Супервізія для
Супервізія для
тренерів
з
тренерів
з
підготовки
підготовки
кандидатів
в
кандидатів
в
сімейні
форми
сімейні
форми
виховання
виховання
(відп. Лоріашвілі
(відп. Лоріашвілі
Л.С.)
Л.С.)
Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з демобілізованими учасниками АТО
та членами їх сімей
Семінар
Семінар «Роль
«Соціальногрупи підтримки
адаптаційні
та
при
роботі
з
культурологічні
ветеранами
на
програми
для
подолання
ветеранів
та
залежностей
членів їх сімей.
(алко-,
Залучення
до
наркозалежність,
соціокультурних
ігроманія тощо)»
заходів осіб, що
(відп.
Устінова
не мають сім’ї»
Т.В.)
(відп. Устінова Т.В.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з сім’ями/особами, які зіштовхнулися
з ВІЛ, проблемою алко/наркозалежності
Щочетверга
- Щочетверга
- Щочетверга
- Щочетверга
- Щочетверга
проведення
проведення
проведення
проведення
проведення
навчання в Школі навчання в Школі навчання в Школі навчання в Школі навчання в Школі
для
для
для
для
для консультантів
консультантів з консультантів з консультантів з консультантів з з
питань
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питань
залежностей.

питань
залежностей.

питань
залежностей.

питань
залежностей.

(відп. Крисов Л.П.)

(відп. Крисов Л.П.)

(відп. Крисов Л.П.)

(відп. Крисов Л.П.)

залежностей.
(відп. Крисов Л.П.)

Проведення
тренінгу
для
спеціалістів
РЦССДМ
«Складові
організації
та
проведення
профілактичних
акцій
на
районному рівні»
(відп. Крисов Л.П.)

Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з сім’ями, де виховується
дитина/молода людина з інвалідністю
Супервізія
Супервізія
Супервізія
Супервізія
спеціалістів
за спеціалістів
за спеціалістів за
спеціалістів за
напрямком
напрямком
напрямком
напрямком роботи
роботи з сім’ями, роботи з сім’ями, роботи з сім’ями, з сім’ями, дітьми
дітьми
та дітьми
та дітьми та
та молоддю з
молоддю
з молоддю
з молоддю з
інвалідністю (відп.
інвалідністю
інвалідністю
інвалідністю
Остролуцька Л.І.)
(відп.
(відп.
(відп.
Остролуцька Л.І.) Остролуцька Л.І.) Остролуцька Л.І.)
Проведення
Проведення
Проведення
Проведення
курсу
з курсу
з курсу з
курсу з
підвищення
підвищення
підвищення
підвищення
компетентності
компетентності
компетентності
компетентності
спеціалістів,
спеціалістів,
спеціалістів,
спеціалістів,
батьків, молоді з батьків, молоді з батьків, молоді з батьків, молоді з
інвалідністю за інвалідністю за інвалідністю за
інвалідністю за
програмою
програмою
програмою
програмою
«Незалежне
«Незалежне
«Незалежне
«Незалежне
життя»
(за життя»
(за життя» (за
життя» (за
графіком) (відп. графіком) (відп. графіком) (відп.
графіком) (відп.
Остролуцька Л.І.) Остролуцька Л.І.) Остролуцька Л.І.) Остролуцька Л.І.)
Методична підтримка спеціалістів за напрямом роботи з кандидатами у
наставники та наставниками
Майстер-клас:
«Особливості
взаємодії
наставника
та
дитини з закладу»
(на
базі
Дніпровського
РЦСССДМ) (відп.
Шабатіна
Г.М.,
Коломієць
Н.М.,
Ніколайчук Ю.М.)

Тренінг
для
спеціалістів
РЦСССДМ
«Підтримка пари
Наставник
–
Дитина»
(відп.
Ніколайчук Ю.М.)

Заходи з підвищення професійної компетентності працівників мережі
ЦСССДМ та соціальних закладів
Проведення

Проведення курсу

Проведення
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навчального
курсу
для
спеціалістів
РЦСССДМ щодо

впровадження
державних
стандартів
соціальних
послуг медіації,
представництво
інтересів
(відп.
Лоріашвілі Л.С.)

підвищення
кваліфікації
спеціалістів
РЦСССДМ
(поглиблений курс)
(відп.

Сколобанова
Ю.М.).
Проведення
навчального
курсу
для
спеціалістів
РЦСССДМ щодо

навчального курсу
для
спеціалістів
РЦСССДМ
щодо

впровадження
державних
стандартів
соціальних послуг
медіації,
представництво
інтересів
(відп.
Лоріашвілі Л.С.)

впровадження
державних
стандартів
соціальних
послуг медіації,
представництво
інтересів
(відп.
Лоріашвілі Л.С.)
Реалізація
соціального
проекту:
«Арт-

терапія:
можливості для
підтримки
особистості» (ІІІ
частина)
для
працівників
ЦСССДМ
м.
Києва
(відп.
Шабатіна Г.М.)
5. Перелік соціальних програм, заходів з надання соціальних послуг дітям, молоді та
різним категоріям сімей у 2019 році
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Період
Назва заходів
Відповідальний
виконання
СіченьРеалізація заходів «Центр розвитку Сколобанова Ю.М.
грудень
та
підвищення
компетентності
спеціалістів соціальної роботи»
СіченьРеалізація
заходів
«Розвиток Сколобанова Ю.М.
грудень
батьківського потенціалу»
СіченьРеалізація
заходів
«Екстрена Сколобанова Ю.М.
грудень
підтримка молодих матерів з дітьми
та
вагітних
жінок
(соціальна
квартира)».

Січень-

Реалізація заходів «Центр розвитку Лоріашвілі Л.С.

Співвиконавець,
партнери
Партнерські
організації
Партнерські
організації
МБФ
«Українська
фундація
громадського
здоров’я», МГО
«Право
на
здоров’я»
БФ «Зміни одне
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грудень

сімейних
форм
виховання
та
патронату»
Реалізація
заходів
«Методичне
забезпечення
соціального
інформування громади»
Реалізація заходів «Консультаційний
пункт
соціально-адаптаційної
підтримки молодих киян (18-35
років),
які
знаходяться
та
повернулись з місць позбавлення
волі»
Реалізація заходів «Координаційний
центр з розвитку системи соціальних
послуг, моніторингу та оцінки якості
послуг»
Реалізація заходів «Центр соціальних
досліджень та науково-методичного
супроводу соціальної роботи в
громаді м. Києва»
Реалізація
заходів
«Центр
посередництва та медіації»
Реалізація
заходів
«Мобільні
бригади»

життя»

5.

Січеньгрудень

6.

Січеньгрудень

7.

Лютий –
грудень

8.

Лютий –
грудень

9.
10
.

Лютий –
грудень
Лютийгрудень

11
.

Лютийгрудень

12
.

Лютий грудень

13
.

Лютий грудень

14
.

Лютий грудень

15
.

Лютийлистопад

16
.

Червеньсерпень

17
.

Лютийлистопад

Реалізація заходів «Центр розвитку і Ніколайчук Ю.М.
підтримки наставництва»

18
.

Лютий грудень

Реалізація

19

Лютий –

Реалізація соціальних заходів з
соціально-психологічної реабілітації
дітей та сімей з функціональними
обмеженнями «Методичний центр
«Незалежне життя»
Реалізація заходів спеціалізованого
формування «Служба соціальнопрофілактичної роботи»
Реалізація заходів «Центр соціальнопсихологічної підтримки для сімей з
дітьми, які вживають психоактивні
речовини»
Реалізація
заходів
«Підтримка
підлітків та молоді, які вживають
наркотичні речовини не ін’єкційним
шляхом»
Реалізація
заходів
«Центр
соціалізації дітей, які знаходяться у
конфлікті з законом»
Реалізація заходів «Соціальне літо»

Шабатіна Г.М.
Лапчик Н.А.

Пітатєлєва Т.Є.

Пітатєлєва Т.Є.

Партнерські
організації

Лоріашвілі Л.С.

НАМУ

Монастирецька Т.М.

Партнерські
організації

Остролуцька Л.І.

БФ «АІК»
ГО «Психічне
здоров’я»
БФ «Родинамилосердя»
Партнерські
установи та
організації
Партнерські
установи та
організації

Крисов Л.П.
Крисов Л.П.

Крисов Л.П.

Партнерські
установи та
організації

Ніколайчук Ю.М.

ВГЦ «Волонтер»

Ніколайчук Ю.М.

Партнерські
організації

заходів
«Центр Ніколайчук Ю.М.
молодіжної
соціальної роботи та
інновацій»
Реалізація заходів спеціалізованого Ніколайчук Ю.М.

Партнерські
організації
Партнерські
17

грудень

20
.

Лютий грудень

21
.

Лютий –
грудень

формування
«Інформаційнотренінговий
центр
соціальної роботи в
територіальній
громаді м. Києва»
Реалізація
міських
соціальних Ніколайчук Ю.М.
заходів «Молодіжні
соціальнокультурологічні
загальноміські
заходи»
Реалізація соціальних заходів
Ніколайчук Ю.М.
«Виготовлення
соціальноінформаційної
продукції, щодо
соціальних послуг
мережі центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді»

організації

Партнерські
організації

Партнерські
організації

6. Проведення соціокультурних та соціо-адаптаційних програм та заходів для дітей,
молоді, різних категорій сімей
Період
виконання
Січень
Лютий

Березень

Квітень

Програма/захід
Новорічна акція «Не забудь привітати» та інші ініціативи
Соціокультурний
мотиваційний
захід
для
лідерів
партнерських дитячих та молодіжних громадських
організацій, волонтерів мережі
Участь у загальноміських заходах присвячених вшануванню
подвигу учасників Революції гідності та
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні
Організація та проведення виставки-аукціону творчих робіт
учасників Київського міського фестивалю
творчості дітей та молоді «Повіримо у себе»
Організація та проведення соціально-культурологічного
заходу з презентацією та виставкою творчих
робіт соціально-активної молоді в рамках
проекту «Я маю право»
Соціокультурний захід «Масляна» для дітей та молоді із
числа родин, які знаходяться у складних
життєвих обставинах
Соціокультурний захід «Марафон чистоти»
Участь в заходах до Всесвітнього Дня боротьби з
туберкульозом
Соціокультурний захід «Зробимо Україну чистою»
Соціокультурний захід «Чисте дихання. До всесвітнього дня
боротьби з ТБ»
Участь
у
загальноміських
заходах,
присвячених
вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на

Відповідальний
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.

Ніколайчук Ю.М.,
Сколобанова Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.,
Крисов Л.П.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
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Травень

Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської
катастрофи
Соціокультурний захід «Святий день - Великдень» для дітей
з інвалідністю різних нозологій та їх батьків
Соціокультурний
мотиваційний
захід
для
лідерів
партнерських дитячих та молодіжних громадських
організацій, волонтерів мережі
Участь у загальноміських заходах, присвячених Дню Матері

Остролуцька Л.І.,
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.

Ніколайчук Ю.М.,
Лоріашвілі Л.С.
Участь у загальноміських заходах, присвячених Дню сім’ї Ніколайчук Ю.М.
(сімейний квест ДБСТ та ПС)
Лоріашвілі Л.С.
Збір-похід волонтерів мережі ЦСССДМ, представників Ніколайчук Ю.М.
скаутських організацій, делегатів від дитячих та молодіжних
громадських організацій «Козацькими шляхами»
Участь у загальноміських заходах, присвячених Дню Ніколайчук Ю.М.
Перемоги над нацизмом у Європі у Другій світовій війні
Соціокультурний захід для дітей та молоді з порушеннями Ніколайчук Ю.М.
опорно-рухового апарату «Золота рибка»
Участь в заходах до Всесвітнього Дня пам’яті померлих від Крисов Л.П.
хвороб, зумовлених ВІЛ

Червень

Організація та проведення соціально-культурологічного Ніколайчук Ю.М.
заходу до Дня захисту прав дитини

Червень липень
Липень

Навчально-розвиваючі ігри (квести) для молоді з Остролуцька Л.І.
інвалідністю «Невідомий-відомий Київ»
Участь у загальноміській акції, присвяченій Всесвітньому Директори
Дню боротьби з торгівлею людьми
РЦСССДМ,
Монастирецька Т.М.

Участь в заходах до Всесвітнього Дня боротьби з Крисов Л.П.
незаконним обігом наркотичних речовин
Участь в заходах до Всесвітнього Дня боротьби з вірусними Крисов Л.П.
гепатитами
Літня відпочинкова кампанія для дітей – клієнтів мережі
Ніколайчук Ю.М.
Серпень
Вересень

Жовтень

Участь у загальноміських заходах з нагоди святкування
незалежності України та Дня Державного Прапора України
Соціокультурний адаптаційний захід «Спортивна рибна
ловля» для ветеранів, волонтерів та членів їх сімей
Реалізація соціокультурного заходу: «Юнь Києва запрошує»
для сімей м. Києва
Соціокультурний
мотиваційний
захід
для
лідерів
партнерських дитячих та молодіжних громадських
організацій, волонтерів мережі
Організація та проведення соціально культурного заходу
«Теплий дім» для сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах
Участь у загальноміських заходах з нагоди відзначення Дня
захисника України

Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Устінова Т.В.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.

1-ий етап ХХVІІІ фестивалю творчості дітей та молоді з Ніколайчук Ю.М.
інвалідністю «Повіримо у себе»
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Участь у Ході до Європейського Дня боротьби з торгівлею Директори
людьми
РЦСССДМ,
Монастирецька Т.М.

Листопад

Соціокультурний адаптаційний захід: «Моя команда – моя Ніколайчук Ю.М.
сім’я»
Устінова Т.В.
Соціокультурний захід до Дня спільних дій в інтересах Ніколайчук Ю.М.
дітей «Форум делегатів дитячих прав»
Участь у загальноміських заходах з нагоди відзначення Дня
пам’яті жертв голодомору
Відбіркові тури ХХVІІІ фестивалю творчості дітей та
молоді з інвалідністю «Повіримо у себе»
Захід до святкування професійного свята Дня працівника
соціальної сфери

Грудень

Ніколайчук Ю.М.
Ніколайчук Ю.М.

Колобова Я.В.
Ніколайчук Ю.М.
Директори
РЦСССДМ
та
соціальних закладів
Заключний етап ХХVІІІ фестивалю творчості дітей та Ніколайчук Ю.М.
молоді з інвалідністю «Повіримо у себе»
Соціокультурний захід присвячений Дню Святого Миколая Ніколайчук Ю.М.
«Урочиста хода волонтерів - помічників Святого Миколая»
Новорічні та різдвяні заходи для дітей різних соціальних Ніколайчук Ю.М.
категорій в колонній залі КМДА
Новорічна акція «Не забудь привітати»
Ніколайчук Ю.М.
Новорічні свята для дітей з ПС та ДБСТ
Ніколайчук Ю.М.
Лоріашвілі Л.С.
Участь в заходах до Всесвітнього Дня солідарності з ВІЛпозитивними людьми
Соціокультурні адаптаційні заходи для членів сімей
учасників АТО до Дня Святого Миколая та Нового року
Участь у соціальній акції до Міжнародного Дня боротьби за
скасування рабства

Крисов Л.П.
Ніколайчук Ю.М.
Устінова Т.В.
Директори
РЦСССДМ,
Монастирецька Т.М.
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Додаток:

Нормативна та правова база діяльності мережі ЦСССДМ м. Києва та закладів
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
Закони України:
від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію»;
від 16.11.1992 № 2782-ХІІ «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні»;
вiд 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (зі змінами);
від 05.02.1993 № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні»;
від 30.06.1993 № 3352-XII «Про попереднє ув’язнення»;
від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;
від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»;
від 21.06.2001 № 2558 – III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;
від 19.06.2003 № 966-IV «Про соціальні послуги»;
від 20.11.2003 № 1296-IV «Про захист суспільної моралі»;
від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
вiд 02.06.2005 № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і
безпритульних дітей»;
від 06.10.2005 № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»;
вiд 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
від 25.09.2008 № 599-VI«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї»;
від 15.01.2009 № 878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю»;
від 16.12.2009 № 1767-VI «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і
Факультативного протоколу до неї»;
від 17.03.2011 № 3160-VІ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;
від 19.04.2011 №3236-VІ «Про волонтерську діяльність»;
від 20.09.2011 № 3739 – VI «Про протидію торгівлі людьми»;
від 05.12.2012 №1972-XII «Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом
імунодефіциту людини, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;
від 20.10.2014 №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
від 20.10.2014 №1708-VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки»;
від 07.09.2016 № 1490-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію
Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»;
від 08.09.2016 №1504-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» щодо наставництва»;
від 07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Укази Президента України:
від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності
у суспільстві та утвердження здорового способу життя»;
від 18.12.2007 № 228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих
умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;
від 28.03.2008 № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського)
руху»;
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від 06.01.2010 № 6/2010 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань
молоді»;
від 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з
обмеженими фізичними можливостями»;
від 27.09.2013 №532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на
період до 2020 року»;
від 19.05.2014 №480/2014 «Про заохочення військовослужбовців - учасників
антитерористичної операції»;
від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції»;
від 25.08.2015 №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав
людини»;
від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з
інвалідністю».

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 12.10.2000 № 1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітейінвалідів»;
від 26.04.2002 №564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»
(із змінами);
від 26.04.2002 №565 «Про затвердження положення про прийомну сім’ю» (із змінами);
від 08.09.2005 №877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально –
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»;
від 08.12.2006 №1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації
інвалідів»;
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»;
від 08.10.2008 №905 «Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;
від 03.11.2010 № 1017 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 № 866»;
від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі людьми»;
від 01.08.2013 №573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді»;
від 28.08.2013 № 735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на
період до 2020 року»;
від 21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;
від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають
у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального
супроводу таких сімей (осіб)»;
від 30.10.2014 №623 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо функціональних
обов’язків державного соціального інспектора»;
від 31.03.2015 № 359-р «Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»;
від 30.09.2015 № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»;
від 07.10.2015 №1053-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року»;
від 23.11.2015 № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року»;
від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»;
від 04.07.2017 № 465 «Про затвердження Положення про наставництво»;
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від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року;
від 03.10.2018 № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та
здоров’ю».

Спільні накази:
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки
України від 28.09.2007 № 3455/853 «Про затвердження порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки
до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа
учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації»;
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань
виконання покарань та Міністерства праці та соціальної політики України від 23.11.2007
№ 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від
матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх
сімей»;
ДДУзПВП та Мінсім’ямолодьспорт від 28.10.2008 № 288/4322 Про затвердження Порядку
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»;
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ
України «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних
підрозділів,відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження
насильства в сім'ї,служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з
попередження насильства в сім'ї » від 07.09.2009 № 3131/56;
Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції від 07.11.2011
№ 429/831/769/3279/5 (зареєстровано 15.12.2011 № 1441/20179) «Про затвердження
Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осіб»;
Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ
України від 01.06.2012 № 329/409/652/502 «Порядок взаємодії місцевих органів виконавчої
влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім`ях та
дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу»;
Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України від
28.07.2014 № 2460/502 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів, які
відповідають за реалізацію державної молодіжної політики Міністерства молоді та спорту
України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді»;
Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства науки і освіти України, Міністерства охорони здоров’я України від
19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення».
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Накази:
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту:
- від 25.07.2007 № 2668 «Про затвердження Програми підготовки кандидатів у прийомні
батьки та батьки-вихователі щодо виховання ВІЛ-інфікованих дітей»;
- від 25.07.2007 № 2670 «Про затвердження української версії ПРАЙД «Підготовка
кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі»;
- від 31.03.2008 № 1286 «Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту від 25.07.2007 № 2670»;
- від 18.12.2008 № 4941 «Про затвердження та впровадження стандартів мінімального
пакету соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІДу різним категоріям дітей, молоді та сімей»;
- від 23.09.2009 № 3357 «Про затвердження Порядку здійснення соціального
супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»;
- від 25.09.2009 № 3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки,
піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу»;
- від 29.12.2009 № 4568 «Про затвердження Примірного положення «Про
мультидисциплінарну вуличну команду соціальної роботи з дітьми та молоддю груп
ризику»;
- від 14.01.2011 № 79 «Про затвердження Програми навчання для прийомних батьків та
батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу».
Міністерства соціальної політики України:
- від 25.05.2012 № 309 «Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики
професії «Фахівець соціальної роботи»;
- від 17.09.2012 № 581 «Про затвердження рекомендацій щодо проведення щорічної акції
«16 днів проти насильства»;
- від 14.09.2012 № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від
торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; звіту
щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»;
- від 31.01.2015 № 94 «Про затвердження плану заходів Мінсоцполітики з реалізації у 2015–
2018 роках Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції на
2014-2018 роки»;
- від 18.05.2015 № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»;
- від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
консультування»;
- від 30.12.2015 № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
представництва інтересів»;
- від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
профілактики»;
- від 06.11.2015 №1092 «Про затвердження рішення колегії Мінсоцполітики від 29.10.2015
«Про основні пріоритетні державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення
прав дітей в Україні»;
- від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту послуги соціального
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;
- від 01.07.2016 № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
кризового та екстреного втручання»;
- від 17.08.2016 № 892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
посередництва (медіації)»;
- від 26.09.2016 № 1067 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)»;
- від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу
сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»;
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-

від 19.09.2017 № 1485 «Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування»;
від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з
сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Рішення Київської міської ради:
- від 08.12.2016 № 538/1542 «Про затвердження Міської цільової програми протидії епідемії
ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки»;
- від 08.12.2016 № 537/1541 «Про затвердження Міської цільової програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки»;
- від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/
трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з
дітьми та сімейно - орієнтованих послуг (деінституаціалізації) у громаді м. Києва»;
- від 18.12.2018 №4 59/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» на 2019 - 2021 роки»;
- від 18.12.2018 № 460/6511 «Про затвердження міської комплексної цільової програми
«Київ без бар’єрів» на 2018 - 2021 роки»;
- від 18.12.2018 № 473/6524 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім’я.
Столиця на 2019 - 2021 роки».
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