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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
E-mail: roda@rv.gov.ua КодЄДРПОУ 13986712

Н а_________від

Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 25.10.2013 № 1006
"Про Обласну цільову соціальну програму підтримки сім'ї до 2016 року" із
внесеними змінами від 20.06.2014 № 1258, від 26.09.2014 № 1288, 12.06.2015
№ 1474 надаємо інформацію про хід виконання завдань і заходів Обласної
цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року, що додається.

Додаток: на V арк.

Ундір Віталій Олександрович
вик. Кульчицька Тетяна Ананіївна /0362/ 26 84 41
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1.

Зміст завдання

Підвищення в суспільстві
престижу сім‘ї, утвердження
пріоритетності сімейних
цінностей, підвищення ролі
батьків у вихованні дитини

Термін
виконання

щороку
до 25 січня

Інформація про хід виконання

1. У травні 2016 року на базі Рівненського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій проведено
семінар "Реалізація сімейної політики" для спеціалістів, на які
покладено функції щодо реалізації державної сімейної
політики райдержадміністрацій, міськвиконкомів.
У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Костопільського району реалізуються проекти «Герої АТО в
моїй родині», «Тепло сердець, що б’ються в унісон», «Із
Україною в серці», «Обличчя нової України», «Хто, як не ми».
Учні, педагоги та батьки взяли активну участь у акції
«Костопільщина - українській Луганщині», під час якої було
зібрано шкільне приладдя на суму понад 43 650 гривень.
3 14 листопада по 12 грудня 2016 року у загальноосвітніх
навчальних закладах Костопільського району проведено
благодійні акції із збору подарунків, ялинкових прикрас,
іграшок, цукерок, малюнків та листів для привітання дітей
Попаснянського району Луганської області (акція «В обіймах
Святого Миколая»), акція «Подаруй українську книгу дитині
Луганщини».
Учнівським самоврядуванням Дубровицького району
завершено проект «Українська вишивка - молитва без слів».
Учні
навчальних закладів району вишили рушники із
візерунком, притаманним їх населеному пункту, та назвою
навчального закладу, а 31 березня 2016 року спільно із
батьками та керівниками навчальних закладів на Майдані
Злагоди провели акцію єднання.
12 травня 2016 року навчальними закладами м. Рівне
проведено загальноміський благодійний концерт «Скликає
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Великодній дзвін», під час якого зібрано кошти для
випускників 11-их класів з числа вимушено переселених із
зони АТО у сумі 10 710 грн.
19 травня 2016 року у День Вишиванки учнями
загальноосвітніх навчальних закладів м. Рівне спільно з
батьками проведено акцію «Подаруй вишиванку ровеснику зі
Сходу», у ході якої зібрано 88 вишиванок і передано
представнику Міського центру творчості дітей м.
Сєвєродонецьк.
З 2016 року на базі Рівненського міського Палацу дітей та
молоді започатковано зустрічі з батьками «Батьківські
досвідки» у формі неформального спілкування (майстер-класи,
тренінги, віртуальні платформи, рольові ігри).
2. У 2016 році Рівненським обласним центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді виготовлено буклет: «Ні насильству».
Всього 5500 примірників, на загальну суму 2,9 тис.грн.
3. Постійно здійснюється інформування населення щодо
системи надання соціальних послуг, в тому числі реклама
щодо
популяризації
сімейних
форм
виховання
(прийомні/патронатні сім'ї) в засобах масової інформації.
4. Протягом 2016 року проведено 3 семінари для директорів
райміськцентрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з
питань підтримки та соціального захисту сімей на загальну суму
14,4 тис.грн. Зокрема, було обговорено перспективи діяльності
центрів, особливості надання послуги патронату у системі захисту
дітей та підтримки сімей з дітьми, виконання Указу Президента
України від 18 березня 2015 року №150/2015 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції» та впровадження Державних стандартів соціальних
послуг Учасники семінарів також розглянули питання надання
послуг в об’єднаній територіальній громаді, зокрема, їх доступності
та адресності, попередження соціального сирітства тощо.
5.
Протягом 2016 року обласним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді проведено 3 навчання для кандидатів у
прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за

з
результатами якого видано 18 дов ідок та рекомендацій про
включення д о Є ди н ого електронного банку дан и х про дітей-сиріт
та дітей , позбавлених батьківського піклування, і сім ’ї потенційних
усиновлю вачів, опікунів, піклувальників, прийом них батьків,
батьків-вихователів: 6 - потенційним прийомним сім ’ям, 12 потенційним опікунам, піклувальникам. Також проведено 4
навчання для 60 прийом них батьків та батьків-вихователів з
підвищ ення їх виховного потенціалу. В с ь о г о

7 р е г іо н а л ь н и х

8,4 т и с .г р н .
6. З метою пропаганди загальнолюдських цінностей,
національних духовних традицій та цінності сім'ї в області
проведено 84 заходи до Дня сім’ї, Дня матері, Дня захисту
дітей.
Зокрема, проведено літературно-музичний вернісаж
"Берегиня роду людського", виставка "Матір рідну нікому не
замінити", конкурс малюнків "Щаслива родина", спортивне
свято "Тато, мама, я - спортивна сім'я", фотовернісаж
"Родинні династії", родинне свято "Тільки родина, як зірка
єдина", лекції, бесіди, тощо. Рівненським районним центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надано допомогу
55 сім'ям пакунками з продуктами харчування та миючими
засобами.
Проведено майстер-клас за участю батьків і дітей з
виготовлення сувенірів для бійців АТО у Великоозерянському
НВК.
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей у навчальних
закладах Лубенського району реалізовувалось через
колективні творчі справи, проекти «Традиції моєї родини»,
«Родинний міст», родинно-шкільні фестивалі «Різдвяна зірка»,
«Козацькому роду нема переводу», «Мамина пісня», «Батькова
криниця», родинні свята «Співуча родина», «Улюблена справа
моєї родини» тощо.
У 2016 році на заняттях з батьками у загальноосвітніх
навчальних закладах Млинівського району були розглянуті
питання: «Обряди і звичаї моєї сім’ї», «Культура спілкування в
з а х о д ів н а за г а л ь н у с у м у
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2.

3.

Підготовка молоді до
подружнього життя,
народження і виховання
бажаних дітей у сім’ях,
підготовка подружжя до
майбутнього батьківства та
відповідального батьківства у
вихованні дітей
Запобігання сімейному
неблагополуччю та надання
допомоги сім’ям, які
опинились у складних
життєвих обставинах

щороку
до 25 січня

щороку
до 25 січня

сім’ї і мораль школяра», «Духовне здоров’я і його принципи»,
«Попередження негативних проявів поведінки в учнівському
середовищі».
7. Рівненським міським управлінням у справах сім'ї, дітей та
молоді проведено День Батька на захід з місцевого бюджету
виділено 11,463 тис. грн.
Спеціалістами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді проводяться групові заходи з питань підготовки
молоді до сімейного життя та відповідально батьківства.
Надаються консультації щодо подолання проблем молодої
сім'ї, послуг з питань планування сім'ї, щодо збереження
репродуктивного здоров'я, тощо.

1. 26 лютого 2016 року проведено засіданні обласної
координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та
протидії торгівлі людьми щодо реалізації заходів із
запобігання насильства в сім’ї та у сфері протидії торгівлі
людьми за підсумками роботи у 2015 році.
24 березня 2016 року департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації спільно з Рівненською
обласною громадською організацію «Центр підтримки
громадських ініціатив «Чайка», проведено засідання круглого
столу з проблем ефективної взаємодії
та
реагування на випадки насильства в сім’ї.
В рамках проекту щодо лобіювання ратифікації Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами
(Стамбульська конвенція), що реалізується громадською
організацією «Центр «Жіночі перспективи» за підтримки Ради
Європи, 04 липня 2016 року в області проведено круглий стіл
«Впровадження механізмів роботи із жінками, потерпілими
від насильства, передбачених Стамбульською конвенцією, у
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національне законодавство» за участі представників
державних органів влади, які залучені до виконання Закону
України "Про попередження насильства в сім'ї".
У рамках реалізації проекту "Подолання соціальних
наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за
допомогою державних структур в Україні та громадського
суспільства" 24 листопада 2016 року в Рівненській області
проведено тренінг для працівників структурних підрозділів
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст
обласного значення, на які покладено функції щодо реалізації
державної політики з питань попередження насильства в сім'ї,
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції,
працівників системи освіти та медичних працівників.
Протягом 2016 року працівниками поліції нашої області
профілактичний вплив здійснюється відносно 2976 особами,
які вчиняють насильство в сім'ї. З початку року за вчинення
фізичного та психологічного насильства в сім'ї поставлено на
облік 2986 осіб. Винесено 2986 офіційних попереджень та 178
захисних приписів, до адміністративної відповідальності
притягнуто 4130 (службою ДІМ - 2705) правопорушників, з
яких 149 осіб, які вчинили насильство в сім’ї були піддані
адміністративному арешту. Протягом 12 місяців поточного
року за невиконання батьками або особами, що їх замінюють,
обов'язків щодо виховання дітей було складено 912
протоколів за ст. 184 КУпАП (особисто дільничними
інспекторами - 94).
Службами у справах дітей області вживаються заходи
щодо своєчасного виявлення дітей, стосовно яких вчинено
насильство в сім’ї, або існує реальна загроза його вчинення.
Забезпечено виявлення неблагополучних сімей за допомогою
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
закладів охорони здоров’я та освіти, правоохоронних органів,
громадськості. За даними служб у справах дітей області
станом на 01.01.2017 кількість дітей, які перебувають на
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обліку з приводу насильства чи жорстокого поводження з
ними становить 48 осіб;
- кількість здійснених заходів з приводу захисту прав
дитини від насильства в сім’ї становить 67;
- кількість дітей, які постраждали від насильства чи
жорстокого поводження, поставлених на облік служб у
справах дітей протягом 2016 року становить 46 осіб.
За 2016 рік до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді від суб’єктів соціальної роботи надійшла
інформація стосовно 1194 сімей з проблемою насильства в
сім’ї. Працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді проведено 985 оцінок потреб дитини та її сім’ї. За
2016 рік 545 сімей поставлено на облік в центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, 60 - перебувало під
соціальним супроводом. Всього з проблем насильства в сім’ї
2045 особам надано 3896 послуг.
Працівники центрів надають психологічні консультації,
сприяють в отриманні гуманітарної допомоги (одяг, взуття),
влаштуванні на роботу, в оформленні/відновленні документів,
встановленні/відновленні позитивних соціальних зв'язків.
Під час здійснення соціального супроводу працівники
центрів інформують постраждалих про дії та поведінку у разі
вчинення над ними повторних насильницьких дій, про те, як
уникнуги конфліктів та як діяти, щоб не спровокувати агресію
з боку насильника.
В області діє центр соціально-психологічної допомоги,
який надає соціальні послуги особам, котрі опинилися в
складних життєвих обставинах, з можливістю проживання в
ньому до 3-х місяців. Основним завданням центру є надання
невідкладних
психологічних,
соціально-побутових,
соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціальноекономічних, інформаційних та юридичних послуг, послуг з
працевлаштування осіб, які перебувають в складних життєвих
обставинах для сприяння їх найшвидшому поверненню до
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нормальних умов життєдіяльності. Центр розрахований на 16
ліжко-місць.
Протягом 2016 року до даного центру звернулося 3 особи
постраждалі від насильства (1 особа отримувала послуги в
умовах денного стаціонару, 2 особи перебували в
цілодобовому стаціонарі). Всього в центрі соціальнопсихологічної допомоги постраждалим від насильства було
надано 225 послуг.
Проблеми насильства в сім’ї систематично висвітлюються
в засобах масової інформації, проводяться семінари та
засідання щодо взаємодії у профілактиці насильства в сім’ї.
2. В напрямку попередження насильства в сім’ї та надання
допомоги потерпілим від насильства особам налагоджена
тісна співпраця з Рівненським центром підтримки
громадських ініціатив "Чайка". Працівниками якого
проведено грені нги для фахівців із соціальної роботи з питань
соціального супроводу сімей, які опинились в складних
життєвих обставинах та попередження насильства в сім’ї.
3. Для забезпечення діяльності телефонних "гарячих
ліній" з надання інформації для осіб, які опинились у
складних життєвих обставинах, в т.ч. тих, що постраждали від
насильства в сім’ї створені телефони "Довіри".______________

Заступник голови адміністрації

Ундір Віталій Олександрович
вик. Кульчицька Тетяна Ананіївна /0362/ 26 84 41

І.Тимошенко

