
 
 

 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ  

 
23 лютого 2022 року № _____ 
 
Про підсумки роботи 
Лубенського міського центру 
соціальних служб за 2021 рік 
із сім’ями, які перебувають у 
складних життєвих обставинах,  
та плани роботи на 2022 рік 
 

Заслухавши інформацію директора Лубенського міського центру 

соціальних служб Цимбала В.М. про підсумки роботи центру за 2021 рік із 

сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, та плани роботи на 

2022 рік, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  
вирішив:  

 
1. Інформацію директора Лубенського міського центру соціальних служб 

Цимбала В.М. про підсумки роботи центру за 2021 рік із сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, та плани роботи на 2022 рік 

взяти до відома (додається). 

2. Лубенському міському центру соціальних служб  (директор           

Цимбал В.М.) продовжити роботу з надання якісних та своєчасних соціальних 

послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та іншим 

соціально вразливим категоріям громадян Лубенської територіальної громади. 
3. Організацію виконання рішення покласти на Лубенський міський центр 

соціальних служб (директор Цимбал В.М.). 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Щербак В.О.) та заступника Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В. 
 
Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 
 



Інформація з питання «Про підсумки роботи Лубенського міського 

центру соціальних служб за 2021 рік із сім’ями, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, та плани роботи на 2022 рік» 
на засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради 

23.02.2022 року 
 

У 2021 році соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю в Лубенській 

міській територіальній громаді здійснював Лубенський міський центр 
соціальних служб. Чисельність працівників закладу складає 9 штатних 

одиниць, з них 5 фахівців із соціальної роботи, одному з яких було створене 

віддалене робоче місце у с. Вовчик. За центром закріплено автомобіль. 
Виявлення сімей з дітьми, які потребують надання соціальних послуг, 

здійснюється у тісній співпраці зі службою у справах дітей, сектором 

ювенальної превенції райвідділу поліції, старостами сіл, спеціалістами по 

роботі з органами самоорганізації населення, представниками громадськості. 
Кілька разів на тиждень проводиться відвідування таких сімей за місцем 

їх проживання як у місті, так і у сільських населених пунктах громади. Такі 

виїзди відбуваються планово або екстрено. 
Протягом поточного року соціальними послугами охоплено близько 

1600 сімей та осіб, з яких 512 сімей/осіб (356 дітей) із числа соціально 

вразливих груп населення. З них 59 сімей (104 дитини) перебували на обліку 
центру як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

Комплексною послугою соціального супроводу охоплено 35 сімей, в яких 

виховується 65 дітей. 
За результатами наданих послуг 34 особам надано сприяння у 

оформленні або відновленні документів (паспорти, ідентифікаційні коди, 

документи на право власності, свідоцтво про шлюб, медичні картки), у т. ч. 

для оформлення соціальних виплат та надання матеріальної допомоги; 11 
осіб влаштовано на навчання, 14 – працевлаштовано, 45 сімей вирішили 

житлово-побутові проблеми, 3 особи пройшли курс лікування від 

алкогольної залежності, 89 сімей отримали речову допомогу одягом, взуттям, 

продуктовими наборами.  
З 1 березня 2021 року у центрі працює психолог, який надає 

індивідуальні (охоплено 62 особи, з яких 12 діти) та групові консультації 

(охоплено 32 особи) особам, котрі зазнали травмуючих впливів або мають 

поведінкові розлади. 
У Лубенській територіальній громаді функціонує 7 прийомних сімей та 

2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 28 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені постійним 

соціальним супроводженням Лубенського міського центру соціальних служб. 
Особливою увагою і турботою завжди оточені сім’ї загиблих учасників 

антитерористичної операції. Протягом минулого року 7 членів сімей 

зазначеної категорії забезпечено санаторно-курортними путівками за рахунок 

коштів обласного бюджету на загальну суму 108396 грн. Десять матерів 

загиблих отримали продуктові набори до Дня матері за рахунок коштів 

бюджету громади на загальну суму 4000 грн., 16 осіб зазначеної категорії - 
матеріальну допомогу з бюджету громади на загальну суму 8000 грн.  



При центрі утворена і діє мобільна бригада соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, якою протягом 2021 року було здійснено 8 

виїздів за зверненням від постраждалих осіб або за повідомленням від 

суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству. За результатами 

роботи мобільної бригади постраждалі від проявів домашнього насильства 

отримали відповідну інформаційну та соціально-психологічну допомогу, з 

яких 5 сімей, що виховують 7 дітей, послугу соціального супроводу. 
З метою запобігання потрапляння у складні життєві обставини, 

профілактики негативних явищ та популяризації сімейних форм влаштування 

дітей, працівники центру проводять групові консультації, в т.ч. із 

застосуванням дистанційних технологій, у міськрайонній філії обласного 

центру зайнятості, міськрайонному відділі Державної установи «Центр 

пробації», районному територіальному центрі комплектування та підтримки 

та навчальних закладах громади, якими у 2021 році охоплено 284 особи. 

Темами таких заходів були: «Патронатна сім’я як новітня форма сімейного 

виховання», «Сучасні можливості створення прийомних сімей», «Дитячі 

будинки сімейного типу як форма самозайнятості», «Як контролювати 

агресію та агресивну поведінку», «Як попередити суїцидальні наміри серед 

військовослужбовців», «Проблема посттравматичного розладу в учасників 

бойових дій», «Вплив алкоголю на організм людини: незворотні наслідки», 

«Десять кроків, щоб стати кращими батьками», «Від рівних прав чоловіка і 

жінки до гендерної рівності в сім’ї», «Що таке домашнє насильство та які 

його основні ознаки», «Розірви коло», «#ЯНеБоюсяСказати» тощо. 
Діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти 

учасників АТО/ООС та інших соціально вразливих категорій систематично 

залучаються до проведення інформаційних, розважальних, оздоровчих та 

інших заходів. Під час літніх канікул та новорічно-різдвяних свят такими 
заходами було охоплено понад 800 дітей, з яких 305 - діти учасників бойових 

дій.  
Колектив центру у 2022 р. буде вдосконалювати методи надання 

соціальних послуг соціально вразливим верствам громади, а також 

продовжувати інформаційно-просвітницьку роботу щодо створення сімейних 

форм влаштування дитини та соціального захисту постраждалих від 

домашнього насильства. Так, у лютому цього року розпочато роботу зі 

створення притулку для таких осіб, з метою своєчасного подання пакету 

документів для участі у конкурсі на отримання субвенції для проведення 

капітального ремонту (реконструкції) приміщення та подальшого отримання 

технічної підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення в рамках проекту 

«Міста та громади вільні від домашнього насильства» для обладнання цього 

закладу. 
 
 
Директор центру                                                                   Віктор ЦИМБАЛ 
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