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                                                                                 Коваленко С. А.         

 

 

 

 

  ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ  

 

__.04.2021                                                                                               № 11-_/VІII 

 

Про Програму «Розвиток соціальних  

послуг на території Тернівської сільської  

територіальної громади на 2021-2022 роки» 

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 

р. враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань 

освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення  В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму «Розвитку соціальних послуг на території 

Тернівської територіальної громади на 2021 – 2022 роки»(додаток 1). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, 

запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                         Юрій  КРИВДА 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО 

Секретар сільської ради                                                              Т. А. Поліщук  

 

Голова постійної комісії  

з питань планування бюджету  

фінансів та соціально-економічного розвитку                         В. Г. Васюра        

 

Головний спеціаліст-юрист відділу 

юридично-кадрового забезбечення                                           С. В. Атопкін  

 

Начальник фінансового відділу                                                 Осадча Ю. П. 

 

В.о директора Комунального закладу                                      Коваленко С.А. 

«Центр надання соціальних послуг  

Тернівської сільської ради « 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА 

«РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ 

ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2021-2022 РОКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

Програми розвитку соціальних послуг на території Тернівської сільської 

територіальної громади на період 2021- 2022років 

 Назва Програми розвитку соціальних послуг на території 

Тернівської сільської  територіальної  громади на період 

2021- 2022років  

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Тернівської 

сільської ради. 

2 Підстава для 

розроблення 

Закон України «Про соціальні послуги» №2671-VIII від 

17.01.2019 р. 

2 Розробник програми Виконавчий комітет, відділ соціального захисту  та охорони 

здоров’я Тернівської сільської ради, КЗ «Центр надання 

соціальних послуг Тернівської сільської ради» 

3 Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет Тернівської сільської ради, відділ 

соціального захисту та охорони здоров’я Тернівської 

сільської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг 

Тернівської сільської ради». Інші надавачі соціальних послуг 

в громаді, які внесені в реєстр надавачів послуг і, які залучені 

до надання послуг, на засадах соціального замовлення, 

конкурсу програм, державного приватного партнерства. 

4 Термін реалізації 2021-2022 роки 



5 Орієнтовний 

загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних 

для реалізації 

Програми, всього,  

у тому числі: 

2021 р.- 1 000 000 грн. 

 

 

2022 р.- 1 500 000 грн. 

 

 

2 500 000 грн. 

6 Орієнтовний обсяг 

коштів місцевого 

бюджету 

 

2 500 000 грн. 

7 Очікувані результати В громаді створено і успішно функціонує система надання 

соціальних послуг вразливим групам населення відповідно їх 

потребам, забезпечено доступність та якість послуг 

відповідно до державних стандартів. Підвищення 

ефективності системи соціальної підтримки, облаштування 

засобів доступності для маломобільних груп 

населення,сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції, сімей/осіб які опинилися в СЖО 

а не можуть самотужки з ними справитися, зростання 

активності громадян, громадських та       благодійних 

організацій інтеграція бездомних осіб та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі в суспільство. 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для 

реалізації  Програми 

 

2 500 000 грн. 

 

 

 

9 Контроль за 

виконанням програми 

Постійна комісія з питань планування бюджету,  фінансів, та 

соціально-економічного розвитку 
 

 

Проблеми на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма розвитку соціальних послуг на території Тернівської сільської  

територіальної громади на 2021-2022 роки розроблена відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги».  

Задоволення потреб соціальними послугами людей, що опинились в складних 

життєвих обставинах є одним із ключових завдань діяльності сфери надання соціальних 

послуг. Ефективність діяльності цієї сфери напряму впливає на соціальну стабільність 

громади. 

На території Тернівської сільської територіальної громади проживає 5393 особи з 

них значна кількість громадян, які мають високий ризик потрапити або вже перебувають в 

складних життєвих обставинах та не можуть їх самостійно подолати. Відповідно до 

Закону України «Про соціальні послуги» такі громадяни мають право на отримання 

базових соціальних послуг повністю чи частково за рахунок бюджетних коштів. 

Результати оцінки потенціалу Тернівської сільської ТГ за участі команди 

Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні засвідчили, що  Громада має 

певні стратегічні цілі щодо розвитку системи соціальних послуг, які надаються за рахунок 

бюджетних коштів та коштів отримувачів соціальних послуг. Загальна управлінська 

структура Тернівської сільської ТГ на сьогоднішній день охоплює весь спектр ключових 

ланок соціальної сфери, зокрема, соціального захисту та охорони здоров’я, забезпечення 

прав дитини, питань молоді та спорту, культури, освіти.  

В громаді розпочав свою роботу КЗ «Центр надання соціальних послуг Тернівської 



сільської ради» штат якого налічує – 0,5 ставки фахівців із соціальної роботи, один 

працівник служби у справах дітей, 8 соціальних робітників (ЦНСП). Така ситуація з 

кадрового забезпечення соціальної сфери громади є недостатньою. В громаді не вистачає 

ФСР, логопедів, психологів, юристів.  

Рівень охоплення вразливих груп соціальними послугами в Тернівській ТГ є 

недостатнім - становить лише 30%. Найвищий рівень охоплених соціальними послугами 

це сім’ї, що опинилися в у складних життєвих обставинах - 80%. Більш доступними та 

системними в громаді є соціальні послуги, що надаються багатодітним сім’ям, сім’ям 

внутрішньо переміщених осіб з дітьми віком до 6-ти років, одиноким батькам з дітьми. 

Менш охоплені соціальними послугами сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, дітей з 

особливими освітніми потребами, сім’ї, які виховують дітей-соціальних сиріт, тимчасово 

залишених батьками (батьки-заробітчани), сім’ї, діти яких навчаються в інтернатних 

закладах, випускники інтернатних закладів, особи з числа дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Взагалі не охоплені соціальними послугами в 

громаді сімейні форми виховання. Це свідчить про те, що не усі вразливі групи в громаді 

охоплені послугами в рівній мірі. Рівень якості соціальних послуг в Тернівській громаді 

не завжди відповідає потребам отримувачів та державним стандартам. Невеликий досвід 

роботи спеціалістів позначається на рівні їх знань, навичок і вмінь і на якості послуг. 

Рівень доступності до соціальних послуг та сервісів в громаді є достатнім - громадський 

транспорт та транспортне сполучення з усіма населеними пунктами ТГ. Фізична 

доступність до соціальних, освітніх, медичних, культурних, спортивних   послуг для осіб з 

обмеженою мобільністю в.т.ч. дітей з інвалідністю в громаді не забезпечена, в переважній 

більшості закладів та установ відсутні пандуси, ліфти, підйомники, спеціальний 

транспорт, соціально - гігієнічні приміщення не відповідають нормам ДБН. Рівень 

поінформованості мешканців та вразливих груп щодо наявних соціальних послуг в 

громаді достатній. На сьогодні на території громади надається ___ базових соціальних 

послу з 17 визначених  Законом  України  «Про соціальні  послуги”. Послуги соціальної 

профілактики, кризового екстреного втручання, соціального супроводу сімей в СЖО, 

посередництва/медіації та інші, в громаді надає ЦНСП. 

 

Мешканці громади потребують значно більшої кількості соціальних послуг, які нині 

змушені отримувати поза межами громади або не отримують взагалі. Для вразливих груп 

сімей з дітьми в громаді необхідно удосконалити зміст, обсяги, якість наявних соціальних 

послуг відповідно до вимог державних соціальних стандартів, зокрема послуг : 

Догляд вдома 

Соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися в СЖО 

Соціальної профілактики 

Та запровадити в громаді нові послуги: 

Соціального супроводження сімей, де виховуються діти - сироти, діти, позбавленні 

батьківського піклування. 

Послуг з організації та проведення навчання для опікунів піклувальників, 

прийомних батьків, батьків вихователів з питань розвитку батьківського потенціалу, 

розв`язання конфліктів. 

Денного перебування для дітей інвалідів 

Тимчасового притулку 

Соціальної адаптації для дітей, що навчають в інтернатних закладах 

Соціальної інтеграції та реінтеграції для дітей та випускників інтернатних закладів. 

В громаді є нагальна потреба в подальшому розвитку сімейних форм виховання та 

запровадженні патронату. Актуальність їх розвитку зростає в контексті запровадження 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 

№ 526-р, якою передбачено заміну системи інституційного догляду та виховання дітей на 

систему, яка забезпечуватиме догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до 

сімейного середовищі, а також у зв’язку з розпочатим процесом децентралізації та 



передання функцій з опіки та піклування дітей на рівень об’єднаних територіальних 

громад. 

Ця Програма спрямована на розв’язання таких проблем: 

 

1. Система надання соціальних послуг населенню, в.т.ч. сім’ям з дітьми,   не є в 

громаді пріоритетною сферою. 

2. В громаді відсуне цілісне бачення розвитку системи надання соціальних послуг 

на коротко та середньо строкову перспективу;  

3. В громаді відсутня система оцінки потреб та планування, бюджетування 

соціальних послуг. 

4. Недостатній рівень кадрового забезпечення сфери надання соціальних послуг та 

підвищення кваліфікації працівників, що надають послуги. У спеціалістів, що опікуються 

соціальною сферою, не достатньо знань, вмінь, навичок. 

5. В громаді превалює стара система фінансування закладів соціальної сфери, а не 

фінансування послуг відповідно до їх вартості. 

6. Недостатній організаційний, кадровий, фінансовий потенціал надавачів послуг. 

Нерозвинутий недержавний сектор надання соціальних послуг в громаді. 

 

Мета програми 

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та згідно з 

повноваженнями в Громаді створити та забезпечити функціонування системи надання 

базових соціальних послуг вразливим групам населення громади, в тому числі, сім’ям з 

дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах відповідно до їх потреб 

забезпечити доступність та якість послуг відповідно до державних стандартів. 

 

 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів фінансування.  

Строки виконання Програми 

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована ця Програма, передбачається подолати 

шляхом паралельного впровадження заходів з 1) Ремонту приміщення для надавача 

соціальних послуг КЗ «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради», 2) 

Розвитку матеріально-технічної бази сфери надання соціальних послуг, 3) Розширення 

переліку соціальних послуг, що надаються в громаді, 4)Здійснення щорічного 

моніторингу потреб населення у соціальних послугах та інформування населення громади 

про послуги, що надаються, 5) Належного кадрового забезпечення сфери надання 

соціальних послуг. 

 

Проблеми відсутності всіх необхідних в громаді соціальних послуг та 

недостатнього охоплення існуючими послугами громадянам, що їх потребують мають два 

варіанти вирішення, а саме розширення переліку соціальних послуг, що надаються КЗ 

«Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради» та залучення до надання 

соціальних послуг (громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій, 

суб’єктів господарювання) шляхом державно-приватного партнерства та соціального 

замовлення. 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

міжнародних благодійних та громадських організацій, інших джерел фінансування не 

заборонених законодавством України. Обсяги фінансування виконання завдань та заходів 

цієї Програми визначено, виходячи з потреб фінансового забезпечення досягнення 

результативних показників, визначених цією Програмою. Видатки на фінансування 

виконання завдань та заходів цієї 



Програми визначаються щорічно при складанні та затвердження бюджету  

Тернівської сільської ради на відповідний рік. 

 

Цю програму передбачається виконати протягом 2021-2022 років. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

- підвищення ефективності системи соціальної підтримки мало захищених верст 

населення через забезпечення місцевих соціальних гарантій; 

- облаштування засобів доступності, затребуваних громадою міста для 

маломобільних груп населення, що надасть можливість інвалідам брати повноцінну 

участь у всіх сферах суспільного, культурного життя; 

- сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення антитерористичної операції до умов проживання на території  

Тернівської ТГ, інтеграції їх до територіальної громади, доручення до усвідомлення 

загальнодержавних цінностей; 

- зростання активності громадян, громадських та благодійних організацій, 

спрямованих на надання соціальних послуг малозахищеним категоріям громадян; 

- інтеграція бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в 

суспільство; 

- залучення усіх видів ресурсів громадських об’єднань та благодійної допомоги  до 

вирішення соціальних проблем та надання соціальної допомоги найбільш уразливим 

категоріям населення. 



План заходів на 2021-2022 рр. роки щодо розвитку та оптимізації надання соціальних послуг відповідно до виявлених потреб населення в 

рамках реформування системи соціальних послугу 

№ Заходи Відповідальні Термін Індикатори Кошти,  грн. 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 
7 

1. Провести ремонт 

приміщення для КЗ «Центр 

надання соціальних послуг 

Тернівської сільської ради» 

КЗ «Центр 

надання соціальних 

послуг 

Тернівської сільської 

ради» 

Протягом 

2021 - 2022 

Відремонтоване 

приміщення для 

КЗ ЦНСП за 

адресою:  

40 000 20 000 

2. Розробити положення, 

структуру та штатний розпис, 

розробити 

  умови оплати праці, підбір і навчання 

кадрів  

Відділ 

соціального 

  захисту 

населення,КЗ 

«ЦНСП Тернівської 

сільської ради», відділ 

бух.обліку 

Протягом 

2021 

Затверджені 

положення, 

структура та штатний розпис КЗ 

«ЦНСП 

Тернівської сільської ради» 

- - 

3. Розробити та затвердити положення 

про структурні підрозділи  КЗ «ЦНСП 

Тернівської сільської ради» 

Відділ соціального 

захисту населення, КЗ 

«ЦНСП  

Тернівської сільської 

ради» 

Протягом 2021 Затверджені положення про 

структурні підрозділи КЗ 

«ЦНСП Тернівської сільської 

ради» 

 

- - 

4. Запровадити в громаді послуги 

соціальної допомоги вдома. 

Облаштування та оснащення 

відділення соціальна допомога  вдома 

в структурі КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Протягом 2021 Створена послуга  соціальна 

допомога вдома. 

- - 

 

5. Запровадити в громаді послуги 

соціального супроводу сімей , які 

опинилися в СЖО, шляхом 

створення,облаштування  відділення 

соціальної допомоги дітям,сім´ї та    

молоді в структурі      ЦНСП. 

КЗ «ЦНСП 

Тернівської сільської 

ради» 

 2021 

рік 

Створений відділ 

соціальної допомоги 

дітям,сім´ї та молоді в 

структурі      ЦНСП. 

  



1 2 3 4 5 6 
7 

6. Удосконалити за змістом, обсягами, 

якістю наявні в громаді послуги 

соціального    супроводу сімей з дітьми 

в СЖО, консультування, 

представництва інтересів, 

соціальної профілактики шляхом 

введення додаткових посад, зокрема: 

повної ставки ФСР, одного психолога, 

одного соціального працівника в 

структурі ЦНСП. 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Постійно Якісний соціальний супровід за 

результатами моніторингу 

якості соціальних 

послуг 

  

7. Передбачати щороку в місцевому 

бюджеті видатки для надання адресної 

допомоги , у тому числі матеріальної, 

сім’ям з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Відділ соціального 

захисту населення, КЗ 

«ЦНСП Тернівської 

сільської ради», 

фінансовий відділ. 

Щорічно Щороку подавати бюджетні 

запити до фінансового відділу  
 . 

8. Запровадити в громаді нової соціальної 

послуги реінтеграції  дітей в біологічні 

сім’ї 

Відділ соціального 

захисту населення, КЗ 

«ЦНСП Тернівської 

сільської ради», ССД 

Тернівської сільської 

ради 

Постійно Повернути 50% дітей котрі 

знаходяться в інтернатних 

закладах 

- - 

9. Забезпечення пошуку , відбору   та 

підготовку кандидатів в 

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі, 

патронатні вихователі та 

наставники 

Служба у справах дітей, 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Протягом  

2021 - 2022 р.р. 

Направлення на навчання 

Потенційних патронатних 

вихователів 

- - 

10. Створити 1-патронатну сім’ї Виконавчий 

комітет 

До 2022 року Створення 1 патронатної сім’ї - - 

11. Розробити та затвердити порядок 

взаємодії суб’єктів які  в межах своїх 

повноважень надають послуги 

вразливим категоріям дітей 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Вересень 

2021 року 

Затверджений порядок 

взаємодії суб’єктів які в межах 

своїх повноважень надають 

послуги вразливим 

категоріям дітей 

- - 
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12. Затвердити і забезпечити щорічне 

проведення визначення  потреб 

громади у соціальних послугах 

відповідно до потреб цільових 

категорій 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я.  

Щорічно Щорічні звіти про проведення 

оцінки потреб у соціальних 

послугах 

- - 

13. Провести інвентаризацію соціальних, 

освітніх, медичних і реабілітаційних 

послуг, які фактично надаються дітям 

та сім’ям з дітьми різних категорій 

та затвердити їх перелік. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я.  

До 2022 

року 

Затверджений перелік послуг - - 

14. Розробити інформаційні картки 

соціальних послуг відповідно тим що 

надаються в Тернівській ТГ. 

 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я.  

До 2022 

року 

Затверджені інформаційні 

картки 
- - 

15. Затвердити перелік наявних 

соціальних послуг в громаді на 

поточний рік за рахунок коштів 

громади 

Відділ соціального 

захисту  та охорони 

здоров´я. 

Щорічно Затверджений перелік 

соціальних послуг за рахунок 

бюджетних 

коштів на поточний рік 

- - 

16. Затвердити перелік платних  послуг та 

тарифи їх вартості. 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я, фінансовий 

відділ Тернівської 

сільської ради. 

ІІ квартал 2021 

року 

Затверджений перелік платних 

послуг та тарифи 

їх вартості 

- - 

17. Розробити та затвердити програму 

підвищення кваліфікації та навчання 

фахівців  соціальної  сфери громади. 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Щорічно Затверджена програма 

підвищення 

кваліфікації та навчання 

фахівців соціальної сфери 

громади 

10 000 10 000 

18. Провести інформаційну кампанію в 

громаді, спрямовану на підвищення 

обізнаності населення громади про 

соціальні послуги та їх надавачів 

зокрема, розробити листівки та 

плакати та 

розмістити у публічних місцях 

Загальними силами. Постійно Охоплення інформаційною 

кампанією понад 90 % жителів 

громади 

2 000 2 000 
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19. Розробити та затвердити план заходів 

щодо забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа( за рахунок 

субвенції з державного бюджету та 

коштів громади) 

Служба у справах дітей До 2022 

року 

Затверджений план заходів 

щодо забезпечення житлом 

дітей- сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа( за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету та 

коштів громади) 

- - 

20. Передбачати у щорічних 

Бюджетах громади кошти для 

Реалізації програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх 

числа 

Виконавчий 

комітет 

Щорічно Зменшення  щонайменше 

щорічно на 10% дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа не забезпечених 

житлом 

200 000 300 000 

21. Розробити та запровадити порядок 

проведення моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг (індикаторів 

оцінки), що надають надавачі послуг в 

громаді відповідно до державних 

стандартів. надання соціальних послуг. 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Протягом 2021 

року 

Затверджений порядок 

проведення моніторингу та 

оцінки якості соціальних послуг 

(індикаторів оцінки), що 

надають надавачі послуг в 

громаді відповідно до 

державних стандартів. надання 

соціальних послуг. 

- - 

22. Забезпечити проведення раз на рік 

моніторингу та оцінки якості    

соціальних    послуг    в 

громаді. Звіт за результатами 

розміщувати на сайті громади. 

 

КЗ «ЦНСП Тернівської 

сільської ради» 

Щорічно Оприлюднений звіт на сайті 

громади 

- - 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради                                           _______________                           Тетяна  Поліщук 


