
програмою 

всього

програмою 

на звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми

за звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми
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1.

1.1.Сприяння 

життєдіяьності сім'ї та 

її стабільному 

розвитку

1.1.1. Забезпечення вигготовлення та видачу 

багатодітним сімя посвідчень батьків багатодітної 

сімї та дитини з багатодітної сімї виконується

підтвердження 

статусу 

багатолдітної сімї 

та дитини з 

багатодітної сімї

Починаючи з лютого 2016 року, видано 8080 посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та 20083 посвідчення дитини з багатодітної 

сім’ї.

У межах 

наявного 

фінансово      

го ресурсу

1.1.2. Сприяння батькам неповних і багатодітних 

сімей у працевлаштуванні, здійсненні професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації. Сприяння 

розвитку ініціативи багатодітних сімей для 

поліпшення їх матеріального становища. Залучення 

осіб із  багатодітних сімей до участі в оплачуваних 

громадських та інших роботах тимчасового 

характеру
виконується

розвиток ініціативи 

багатодітних сімей 

для поліпшення їх 

матеріального 

становища

Протягом січня-грудня 2021 року комплекс соціальних послуг та 

матеріального забезпечення отримали 689 осіб з числа 

багатодітних та неповних сімей. З них, за сприянням служби 

зайнятості працевлаштовано 169 осіб.

Громадянам з числа багатодітних та неповних сімей 

пропонується пройти професійне навчання з метою отримання 

професії, яка користується попитом на ринку праці. Охоплено 

професійним навчанням 30 осіб, з них             4 особи з числа 

багатодітних та неповних сімей пройшли навчання, 20 осіб 

підвищили свою кваліфікацію та 6 осіб пройшли стажування на 

підприємствах регіону. До громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру залучено 37 осіб з числа багатодітних та 

неповних сімей.

У межах 

наявного 

фінансово      

го ресурсу

додаток 1

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

щодо стану виконання обласних програм соціального захисту населення 

 станом на 01.01.2022

профінансовано 

Результативність прийнятої програми

очікуваний 

результат, 

передбачений 

програмою

Напрям діяльності 

(пріоритетні 

завдання)

Стан виконання

Пояснення 

причин 

відхилення 

результатів

Обсяги фінансування (тис.грн.)

затверджено 

Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»

Джерела 

фінансуван

ня 

№ 

п/п

отриманий результат за станом на 01.10.2021 використано 

Затверджені заходи програми

За інформацією управління Держпраці у Миколаївській області 

питання праці неповнолітніх окреслюється інспекторами праці 

під час  проведення контрольних заходів суб'єктів 

господарювання. Роз'яснювальна робота проведена серед 111 

роботодавців. Питання праці неповнолітніх були перевірені в 

ході 4 інспекційних відвідуваннях. На усунення виявлених 

порушень внесено 2 приписи, відносно директора одного із 

підприємств складено протокол про адміністративне 

праворушення.

У  закладах освіти області на онлайн-уроках біології, основ 

здоровя, літератури вивчалися питання, повязані із підготовкою 

молоді до шлюбу та сімї, збереження загального та 

репродуктивного здоровя, гендерних особливолстей сучасної 

сімї

виконується

реалізація 

державної політики 

щодо охорони праці 

неповнолітніх

1.1.5 Забезпечення діяльності мобільних 

консультативних пунктів

1.1.4 Сприяння проведенню семінарів, тренінгів, 

конференцій за участю учнівської молоді

виконується

1.1.3 Проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів,спрямованих на реалізацію державної 

політики щодо охорони праці неповнолітніх

виконується

забезпечення 

створення умов для 

інтелектуального 

самовдоскона         

лення учнів та 

розвитку їх 

особистості

забезпечення 

проведення 

інформаційно-

розяснювальної 

роботи щодо  

надання  соціальних 

послуг уразливим 

категоріям 

населення

У межах 

наявного 

фінансово      

го ресурсу

Миколаївським обласним центром соціальних служб (далі – 

обласний центр) надається методична допомога працівникам 

центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг та 

фахівцям із соціальної роботи при територіальних громадах 

Миколаївської області в онлайн режимі (телефонний зв'язок, 

скайп, відео зв’язок). В ході роботи проводяться консультування 

спрямовані на аналіз й подолання професійних труднощів, які 

виникають під час надання соціальних послуг, удосконалення 

організації соціальної роботи, підтримку мотивації до роботи, 

дотримання етичних норм та стандартів надання послуг. 

не 

потребує 

залучення 

коштів

У межах 

наявного 

фінансово      

го ресурсу



державний 

бюджет

обласний 

бюджет
72,7 22,6 22,6 22,6 22,6

місцеві 

бюджети

інші 

джерела

1.2.1 Надання консультативних послуг щодо 

підготовки сім’ї до вагітності і пологів

1.2. Поліпшення 

охорони здоровя сімї 

та дітей, формування 

віповідального 

ставлення до власного 

життя і здоровя у 

тому числі 

репродуктивно       го

1.1.5 Забезпечення діяльності мобільних 

консультативних пунктів

1.1.6 Забезпечення проведення заходів до Дня 

родини

виконується

виконується

Щороку проводяться зльоти шкільних загонів юних інспекторів 

руху. Так, за підсумками міського огляду-конкурсу загонів ЮІР 

м.Миколаєва місця розподілилися наступним чином: перше 

місце посіла команда «Веселий патруль» школи № 22, друге 

місце команди миколаївських шкіл № 56, 3 і муніципального 

колегіуму, третє місце дісталося школам № 43, 42 і гімназії № 4.

1.2.2 Створення умов для активного розвитку 

масової фізичної культури та спорту, зокрема 

розширення доступу дітей та підлітків до 

фізкультурно-спортивних закладів.

забезпечення 

проведення 

інформаційно-

розяснювальної 

роботи щодо  

надання  соціальних 

послуг уразливим 

категоріям 

населення

виконується

Забезпечення 

 пропагування 

 міцної, щасливої ,

 успішної родини ;

 зміцнення дружби ,

 згуртованості та 

 взаєморозуміння 

 між різними 

 поколіннями ;

 розширення 

 організації 

 культурного 

 дозвілля для 

 населення

Миколаївським обласним центром соціальних служб (далі – 

обласний центр) надається методична допомога працівникам 

центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг 

та фахівцям із соціальної роботи при територіальних громадах 

Миколаївської області в онлайн режимі (телефонний зв'язок, 

скайп, відео зв’язок). В ході роботи проводяться 

консультування спрямовані на аналіз й подолання професійних 

труднощів, які виникають під час надання соціальних послуг, 

удосконалення організації соціальної роботи, підтримку 

мотивації до роботи, дотримання етичних норм та стандартів 

надання послуг. 

виконано

В закладах охорони здоров’я надаються консультативні послуги 

щодо планування сім’ї та підготовки та підготовки до вагітності 

та пологів. За 12 місяців 2021 року проконсультовано – 9 766 

осіб.

Забезпечення 

вільного доступу 

до 

колнсультативних 

послуг щодо 

підготовки сімї до  

вагітності і пологів

Забезпечення 

активного розвитку 

массової фізичної 

культури та 

спорту, зокрема 

розширення 

доступу дітей та 

підлітків до 

фізкультурно-

спортивних 

закладів

виконується

Підвищення 

ефективності 

розяснювальної 

роботи серед дітей 

щодо необхідності 

дотримання норм  

безпечної 

поведінки у 

процесі дорожного 

руху

У 2021 році завершено ремонтні роботи та придбано нові меблі 

у Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі з шахів 

«Обласний шахово-шашковий клуб ім. М.В. Шелеста». 

Завершено капітальний ремонт спортивного залу Миколаївської 

обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької споривної 

школи та підготовлено новий проект повної реконструкції 

всього спортивного комплексу МОККДЮСШ під час, якої 

заплановано нове будівництво 25-ти метрового басейну. 

У 2021 році розпочато реконструкцію стадіону «Артанія» в м. 

Очаків, спортивного комплексу «Зоря» в                м. Миколаїв. 

Триває розробка реконструкції проєктно-кошторисної 

документації  СДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-

клуб».

У 2022 році  планується продовжити будівництво нового 

спортивного комплексу Миколаївської обласної школи вищої 

спортивної майстерності (вул. Спортивна, 17). Також 

заплановано реконструкцію стадіонів у с. Нечаяному, м. 

Новому Бузі, смт Березанці.  

не 

потребує 

залучення 

коштів

10.07.2021 у Миколаївському академічному художньому 

російському драматичному театрі відбувся спектакль для сімей 

із територіальних громад області. Після вистави відбулася 

водна єкскурсія по річці Південий Буг. Надавачами соціальних 

послуг до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї та Дня родини 

проведено 41 груповий захід для дітей та батьків, в яких взяли 

участь 2551 особа. 

Крім того, протягом звітного періоду розповсюджено 1417 

примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

формування відповідального батьківства, пропаганди сімейних 

цінностей.

У межах 

наявного 

фінансово      

    го 

ресурсу

У межах 

наявного 

фінансово      

    го 

ресурсу

1.2.3. Проведення  зльотів шкільних загонів юних 

інспекторів руху, конкурсів серед команд КВК юних 

інспекторів руху



1.2.4 Забезпечення  ефективної роботи системи 

надання гінекологічної допомоги дітям та підлітків 

За 12 місяців 2021 року профільними спеціалістами КНП 

«Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської 

обласної ради обстежено дітей-сиріт - 144, із багатодітних та 

прийомних сімей - 854, із малозабезпечених сімей - 1225, дітей, 

батьки яких постраждали під час ліквідації наслідків вибуху на 

ЧАЕС - 25, дітей з інвалідністю - 3177, дітей ромської меншини 

- 26, хворих на цукровий діабет. – 752, санаторно оздоровлено – 

49 дітей.

виконується

З метою профілактики та ранньої діагностики захворювань в 

закладах охорони здоров’я області забезпечено ефективну 

роботу системи надання гінекологічної допомоги дітям та 

підліткам, всього оглянуто - 704 особи.

Забезпечення 

проходження 

медичного 

обстеження дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

вихованців 

дитячих будинків 

сімейного типу, 

дітей з прийомних 

та багатодітних 

сімей.

1.2.5. Забезпечення медичного обстеження 

профільними спеціалістами дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, вихованців 

дитячих будинків сімейного типу, дітей з 

прийомних та багатодітних сімей. Проведення 

відбору  дітей цих категорій, які потребують 

санаторного лікування.

Щороку проводяться зльоти шкільних загонів юних інспекторів 

руху. Так, за підсумками міського огляду-конкурсу загонів ЮІР 

м.Миколаєва місця розподілилися наступним чином: перше 

місце посіла команда «Веселий патруль» школи № 22, друге 

місце команди миколаївських шкіл № 56, 3 і муніципального 

колегіуму, третє місце дісталося школам № 43, 42 і гімназії № 4.

1.2.6 Забезпечення проведення у закладах освіти 

роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді

1.2.7  Продовження пропаганди серед населення 

грудного вигодовування дітей 

З 01 по  07 серпня 2021 року в закладах охорони здоров’я 

області, що надають допомогу матерям та дітям, проведено 

заходи до Всеукраїнського Тижня підтримки грудного 

вигодовування, під девізом «Захист грудного вигодовування: 

спільна відповідальність».іПроведено серію виступів 

завідуючої Регіональним методично-організаційним 

моніторинговим центром та лікаря акушер-гінеколог 

пологового будинку №1 у засобах масової інформації на тему 

«Захист грудного вигодовування: спільна відповідальність». 

Регіональним методично-організаційним моніторинговим 

центром розроблено інформаційно-просвітницькі та методичні 

матеріали щодо дотримання вимог Міжнародного зведення 

правил збуту замінників грудного молока та розповсюджено 

серед  закладів охорони здоров`я, що надають медичну 

допомогу матерям та дітям.

Одним із важливих напрямів виховання учнівської молоді є 

пропаганда здорового способу життя.У закладах освіти є 

консультативні куточки для учнів, студентів та їх батьків з 

інформацією про установи та заклади, що надають 

кваліфіковану допомогу та послуги з консультування і 

тестування на ВІЛ, діють мобільні консультативні пункти, 

правові лекторії. У Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти протягом 4 кварталу 

проведено онлайн-лекції для педагогів "Здоровий спосіб життя 

як соціально-педагогічна умова становлення особистості", 

"Здоров'язбережувальні технології в освітньому процесі школо".

виконується

виконується

Забезпечення 

пропагування щодо 

грудного 

вигодовування 

дітей

виконується

виконується

Формування 

позитивної 

мотивації на 

здоровий спосіб 

життя

Підвищення 

ефективності 

розяснювальної 

роботи серед дітей 

щодо необхідності 

дотримання норм  

безпечної 

поведінки у 

процесі дорожного 

руху

Забезпечення 

профілактики і 

ранньої 

діагностики 

захворювань

не 

потребує 

залучення 

коштів 

не 

потребує 

залучення 

коштів

не 

потребує 

залучення 

коштів

1.2.3. Проведення  зльотів шкільних загонів юних 

інспекторів руху, конкурсів серед команд КВК юних 

інспекторів руху



виконується

Забезпечення 

поліпшення стану 

наданнямедико-

генетичної 

допомоги

Лікарем генетиком КНП «Миколаївська обласна дитяча 

клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за 12 місяців 

проведено 2 681  генетичних консультацій вагітних, сімей та 

дітей з групи ризику. 

В закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу 

при пологах проводять скринінги у новонароджених на 4 

захворювання: фунілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, 

муковісцидоз, адреногенітальний синдром. 

Для ранньої діагностики природженої та спадкової патології 

проводяться скринінги вагітних жінок. За 12 місяців 2021 року 

пренатальні скринінгові дослідження в першому триместрі 

здійснено - 8468 вагітним, у другому триместрі - 6885 вагітним.

1.2.8 Поліпшення стану надання медико-генетичної 

допомоги (застосування перинатальних і 

постнатальних технологій для ранньої діагностики 

природженої та спадкової патології вагітних жінок  

групи ризику і новонароджених).
не 

потребує 

залучення 

коштів



за 

звітний 

період

з початку 

реалізації 

програми  

за звітний 

період 

14 15 16

додаток 1

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

щодо стану виконання обласних програм соціального захисту населення 

 станом на 01.01.2022

% використання коштів 

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»

використано 



22,6 100 100






