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1. Циклограма організаційної діяльності мережі центрів соціальних служб м. Києва
Заходи
Термін виконання
Відповідальний
Планування роботи та аналіз виконання планів:
- зведений план Київського міського центру соціальних служб та мережі на календарний місяць (встановленої форми);
- щомісячний план відділу
До 29 числа поточного місяця
за пропозиціями начальників відділів міського центру;
До 25 числа поточного місяця
Черкашина Л.Б.
Сколобанова Ю.М.
Лоріашвілі Л.С.
Скоренко Л.П.
Лапчик Н.А. – узагальнення

Формування та оновлення реєстру державних та недержавних партнерських організацій
Формування – до 1 березня
Оновлення-впродовж року
Пітатєлєва Т.Є.,
відповідальні за реалізацію напрямів
Моніторинг реалізації соціальних програм та заходів
Щоквартально
Пітатєлєва Т.Є.,
відповідальні за реалізацію напрямів,
директори РЦСС
Аналіз результативності підвищення кваліфікації спеціалістів Київського міського центру соціальних служб, районних в місті Києві центрів соціальних
служб та спеціалістів інших надавачів соціальних послуг.
Щоквартально
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Сколобанова Ю.М.
Скоренко Л.П.
Проведення Ради директорів ЦСС та директорів закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
Щоквартально
Колобова Я.В.
Смирнов С.Л.
Проведення нарад для директорів ЦСС та директорів закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
Щомісячно
Колобова Я.В.
Пітатєлєва Т.Є.
Проведення апаратних нарад для спеціалістів КМЦСС
Щовівторка
Колобова Я.В.
Пітатєлєва Т.Є.
Проведення організаційно-методичних нарад для заступників директорів/начальників служб-заступників директорів мережі центрів соціальних служб.
Третя п’ятниця місяця, двічі на квартал
Сколобанова Ю.М.
Проведення організаційно-методичних заходів/супервізій для спеціалістів мережі центрів соціальних служб, відповідальних за напрям роботи щодо
запобігання та протидії домашньому насильству.
Третій вівторок місяця, щоквартально
Монастирецька Т.М.
Проведення організаційно-методичних нарад для спеціалістів мережі центрів соціальних служб за напрямом роботи з особами/сім’ями, які перебувають у
складних життєвих обставинах
Третій четвер місяця,
щомісячно
Шелест Н.О.
Проведення інструктивно-консультаційних занять зі спеціалістами РЦСС за напрямом роботи з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного
типу
Останній четвер місяця
Лоріашвілі Л.С.
Проведення методичних нарад-супервізій зі спеціалістами районних в м. Києві центрів соціальних служб з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю з
інвалідністю та їх батьками, керівниками ЦСПРДМФО
Перший четвер кожного місяця
Остролуцька Л.І.
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Координація соціальних заходів «Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членам їх сімей та членам сімей
загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ,
бійців - добровольців» за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам»
Щомісячно
Устінова Т.В.
Проведення супервізійних зустрічей для спеціалістів соціальної роботи РЦСС, які працюють з родинами з проблемами залежностей.
Щомісячно,
двічі на місяць, за окремим графіком
Крисов Л.П.
Проведення методичних нарад для спеціалістів РЦСС, відповідальних за інформаційне забезпечення соціальної роботи, організацію навчання та
мотиваційних заходів
Лютий
червень
листопад
Шабатіна Г.М.
Проведення виробничих нарад для спеціалістів РЦСС з приводу організації набору та відправки дітей на оздоровлення та відпочинок до літніх
оздоровчих таборів
Травень-серпень
Клачко Н.П.
Створення та організація діяльності Методичної ради для здійснення керівництва та координації методичної роботи Київського міського центру
соціальних служб
1 раз на квартал
Члени Методичної ради
Методичний день для методистів Київського міського центру соціальних служб
Щомісячно, щосереди або за окремим графіком
Методисти Київського міського центру соціальних служб

2.

Заходи з організації підвищення професійної компетентності працівників надавачів соціальних послуг
І півріччя 2022
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Підвищення професійної компетентності спеціалістів Київського міського центру соціальних служб
Базовий дводенний тренінг з першої допомоги
Триденний тренінг з підготовки тренерів
Триденний тренінг з розробки тренінгових програм
Семінар щодо цифралізації МіО системи соціальних послуг та заходів соціальної роботи
Навчання «Особливості здійснення догляду»

Підвищення професійної компетентності надавачів соціальних послуг
Лютий
Навчання фізичних осіб,
які
надають
соціальні
послуги з догляду без
здійснення підприємницької
діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)
Проведення

Квітень
Навчання фізичних осіб, які
надають соціальні послуги з
догляду
без
здійснення
підприємницької діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П. залучені
спеціалісти програми)

Травень
Навчання фізичних осіб,
які
надають
соціальні
послуги з догляду без
здійснення
підприємницької діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)

Червень
Навчання фізичних осіб, які
надають соціальні послуги з
догляду
без
здійснення
підприємницької діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)

семінару

спільно
з
ЦПЛ
«Свідомість»
для
психологів та соціальних
педагогів мережі центрів
соціальних
служб
та
центрів
соціальнопсихологічної реабілітації
м.
Києва
«Покинута
дитина.
Глибока
психотравматизація»
(відп. Лоріашвілі Л.С.,
Турченко Т.М.)
Проведення тренінгу для
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Березень
Навчання
фізичних
осіб,
які
надають
соціальні послуги з
догляду без здійснення
підприємницької
діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)
Проведення
навчального
курсу
для спеціалістів мережі
центрів
соціальних
служб
м.
Києва
(базовий
курс
за
рахунок субвенції)
(відп.
Сколобанова
Ю.М.)

Виїзний семінар з обміну
досвідом щодо розвитку нових
соціальних послуг для керівного
складу мережі центрів соціальних
служб м. Києва
(Відп. Пітатєлєва Т.Є., Савченко
О.М.)

Проведення семінару
для спеціалістів РЦ, (за
потребою)
закладів,
відповідальних
за
інформаційний напрям:
«Скарбничка
майстра:
специфіка
розміщення
інформації
соціального
спрямування
на
базі
Інтернет-платформи» (відп.
Шабатіна Г.М.).

Проведення семінару для
спеціалістів районних в
місті
Києві
центрів
соціальних служб на тему:
«Підтримка
сімей,
які
виховують дитину-сироту
та дитину, позбавлену
батьківського піклування,
від
час
навчального
процесу» – за окремим
графіком
(відп.
Сколобанова
Ю.М.,
Лоріашвілі Л.С.)
Проведення семінару для
спеціалістів
РЦ
(за

спеціалістів служби у
справах дітей та сім’ї м.
Києва щодо наставництва
(відп. Галенко І.В.)
Організація
проведення
арт-практикуму:
«Нетрадиційні
методи
малювання в роботі з
дітьми»
(в рамках проекту «Арттерапія: можливості для
підтримки особистості» (ІІ
частина) (відп. Шабатіна
Г.М.)

Проведення семінару
для спеціалістів РЦ, (за
потребою)
закладів,
відповідальних
за
інформаційний напрям:
«Особливості взаємодії зі
ЗМІ
щодо
висвітлення
заходів
соціального
спрямування»
(відп.
Шабатіна Г.М.).
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Проведення
семінару
для
начальників відділів районних
служб у справах дітей та сім’ї на
тему:
«Використання
індивідуальних планів в роботі з
дітьми-сиротами,
дітьми,
позбавленими
батьківського
піклування, та дітьми в складних
життєвих обставинах» (відп.
Сколобанова Ю.М., Лоріашвілі
Л.С.).

Проведення семінарутренінгу
для
психологів
мережі
центрів
соціальних
служб м. Києва на
тему: «Сенсоріум: у
світі відчуттів, звуків,
запахів і кольорів»
семінару
для
(відп.
Сколобанова Проведення
Ю.М., Лоріашвілі Л.С.) спеціалістів районних в місті
Києві центрів соціальних служб
на тему: «Підтримка сімей, які
виховують дитину-сироту та
дитину, позбавлену батьківського
піклування, від час навчального
Проведення семінару процесу» – за окремим графіком
Сколобанова
Ю.М.,
для
спеціалістів (відп.
Лоріашвілі
Л.С.).
районних в місті Києві
центрів
соціальних
служб
на
тему:
«Підтримка сімей, які
дводенного
виховують
дитину- Проведення
курсу
для
сироту та дитину, навчального
спеціалістів
мережі
центрів
позбавлену
соціальних служб м. Києва
батьківського
піклування, від час «Соціально-правове забезпечення
навчального процесу» осіб з інвалідністю та членів їх
(відп.
– за окремим графіком сімей»
Сколобанова
Ю.М.,
Остролуцька
(відп.
Сколобанова
Ю.М.,
Лоріашвілі Л.І.)
Л.С.).

потребою)
та
інших
надавачів соціальних послуг
з питань аналізу проведення
внутрішньої оцінки якості
надання соціальних послуг
(Черкашина Л.Б., Філатова
О.А.)

Проведення семінару
для керівників служб
соціального
супроводження
районних в місті Києві
центрів
соціальних
служб
на
тему:
«Використання
індивідуальних планів
в роботі з дітьмисиротами,
дітьми,
позбавленими
батьківського
піклування, та дітьми в
складних
життєвих
обставинах»
(відп.
Сколобанова
Ю.М.,
Лоріашвілі
Л.С.).
Проведення тренінгу
для спеціалістів ПТНЗ
м.
Києва
«Впровадження
наставництва в ПТНЗ»

(відп. Галенко І.В.)
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо)
«Особливості взаємодії зі ЗМІ щодо висвітлення заходів соціального спрямування»
«Скарбничка майстра: специфіка розміщення інформації соціального спрямування на базі Інтернет-платформи» (відп. Шабатіна Г.М.).

За напрямом роботи з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей
Лютий

Березень

Установча
методична Семінар
для
нарада для спеціалістів психологів: «Робота з
мережі ЦСС міста Києва, дітьми, які зазнали
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Квітень

Травень
Тренінг для фахівців із
соціальної роботи: «Робота
з учасниками АТО/ООС,

Червень

відповідальних за напрямок втрати».
роботи з сім’ями учасників (відп. Устінова Т.В.)
АТО/ООС:
«Методичні
семінари та супервізії для
психологів та ФСР, які
працюють
з
сімями
учасників АТО/ООС у 2022
році»
(відп. Устінова Т.В.)

які мають різні форми
залежностей (алкогольна,
наркотична, ігрова)»
(відп. Устінова Т.В.)

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Зустрічі щодо розгляду кейсів актуальних випадків (за потребою, але не рідше ніж 1 раз на 2 місяця) (Відп. Устінова Т.В.)
Ресурсні зустрічі (он-лайн) (1 раз на 2 місяця) (Відп. УстіноваТ.В., залучений спеціаліст програми Глазкова А.Є.)
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
«Супервізія для фахівців із соціальної роботи мережі центрів соціальних служб міста Києва, які працюють з сім’ями учасників АТО/ООС: ресурс та
аудит» (відп. Устінова Т.В.)

За напрямом роботи з сім’ями/особами, які мають проблеми соціально небезпечних захворювань
Лютий
Проведення навчання для
спеціалістів
Шевченківського
РЦСС,
інших надавачів соціальних
послуг з питань соціальної
роботи з родинами з
проблемами
залежностей
(відп. Крисов Л.П.).
Проведення навчання в
Школі для консультантів з
питань залежностей
(відп. Крисов Л.П.)
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Березень
Проведення
навчання
для
спеціалістів
Печерського
РЦСС,
інших
надавачів
соціальних послуг з
питань
соціальної
роботи з родинами з
проблемами
залежностей
(відп.
Крисов Л.П.).

Квітень
Проведення
навчання
для
спеціалістів
Солом’янського
РЦСС,
інших
надавачів
соціальних послуг з питань
соціальної роботи з родинами з
проблемами залежностей (відп.
Крисов Л.П.).

Травень
Проведення навчання для
спеціалістів Дарницького
РЦСС, інших надавачів
соціальних послуг з питань
соціальної
роботи
з
родинами з проблемами
залежностей
(відп. Крисов Л.П.).

Проведення навчання в Школі
для консультантів з питань Проведення навчання в
залежностей
Школі для консультантів з
Проведення
(відп. Крисов Л.П.)
питань залежностей (відп.
навчання в Школі для
Крисов Л.П.)
консультантів з питань
залежностей
(відп. Крисов Л.П.)

Червень
Проведення навчання в
Школі для консультантів з
питань залежностей (відп.
Крисов Л.П.)

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Проведення супервізійних зустрічей для спеціалістів соціальної роботи РЦСС, які працюють з родинами з проблемами залежностей (1раз на місяць)
(відп. Крисов Л.П.).
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
Затвердження програми навчання для надавачів соціальних послуг з питань соціальної роботи з особами/сім’ями з проблемами залежностей в т.ч.
лудоманії, нозофобії та харчової залежності.
Підготовка методичної розробки для надавачів соціальних послуг «Методики формування толерантності до людей, які живуть з ВІЛ, мають інші
соціально небезпечні захворювання».
Підготовка інформаційної пам’ятки «Техніка безпеки надавача соціальних послуг в роботі з людьми, які мають проблеми соціально небезпечних
захворювань» (відп. Крисов Л.П.).

За напрямом роботи з сім’ями, де є дитина/молода людина з інвалідністю
Лютий
Семінар для спеціалістів
мережі центрів соціальних
служб м. Києва на тему:
«Співзалежність спеціаліста
соціальної роботи та батьків
дітей
та
молоді
з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Березень
Семінар
для
спеціалістів
Дніпровського
районного в м. Києві
центру
соціальних
служб
на
тему:
«Перший контакт з
сім’єю,
в
якій
виховується дитина з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Квітень
Семінар
для
спеціалістів
Дарницького районного в
м. Києві центру соціальних служб
на тему: «Соціальна робота з
особами з інвалідністю» (відп.
Остролуцька Л.І.).

Семінар
для
спеціалістів
Оболонського районного в
м. Києві центру соціальних служб
на тему: «Дитяча психіатрія і
Тематична екскурсія профілактика суїцидів» (відп.
для спеціалістів мережі Остролуцька Л.І.).
центрів
соціальних
служб
на
тему:
«Інтернатні заклади
Модульний курс «Підготовка
м. Києва для дітей і супроводжувача дитини під час
осіб з інвалідністю» інклюзивного
навчання»
(відп.
Остролуцька (п’ятиденний)
Л.І.).
(Для спеціалістів територіальних
центрів
соціального
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Травень
Тематична екскурсія для
спеціалістів мережі центрів
соціальних служб м. Києва
на
тему:
«Центри
реабілітації для дітей і осіб
з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Семінар для спеціалістів
Подільського районного в
м. Києві центру соціальних
служб на тему: «Перший
контакт з сім’єю, в якій
виховується
дитина
з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Червень
Семінар для спеціалістів
мережі центрів соціальних
служб м. Києва на тему:
«Ресурси фахівця соціальної
роботи
і
профілактика
конфліктів»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Модульний
курс
«Підготовка супроводжувача
дитини під час інклюзивного
навчання» (п’ятиденний)
(Для
спеціалістів
територіальних
центрів
соціального обслуговування
м.Києва, батьків, спеціалістів
ГО)
(Відп.
Скоренко
Л.П.,
Остролуцька Л.І., залучені
спеціалісти програми
та
експерти
партнерських

обслуговування м.Києва, батьків,
спеціалістів ГО)
(Відп.
Скоренко
Л.П.,
Остролуцька
Л.І.,
залучені
спеціалісти
програми
та
експерти
партнерських
організацій

організацій

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Супервізія для спеціалістів мережі центрів соціальних служб м. Києва за напрямом роботи з сім’ями, де є дитина/молода людина з інвалідністю (1 раз
на місяць) (відп. Остролуцька Л.І.)
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
Розробка 2-х «Міні-довідників фахівця соціальної роботи м. Києва» на теми:
«Профорієнтація, професійна освіта, працевлаштування та зайнятість осіб з інвалідністю м. Києва» (відп. Остролуцька Л.І.);
«Інклюзивна освіта» (відп. Остролуцька Л.І.).
Створення та проведення засідань робочої групи з розробки методичних матеріалів «Алгоритми надання соціальних послуг сім’ям з особами з
інвалідністю в громаді м. Києва» (відп.Остролуцька Л.І.)

За напрямом роботи з сім’ями в складних життєвих обставинах
Лютий
Проведення навчального
курсу
для
спеціалістів
мережі центрів соціальних
служб
м.
Києва
за
програмою
«Група
підтримки
осіб
постраждалих
від
домашнього
насильства»
(відп. Монастирецька Т.М.)

Березень
Проведення семінару
на тему: «Особливості
діяльності та надання
соціальних
послуг
мобільною бригадою
соціальнопсихологічної
допомоги особам, які
постраждали
від
домашнього
насильства/насильства
за ознакою статі»
(відп. Монастирецька
Т.М.)

Квітень
Семінар на тему: «Протидія
торгівлі людьми. Національний
механізм взаємодії суб’єктів»
(відп. Монастирецька Т.М.)

Травень
Семінар
на
тему:
«Особливості
роботи
фахівця
із
соціальної
роботи
з
питань
запобігання та протидії
домашньому
насильству
(базовий
курс)»
(відп.
Монастирецька Т.М.)

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
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Червень

Супервізії для спеціалістів мережі центрів соціальних служб м. Києва за напрямами роботи з дітьми, молоддю та сім’ями (1раз на місяць) (відп.
Сколобанова Ю.М., Монастирецька Т.М.).
Супервізія для спеціалістів мережі центрів соціальних служб м. Києва з питань реалізації на місцевому рівні заходів «Розвиток батьківського
потенціалу» (червень) (відп. Сколобанова Ю.М., Лоріашвілі Л.С.).
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
Розробка та виготовлення робочого зошита тренера щодо організації та проведення на місцевому рівні Груп підтримки осіб постраждалих від
домашнього насильства (відп. Монастирецька Т.М.).
Розробка та виготовлення Робочого зошиту для фахівця із соціальної роботи (відп. Шелест Н.О.).

За напрямом роботи з ПС, ДБСТ,
опікунами, усиновлювачами, наставниками, патронатними вихователями
Лютий

Березень
Проведення тренінгу
для спеціалістів, які
супроводжують ПС та
ДБСТ
щодо
попередження
насильства у сімейних
формах виховання

Квітень
Круглий
стіл
за
участю
районних Центрів зайнятості,
Служби у справах дітей та сім’ї
КМДА на тему: «Взаємодія щодо
розвитку послуги патронату над
дитиною» (відп. Шелест Н.О.)

Травень
Пошуковий семінар з
розробки
якісних
показників
реалізації
соціальної
послуги
патронат
(Відп. Пітатєлєва Т.Є.,
Савченко О.М., Шелест
тренінгу
для Н.О.)
(відп.
Лоріашвілі Проведення
спеціалістів,
які
супроводжують
Л.С., Турченко Т.М.)
ПС та ДБСТ щодо використання
в роботі Терапії основаної на Проведення тренінгу для
взаємостосунках довіри (ТОВД). спеціалістів, які працюють
(відп.
Лоріашвілі
Л.С., з сімейними формами
виховання щодо алгоритму
Турченко Т.М.)
первинної
роботи
за
(відп.
Проведення
тренінгу
для зверненням.
Лоріашвілі
Л.С.,
тренерів та спеціалістів, які
будуть залучені до проведення Турченко Т.М.)
програми
з
підвищення
виховного потенціалу ПС та
ДБСТ «Табір Турботи в ТОВД».

(відп.
Лоріашвілі
Турченко Т.М.)
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Л.С.,

Червень
Проведення тренінгу для
спеціалістів, які працюють з
сімейними
формами
виховання
щодо
проходження
етапів
адаптації та підтримки сім’ї

(відп. Лоріашвілі
Турченко Т.М.)

Л.С.,

Проведення супервізій, інтервізій за напрямами роботи з дітьми, молоддю та сім’ями
Супервізії для спеціалістів, що супроводжують ПС та ДБСТ, наставників, усиновителів за запитом (не рідше ніж 1 раз на місяць)
Супервізії для наставників раз на місяць
Супервізії для сімей, які прийняли на виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (2, 4 субота кожного місяця)
Інтервізія для психологів мережі центрів соціальних служб м. Києва (березень)
(відп. Лоріашвілі Л.С., Турченко Т.М., Галенко І.В., Слободяник Л.П.)
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
Розробка та виготовлення методичних рекомендацій щодо особливостей роботи з дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування
(відп.Турченко Т.М, Галенко І.В., Слободяник Л.П.)

ІІ півріччя 2022
Підвищення професійної компетентності надавачів соціальних послуг
Серпень
Навчання фізичних осіб,
які
надають
соціальні
послуги з догляду без
здійснення підприємницької
діяльності
(дводенний курс) (Відп.
Скоренко Л.П. залучені
спеціалісти програми)

Вересень
Навчання
фізичних
осіб,
які
надають
соціальні послуги з
догляду без здійснення
підприємницької
діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)
Пошуковий семінар з
розробки
якісних
показників реалізації
соціальної
послуги
медіація
(Відп. Пітатєлєва Т.Є.,
Лоріашвілі Л.С.)
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Жовтень
Навчання фізичних осіб, які
надають соціальні послуги з
догляду
без
здійснення
підприємницької діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П. залучені
спеціалісти програми)

Підвищення
професійної
компетентності спеціалістів,
які працюють з дітьми та
молоддю з інвалідністю (для
спеціалістів
Дарницького
і
Святошинського
дитячих
будинків-інтернатів)
(Відп. Скоренко Л.П. залучені
спеціалісти програми)

Листопад
Навчання фізичних осіб,
які
надають
соціальні
послуги з догляду без
здійснення
підприємницької діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)

Проведення
семінару
«Попередження емоційного
вигорання
надавачів
соціальних послуг»» (для
спеціалістів геріатричного
пансіонату та пансіонату
ветеранів праці

Грудень
Навчання фізичних осіб, які
надають соціальні послуги з
догляду
без
здійснення
підприємницької діяльності
(дводенний курс)
(Відп. Скоренко Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)
Реалізація 8-го проекту: «Арттерапія:
можливості
для
підтримки
особистості»
(І
частина) для працівників ЦСС
м. Києва (спільно з ГО «Східноукраїнська
асоціація
арттерапії») (відп. Шабатіна Г.М.).

Проведення навчального курсу
для спеціалістів мережі центрів
Проведення
соціальних
служб
навчального
курсу м. Києва (поглиблений курс)
для спеціалістів мережі (відп. Сколобанова Ю.М.)
центрів
соціальних
служб
м.
Києва
(базовий
курс
за
рахунок субвенції)
Проведення
семінару
для
(відп.
Сколобанова спеціалістів районних в місті
Ю.М.)
Києві центрів соціальних служб
на тему: «Підтримка сімей, які
виховують дитину-сироту та
Проведення семінару дитину, позбавлену батьківського
для
спеціалістів піклування, від час навчального
районних в місті Києві процесу» – за окремим графіком
центрів
соціальних (відп.
Сколобанова
Ю.М.,
служб
на
тему: Лоріашвілі Л.С.).
«Підтримка сімей, які
виховують
дитину- Проведення навчального курсу
сироту та дитину, для спеціалістів мережі центрів
позбавлену
соціальних служб м. Києва (4 дні)
батьківського
на тему: «Робота з сім’ями з
піклування, від час дітьми
та
молоддю
з
навчального процесу» інвалідністю.
Особливості
– за окремим графіком соціалізації осіб різних видів
(відп.
Сколобанова інвалідності» (відп. Сколобанова
Ю.М., Лоріашвілі Л.С.) Ю.М., Остролуцька Л.І.).
Реалізація

8-го

проекту:
«Арттерапія: можливості
для
підтримки
особистості»
(І
частина)
для
15

(Відп.
Скоренко
Л.П.
залучені
спеціалісти
програми)
Проведення семінару для
спеціалістів районних в
місті
Києві
центрів
соціальних служб на тему:
«Підтримка
сімей,
які
виховують дитину-сироту
та дитину, позбавлену
батьківського піклування,
від
час
навчального
процесу» – за окремим
графіком
(відп.
Сколобанова
Ю.М.,
Лоріашвілі Л.С.)
Реалізація 8-го
проекту:
«Арт-терапія: можливості для
підтримки особистості» (І
частина)
для працівників
ЦСС
м. Києва (спільно з ГО
«Східно-українська асоціація
арт-терапії») (відп. Шабатіна
Г.М.).

Проведення семінару
для спеціалістів РЦ, (за
потребою)
закладів,
за
Реалізація 8-го проекту: «Арт- відповідальних
терапія:
можливості
для інформаційний напрям:
здійснення
підтримки
особистості»
(І «Особливості
інформування територіальної
частина) для працівників ЦСС
громади щодо соціальних
м. Києва (спільно з ГО «Східно- питань» (відп. Шабатіна
українська асоціація арт-терапії») Г.М.).

працівників ЦСС м. (відп. Шабатіна Г.М.).
Києва (спільно з ГО
«Східно-українська
асоціація арт-терапії»)
(відп. Шабатіна Г.М.).

Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо)
«Рекомендації з питань підготовки аналітичних матеріалів, моніторингу надання соціальних послуг, внутрішньої оцінки якості надання послуг».
«Особливості здійснення інформування територіальної громади щодо соціальних питань»
(відп. Шабатіна Г.М.)

За напрямом роботи з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей
Серпень
Семінар для фахівців із
соціальної роботи: «Заходи
соціальної
адаптації:
завдання,
процес,
результат».
(відп.Устінова Т.В.)

Вересень

Жовтень
Семінар:
«Міжсекторальна
взаємодія в громаді в інтересах
сімей
учасників
АТО/ООС:
правова та соціальна підтримка
постраждалих від домашнього
насильства»
(відп.Устінова Т.В.)

Листопад

Грудень
Підсумкова
методична
нарада
для
спеціалістів
мережі ЦСС міста Києва,
відповідальних за напрямок
роботи з сім’ями учасників
АТО/ООС:
«Ефективність
впровадження інструментів
та методик, отриманих під
час навчання та супервізій в
практичну
діяльність
психологів та фахівців із
соціальної
роботи,
які
працюють
з
сім’ями
учасників АТО/ООС.
(відп.Устінова Т.В.)

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Зустрічі щодо розгляду кейсів актуальних випадків (за потребою, але не рідше ніж 1 раз на 2 місяця) (Відп. Устінова Т.В.)
Ресурсні зустрічі (он-лайн) (1 раз на 2 місяця) (Відп. УстіноваТ.В., залучений спеціаліст програми Глазкова А.Є.)
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
«Взаємопідтримка у супервізійній групі фахівців із соціальної роботи мережі центрів соціальних служб міста Києва»;
«Проблемні питання супервізійних зустрічей фахівців із соціальної роботи мережі центрів соціальних служб міста Києва».
(відп. Устінова Т.В.)
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За напрямом роботи з сім’ями/особами, які мають проблеми соціально небезпечних захворювань
Серпень
Проведення навчання в
Школі для консультантів з
питань залежностей (відп.
Крисов Л.П.)

Вересень
Проведення
модульного
курсу
навчання для надавачів
соціальних
послуг
щодо
соціальної
роботи з родинами з
проблемами ВІЛ, ТБ,
вірусних гепатимтів В,
С
(за
офіційним
запитом РЦСС, відп.
Крисов Л.П.)

Жовтень
Проведення модульного курсу
навчання
для
надавачів
соціальних
послуг
щодо
соціальної роботи з родинами з
проблемами ВІЛ, ТБ, вірусних
гепатитів В, С (за офіційним
запитом РЦСС, відп. Крисов
Л.П.)
Проведення
навчання
для
надавачів соціальних послуг
неурядових організацій Києва з
питань соціальної роботи з
родинами
з
проблемами
залежностей
(відп. Крисов Л.П.).

Листопад
Проведення модульного
курсу
навчання
для
надавачів
соціальних
послуг щодо соціальної
роботи з родинами з
проблемами
ВІЛ,
ТБ,
вірусних гепатитів В, С (за
офіційним запитом РЦСС,
відп. Крисов Л.П.)
Проведення навчання для
надавачів
соціальних
послуг
неурядових
організацій Києва з питань
соціальної
роботи
з
родинами з проблемами
залежностей
(відп. Крисов Л.П.).

Грудень
Проведення
модульного
курсу
навчання
для
надавачів соціальних послуг
щодо соціальної роботи з
родинами з проблемами ВІЛ,
ТБ, вірусних гепатитів В, С
(за
офіційним
запитом
РЦСС, відп. Крисов Л.П.)
Проведення навчання для
надавачів соціальних послуг
неурядових
організацій
Києва з питань соціальної
роботи
з
родинами
з
проблемами
залежностей
(відп. Крисов Л.П.).

Проведення
навчання
для
надавачів соціальних
послуг
неурядових
організацій Києва з
питань
соціальної
роботи з родинами з
проблемами
Проведення навчання в Школі
Проведення навчання в
залежностей
для консультантів з питань
Школі для консультантів з
(відп. Крисов Л.П.).
залежностей
Проведення навчання в питань залежностей
(відп. Крисов Л.П.)
Школі для консультантів з (відп. Крисов Л.П.)
Проведення
питань залежностей
навчання в Школі для
(відп. Крисов Л.П.)
консультантів з питань
залежностей
(відп. Крисов Л.П.)

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Проведення супервізійних зустрічей для спеціалістів соціальної роботи РЦСС, які працюють з родинами з проблемами залежностей (1 раз на місяць)
(відп. Крисов Л.П.).
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Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи, а саме:
Підготовка методичної розробки для надавачів соціальних послуг «Залучення неурядових організацій, представників спільнот АА, АН, Ал-Анон, НАРАНОН, АГ (за їх згодою) до участі в соціальній підтримці киян з проблемами залежностей, інших соціально небезпечних захворювань.
Підготовка методичних матеріалів для надавачів соціальних послуг «Методика організації та проведення заходів до Всесвітнього дня солідарності з
людьми, які живуть з ВІЛ» (відп. Крисов Л.П.).

За напрямом роботи з сім’ями, де є дитина/молода людина з інвалідністю
Серпень

Вересень
Семінар
для
спеціалістів
мережі
центрів
соціальних
служб м. Києва на
тему: «Комунікація з
батьками,
які
виховують
осіб
з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Жовтень
Семінар
для
спеціалістів
Святошинського районного в м.
Києві центру соціальних служб
на тему: «Перший контакт з
сім’єю, в якій виховується дитина
з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Листопад
Семінар для спеціалістів
центрів соціальних служб
м.
Києва
на
тему:
«Соціальний
супровід
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського
піклування, з інвалідністю»
(відп. Остролуцька Л.І.).

Грудень

Семінар
для
спеціалістів
Деснянського
районного в м. Києві
центру
соціальних
служб
на
тему:
«Перший контакт з
сім’єю,
в
якій
виховується дитина з
інвалідністю»
(відп.
Остролуцька Л.І.).

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Супервізія для спеціалістів мережі центрів соціальних служб м. Києва за напрямом роботи з сім’ями, де є дитина/молода людина з інвалідністю (1 раз
на місяць) (відп. Остролуцька Л.І.).
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
«Міні-довідник фахівця соціальної роботи м. Києва» «Прийняття інвалідності батьками, спеціалістами. Особою з інвалідністю».
Розробка методичних матеріалів «Алгоритми надання соціальних послуг сім’ям з особами з інвалідністю в громаді м. Києва» на засіданнях робочої
групи (відп.Остролуцька Л.І.).
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За напрямом роботи з сім’ями в складних життєвих обставинах
Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Проведення супервізій, інтервізій за даним напрямком
Супервізії для спеціалістів мережі центрів соціальних служб м. Києва за напрямами роботи з дітьми, молоддю та сім’ями (1 раз на місяць) (відп.
Сколобанова Ю.М., Монастирецька Т.М.)
Супервізія для спеціалістів мережі центрів соціальних служб м. Києва з питань реалізації на місцевому рівні заходів «Група підтримки осіб
постраждалих від домашнього насильства» (вересень) (відп. Монастирецька Т.М.).
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи:
Розробка інформаційних матеріалів щодо роботи з постраждалими від торгівлі людьми (відп. Монастирецька Т.М.).
Розробка інформаційних матеріалів щодо роботи з постраждалими від домашнього насильства (відп. Монастирецька Т.М.).

За напрямом роботи з ПС, ДБСТ,
опікунами, усиновлювачами, наставниками, патронатними вихователями
Серпень

Вересень
Семінар
для
спеціалістів
мережі
центрів
соціальних
служб
м.
Києва,
районних служб у
справах дітей та сім’ї
на тему: «Послуга
сімейного патронату:
пошук та первинний
відбір кандидатів у
патронатні вихователі»
(відп. Шелест Н.О.)
Проведення виїзного
навчання з
підвищення виховного
потенціалу батьківвихователів для ДБСт
м. Києва (відп.
Лоріашвілі Л.С.,
Турченко Т.М, Галенко
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Жовтень
Форум з наставництва для
спеціалістів
мережі
центрів
соціальних служб, партнерів ,
потенційних
кандидатів
у
наставники і наставників
(відп. Пітатєлєва Т.Є.
Лоріашвілі Л.С. Галенко ІВ.)

Проведення тренінгу для
спеціалістів які працюють з
прийомними сім’ями «Прийомні
діти підліткового віку.
Особливості підтримки сімей»
(відп. Турченко Т.М, Слободяник
Л.П.))

Листопад
Проведення
семінару
щодо
впровадження
наставництва в ПТНЗ для
спеціалістів
мережи
центрів соціальних служб
(відп. Галенко І.В.)

Грудень

І.В., Слободяник Л.П.)

Проведення супервізій, інтервізій за напрямами роботи з дітьми, молоддю та сім’ями
Супервізії для спеціалістів, що супроводжують ПС та ДБСТ, наставників, усиновителів за запитом (не рідше ніж 1 раз на місяць)
Супервізії для наставників раз на місяць
Супервізії для сімей, які прийняли на виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (2, 4 субота кожного місяця)
(відп. Лоріашвілі Л.С., Турченко Т.М., Галенко І.В., Слободяник Л.П.)
Методичні розробки (рекомендації, інформаційні матеріали тощо) за напрямом роботи, а саме:
Розробка та виготовлення методичних рекомендацій щодо особливостей роботи з дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування
(Турченко Т.М, Слободяник Л.П.)
Підготовка методичного матеріалу щодо впровадження наставництва в ПТНЗ (Галенко І.В.)

3. Проведення соціоадаптаційних заходів для дітей, молоді, різних категорій сімей
Період виконання
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
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Захід
Інтерактивні сімейні програми (сімейні майстер-класи для учасників
АТО/ООС);
Велопробіг до Дня добровольця.
Тематичні інтерактивні сімейні програми (активний відпочинок:
скеледром, ролердром, пейнтбол);
Фестиваль сімейної спортивної рибної ловлі для сімей учасників
АТО/ООС;
Фестиваль спортивної рибної ловлі для дітей та молоді з

Відповідальний
Скоренко Л.П.
Скоренко Л.П.
Скоренко Л.П.
Скоренко Л.П.

інвалідністю «Золота рибка»
Інтерактивні сімейні програми (сімейні майстер-класи для учасників Скоренко Л.П.
АТО/ООС);
Тематичні інтерактивні сімейні програми (активний відпочинок: Скоренко Л.П.
скеледром, ролердром, пейнтбол);
Міський фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю
Скоренко Л.П.
Сімейний пікнік;
Міський фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю
Скоренко Л.П.
Велопробіг до Дня захисників та захисниць

листопад

Міський фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю
Скоренко .Л.П.
Мотиваційні заходи для спеціалістів мережі:
Захід до дня соціального працівника
Конкурс професійної майстерності.
Масові заходи щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат Скоренко Л.П.
українського народу:
Новорічні вистави для дітей – клієнтів мережі
Новорічний перегляд вистав/кінофільмів;

грудень

4. Участь в інформаційно-профілактичних заходах
Період виконання
березень

Захід
Весняний сімейний пікнік «Масляна»

Відповідальний
Скоренко Л.П.

травень

Участь у заходах до Міжнародного дня сім’ї

Скоренко Л.П.

червень

Всеукраїнський збір похід волонтерських загонів та лідерів ДМГО

Скоренко Л.П.

липень

Участь у заходах до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

Скоренко Л.П.
Монастирецька Т.М.

вересень

Твоя соціальна служба поруч

Начальники відділів

жовтень

Участь у заходах до Європейського дня боротьби з торгівлею Скоренко Л.П.
людьми
Монастирецька Т.М.
Участь у акції «16 днів дій проти гендерного насильства»
Скоренко .Л.П.
Монастирецька Т.М.
Участь в заходах до Всесвітнього Дня солідарності з ВІЛ- Крисов Л.П.
позитивними людьми

листопад
грудень

Додаток
Нормативна та правова база діяльності мережі центрів соціальних служб м. Києва
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та закладів соціальної підтримки для 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 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
- від 22.02.2000 № 1489-ІІІ « Про психіатричну допомогу»;
- від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»;
- від 21.06.2001 № 2558 – III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;
- від 20.11.2003 № 1296-IV «Про захист суспільної моралі»;
- від 11.12.2003 № 1382-ІV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні;
- 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 05.07.2012 № 5067-VI « Про зайнятість населення»;
- від 20.11.2012 № 5492-VI «Про Єдиний демографічний державний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особи чи її спеціальний статус»;
- 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 07.09.2016 № 1490-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного
протоколу до неї»;
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-

від 08.09.2016 №1504-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених
- батьківського піклування» щодо наставництва»;
- від 07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
- від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги»;
- від 01.12.2021 № 1876-ІХ «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в
Україні.
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»;
- 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 дітей-інвалідів»;
- 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 28.08.2013 № 735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»;
- 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 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 22.08.2018 №654 «Про затвердження типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;
від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі»;
від 22.08.2018 № 658 «Про порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»;
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»;
від 06.02.2019 № 56-р «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на
період до 2020 року»;
від 20.03.2019 №234 «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього
насильства та насильства за ознакою статі»;
від 26.06.2019 № 576 « Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають
на психічні розлади»;
від 21.08.2019 №824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування
осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;
від 27.11. 2019 №1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на
період до 2030 року»;
від 03.03.2020 № 177 « Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;
03.03.2020 № 202-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності»;
від 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги»;
від 01.06.2020 №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»;
від 01.06.2020 №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційної плати за надання соціальних послуг»;
від 01.06.2020 № 430 « Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької діяльності»;
від 01.06.2020 № 449 « Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»;
від 01.06.2020 № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб»;
від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг»;
від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»;
16.09.2020 № 833 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
від 23.12.2020 № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»;
від 27.01.2021 № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів послуг»;
від 04.08.2021 № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного

простору в Україні на період до 2030 року;
- від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»;
- 08.08.2021 № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»;
- від 09.12.2021 № 1617-р «Про затвердження планів заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021 – 2023».
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»;
- Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики України від 23.05.2014 № 317/353 «Про затвердження порядку взаємодії
25

суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковного хворим»
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 ВІЛінфікованих 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 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 17.09.2012 № 581 «Про затвердження рекомендацій щодо проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»;
- від 18.05.2015 № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»;
- від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»;
- 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 30.12.2015 № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»;
- 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 21.09.2016 № 1044 «Про затвердження Державного стандарту соціально супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці»;
- 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,
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позбавлені батьківського піклування»;
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»;
- від 11.12.2018 № 1852 «Про утворення державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі
людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей»;
- від 03.07.2019 № 1037 «Про затвердження форм документів, із яких формується особова справа постраждалої особи, влаштованої до притулку
для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;
- від 23.06.2020 №429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг».
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 07.10.2021 №2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки»;
- від 27.05.2021 №1238/1279 «Про затвердження міської цільової програми «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству
за ознакою статі на 2022-2024 роки»;
- від 08.07.2021 № 1590/1631 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки»;
- від 07.10.2021 № 2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 2022-2024 роки»;
- 16.12.2021 №4034/4075 «Про затвердження міської цільової програми «Молодь та спорт столиці».
Плани заходів затверджені міським головою:
від 29.11.2021 «План заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору на період до
2030 року в місті Києві».
-
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