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Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
На території Барської ОТГ проживає значна кількість громадян, що перебувають у
складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Відповідно до
законодавства України такі громадяни мають право на отримання соціальних послуг,
зокрема повністю чи частково за рахунок бюджетних коштів.
Соціальними групами, які потенційно можуть потребувати таких послуг, є особи похилого
віку, особи з інвалідністю в т.ч. діти, особи з психічними захворюваннями. Також
соціальних послуг потребують учасники АТО та ООС, безробітні, особи, які постраждали від
насильницьких та протиправних дій, інші категорії мешканців ОТГ.
На даний час на території громади проживає 16836 мешканців, що складає більше 32%
населення району. З них: 3281 – діти (19% населення громади), 5193 - пенсіонери (30,8 %
населення громади).
Крім зазначених вище, в громаді проживають особливі категорії осіб, які потребують
соціальних послуг та соціального супроводу: - 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них: 24 дитини проживає в 19 сім’ях опікунів, 5 дітей – в 3
прийомних сім'ях;
- 28 дітей, які проживають в 13 неблагополучних сім'ях, перебувають в складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- 14 сімей, в яких скоєно домашнє насильство;
- 6 осіб, які перебувають у конфлікті з законом та звільнені від відбування покарання з
випробуванням з іспитовим строком;
- 75 внутрішньо переміщених осіб;
- 153 багатодітних сімей, в яких виховується 484 дитини;
- 259 учасників бойових дій, 13 інвалідів війни ( з числа учасників ООС);

- 227 дітей учасників бойових дій (з числа учасників ООС);
- 3 сім’ї загиблих (померлих) учасників бойових дій (з числа учасників ООС)
- 145 одиноких громадян, які потребують соціальної послуги догляду вдома;
- 798 малозабезпечених сімей.
Сьогодні на території громади одним фахівцем з соціальної роботи – працівником РЦ
СССДМ згідно переліку РЦ СССДМ надається 10 видів соціальних послуг з 20 видів, що
вказані в Переліку соціальних послуг, затвердженому наказом Міністерства соціальної
політики України від 03.09.2012 р. № 537, а саме: догляд, соціальний супровід, соціальна
адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальна реабілітація, кризове та екстрене
втручання, консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальна
профілактика.
В громаді, де проживає майже 17 тис. населення, де майже 1,5 тис. студентів з інших
населених пунктів, де є багато викликів і ризиків, які краще попередити, робота всього 1
фахівця з соціальної роботи не може бути ефективною. 275 учасників бойових дій з числа
учасників АТО та ООС та члени їх сімей вже потребують соціальних послуг, а військові дії
ще продовжуються і число потребуючих мешканців громади буде збільшуватись. Запобігти і
допомогти - саме над цим мають працювати фахівці з соціальної роботи
Водночас,
мешканці громади потребують значно більшої кількості соціальних послуг, які нині змушені
отримувати поза межами громади або не отримують взагалі.
Програма спрямована на розв’язання наступних проблем:
1. Фактична відсутність в ОТГ соціальних закладів (суб’єктів, що відповідно до
законодавства можуть надавати соціальні послуги). Організація надання соціальних
послуг в ОТГ покладена на соціально-гуманітарний відділ, який згідно із законом
належить до сфери управління наданням соціальних послуг, а не до сфери
безпосереднього надання таких послуг.
2. Неможливість отримання в межах громади ряду соціальних послуг, яких потребує
значна кількість мешканців ОТГ (зокрема підтриманого проживання, натуральної
допомоги, денного догляду та ін.).
3. Потреба в наданні соціальних послуг догляду вдома, представництва інтересів та
соціального супроводу більшій кількості отримувачів.
4. Недостатність матеріально-технічних ресурсів, що перешкоджають повноцінному
функціонуванню та розвитку зазначеної сфери.
5. Необхідність належного кадрового забезпечення сфери надання соціальних послуг та
підвищенні кваліфікації працівників, які надають такі послуги.
6. Недостатнє інформування громадян про соціальні послуги, що надаються в громаді,
а також брак у міській раді інформації про реальні потреби мешканців ОТГ у таких
послугах.
Завдання
Завдання 1.
Організаційне та
кадрове забезпечення
надання соціальних
послуг

Заходи на виконання завдання

1.1. Створення та організація
роботи центру соціальних послуг
ОТГ, (надалі ЦСП)
(створення юридичної особи;
організаційне та кадрове

Результативні показники

створено ЦСП, що надає
соціальні послуги одночасно
605 громадянам

забезпечення діяльності)
запроваджено надання в
межах ОТГ соціальних
послуг посередництва,
підтриманого проживання,
1.2. Розширення переліку
денного догляду,соціальної
соціальних послуг, які надаються в реабілітації, соціальної
ОТГ
адаптації,соціальної
профілактики, натуральної
допомоги, фізичного
супроводу осіб з інвалідністю
з порушенням зору.

визначено перелік платних
соціальних послуг, що
1.3. Запровадження надання
надаються ЦСП, затверджено
якісних платних соціальних послуг тарифи на такі послуги,
забезпечено надання якісних
платних послуг
1.4. Залучення до надання
соціальних послуг на постійній
основі психолога для роботи з
повнолітніми особами та
соціального працівника (керівника
соціальних програм).

створено штатні одиниці
психолога та соціального
працівника (керівника
соціальних програм), на які
прийнято відповідних
працівників / укладено та
виконуються цивільноправові (господарські
договори) на надання
відповідних послуг

щонайменше 3 працівники,
1.5. підвищення кваліфікації
що надають соціальні
працівників, що надають соціальні
послуги, щорічно беруть
послуги (курси, тренінги, навчальні
участь у курсах, тренінгах,
поїздки)
навчальних поїздках

2.1. Створення матеріальнотехнічної бази ЦСП
Завдання 2.
Розвиток матеріальнотехнічної бази сфери
надання соціальних
послуг

облаштовано приміщення
ЦСП, придбано технічні
засоби, матеріали, інвентар
для надання соціальних
послуг згідно з державними
стандартами

2.2. Обладнання робочих місць для
соціальних працівників при
обладнано робочі місця для
старостатах сіл
соціальних працівників при
старостатах сіл
2.3. Придбання автомобіля для
соціального обслуговування
громадян, що проживають у

придбано 1 автомобіль для
соціального обслуговування
громадян

віддалених місцевостях

здійснено визначення
(оцінку) потреб населення
3.1.Періодичне визначення (оцінка) ОТГ у соціальних послугах,
потреб населення ОТГ у соціальних підготовлено звіт за його
результатами
послугах

Завдання 3.
Моніторинг потреб
ОТГ у соціальних
послугах та
інформування
мешканців про
соціальні послуги

3.2.Видання та розповсюдження
інформаційних матеріалів про
соціальні послуги, що надаються в
ОТГ (буклети, листівки)

виготовлено друковані
інформаційні матеріали, які
розміщено вільного
розповсюдження в
приміщеннях міської ради
ОТГ, ЦСП, старостатів, на
інформаційних стендах

3.3. Розміщення, доповнення та
актуалізація інформації про
соціальні послуги, що надаються в
ОТГ, на веб-сторінці Барської
міської ради.

на веб-сторінці міської ради
постійно наявна та в міру
потреби оновлюється
інформація про соціальні
послуги, що надаються в
ОТГ

3.4. Обговорення питань надання
соціальних послуг в ОТГ на
публічних заходах

питання надання соціальних
послуг обговорено на
зустрічах з ГО, загальних
зборах (сходах) мешканців
сіл, громадських слуханнях,
круглих столах, інших
публічних заходах

Мета програми
Метою цієї Програми є покращення доступу мешканців Барської міської ОТГ до
належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади 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) організаційного та кадрового забезпечення надання соціальних послуг в ОТГ,
2) розвитку матеріально-технічної бази сфери надання таких послуг,

3) моніторингу потреб ОТГ у соціальних послугах та інформування мешканців про соціальні
послуги, що надаються в громаді.
Проблеми браку в ОТГ суб’єктів, що надають соціальні послуги, недостатнього охоплення
такими послугами громадян, що їх потребують, ненадання в ОТГ ряду соціальних послуг та
потреба у підвищенні якості послуг можуть мати два варіанти вирішення, а саме створення
комунального закладу, що надає такі послуги або залучення до надання послуг недержавних
суб’єктів (громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій, суб’єктів
господарювання), в т.ч. шляхом соціального замовлення. Застосування другого варіанту є
проблематичним через брак на території ОТГ відповідних недержавних суб’єктів,
спроможних надавати соціальні послуги, а також через проблематичність застосування на
рівні ОТГ Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. №324. Виходячи з
цього, подолати вказані проблеми передбачається шляхом створення комунального закладу центру соціальних послуг.
Обсяги фінансування виконання завдань та заходів цієї Програми визначено, виходячи з
потреб фінансового забезпечення досягнення результативних показників, визначених цією
Програмою, станом на 01.01.2019 р. Видатки на фінансування виконання завдань та заходів
цієї Програми визначаються щорічно при складанні та затвердженні бюджету ОТГ на
відповідний рік.
Цю Програму передбачається виконати протягом 2019-2020 рр. тобто в межах строку
повноважень міської ради та міського голови ОТГ поточного скликання.
Завдання та заходи Програми, результативні показники
Ресурсне забезпечення
Для виконання цієї Програми передбачається залучити необхідні людські (кадрові),
матеріально-технічні та фінансові ресурси.
У виконанні завдань та заходів цієї Програми братимуть участь посадові особи місцевого
самоврядування та депутати міської ради ОТГ, працівники комунальних закладів та
організацій, закладів освіти та охорони здоров’я, представники організацій громадянського
суспільства, волонтери, активні мешканці громади.
Матеріально-технічне забезпечення виконання цієї Програми здійснюється за рахунок
комунального майна ОТГ, що перебуває на балансі Барської міської ради, комунальних
закладів та організацій, а також майна та ресурсів закладів освіти та охорони здоров’я,
організацій громадянського суспільства (за їх згодою), благодійної допомоги, технічної
допомоги, в т.ч. міжнародної, пожертв та інших ресурсів.
Фінансове забезпечення виконання цієї Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Барської міської ради, інших бюджетів, плати за соціальні послуги, коштів благодійної
допомоги коштів програми та проектів міжнародної технічної допомоги та коштів,
залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.
Координація та моніторинг виконання Програми
Координацію виконання Програми здійснює соціально-гуманітарний відділ Барської
міської ради.

Моніторинг та оцінку реалізації Програми здійснюють постійна депутатська комісія
Барської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення та міжнародних відносин за участю громадських організацій.
Очікувані результати
1. Створення та започаткування діяльності центру соціальних послуг Барської ОТГ.
2. Забезпечення надання в межах ОТГ соціальних послуг посередництва, підтриманого
проживання, соціальної реабілітації, соціальної адаптації, соціальної профілактики,
денного догляду, натуральної допомоги, фізичного супроводу осіб з інвалідністю з
порушенням зору тощо.
3. Забезпечення надання якісних платних соціальних послуг на умовах, в порядку та за
тарифами, що визначені відповідно до законодавства.
4. Покрашення кадрового забезпечення сфери надання соціальних послуг та
підвищення кваліфікації працівників, що надають такі послуги через їх участь у
курсах, тренінгах, навчальних поїздках.
5. Модернізація матеріально-технічної бази надання соціальних послуг (облаштування
приміщення ЦСП, придбання відповідних технічних засобів, матеріалів, обладнання
робочих місць для соціальних працівників при старостатах, придбання автомобіля
для соціального обслуговування громадян)
6. Визначення реальних потреб населення ОТГ у соціальних послугах для подальшого
прийняття управлінських рішень щодо розвитку системи надання послуг.
7. Належне інформування мешканців ОТГ про соціальні послуги, що надаються в
громаді , через друковані інформаційні матеріали, веб-сторінку Барської міської ради
та в рамках проведення публічних заходах

Секретар міської ради

В.М. Подуфалов

