
проект рішення 

 

від 12.01. 2022р.                                                                  №3709 

 
 
Про затвердження Програми  

підтримки сім΄ї  Бурштинської міської  
територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

 Відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України 
«Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»,  Законів України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою   
створення належних умов для повноцінного і всебічного розвитку сім'ї, попередження 
домашнього насильства та торгівлі людьми 

 
,  а також реалізації  політики підтримки сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах в Бурштинській міській  територіальній громаді,  міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму підтримки сім’ї Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022-2025 роки. 
 

2.Доручити фінансовому відділу (Ольга Петровська) передбачити кошти на реалізацію 
Програми.  

 

3.Координацію роботи за даною програмою покласти на  відділ сім'ї, молоді і спорту 
Бурштинської міської ради (Марію Козар). 

 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної депутатської 

комісії Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Володимира Чуйка. 
 

 
 
 

 
       

 

 

Міський голова                      Василь АНДРІЄШИН         

   

 

 
  
 

 
 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від  _________ №_______ 

Про затвердження затвердження Програми підтримки сім΄ї  Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки. 

 
Обґрунтування прийняття рішення. 

       Даний проект рішення є направлений на те, щоб затвердити Програму  підтримки сім΄ї  

Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.. Програма націлена на 

підтримку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та всебічного розвитку 

сім'ї, попередження домашнього насильства та торгівлі людьми  в Бурштинській міській  

територіальній громаді.  

  

Мета прийняття рішення 

Метою даного проекту є   комплексний та системний підхід всіх суб’єктів  

політики, забезпечення соціального становлення та розвитку інституції сім’ї та 

дотримання міжнародного права гендерної політики на місцевому рівні. 

 

 Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України 

«Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»,  Законів України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

Фінансово-економічне обґрунтування. 

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади в межах кошторисних призначень на 2022-2025 роки, та розподіл коштів 

відбувається затвердженням рішення ради про бюджет на відповідний рік. 

 
Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Сприяє соціальному становленню сім’ї, створення належних умов для повноцінного і 

всебічного розвитку сім'ї. 

 

 

 Піготував 

           Начальник відділу у справах сім’ї, 

           молоді і спорту Бурштинської міської ради      ____________    Марія КОЗАР            



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від ________________ №_______ 

 

 
 

Програма підтримки сім΄ї 

 
 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022-2025 роки 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 

Програми підтримки сім΄ї  Бурштинської міської територіальної громади 

 на 2022-2025 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Бурштинська міська рада 
2. Розробник програми –  відділ у справах сім'ї, молоді і спорту Бурштинської 

міської ради 

3. Термін реалізації програми – з 2022 по 2025 роки 
4. Етапи фінансування програми – щорічно  

5. Орієнтовні обсяги фінансування програми (тис. грн.): 
 

Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний бюджет місцеві 

бюджети 

інші 

джерела 

2022 100 тис. грн. – 100 тис. грн. – 

2023 300 тис. грн. – 300 тис. грн. – 

2024 500 тис. грн. – 500 тис. грн. – 

2025 600 тис. грн. _ 600 тис. грн. _ 

 

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Cімейна політика, в Україні є одними з пріоритетних напрямів діяльності 

держави, яка виступає гарантом захисту інтересів молодих громадян, їх повноцінного 

розвитку, соціальної підтримки сімей. 

Попри значну увагу органів місцевого самоврядування міста до питань молоді, 

упродовж останніх років, ситуація в сфері супроводу сімей,які опинилися в складних 

життєвих обставинах характеризується низкою проблем: 

- поширення негативних явищ у сімейному середовищінашої громади, 

погіршення стану фізичного, психічного здоров'я. 

- збільшення кількості сімей з дітьми, які потребують підтримки. Актуальність 

розробки програми підсилюється тим, що з кожним роком зростає кількість кризових 

явищ, пов’язаних з умовами виховання у сім’ях. Недостатня увага батьків приділяється 

інтересам дітей, організації їх дозвілля, вихованню у них поваги до загальноприйнятих 

правил поведінки у суспільстві, формуванню позитивного погляду на життя в цілому, 

нехтування здорового способу життя; низький рівень культури сімейних стосунків, 

формування та розвитку сімейних цінностей та утвердження відповідального батьківства, 

поширення явища насильства в сім’ї; 

- низький рівень усвідомлення цінності сім’ї. Розв’язання вищевикладених 

проблем можливе шляхом розробки та реалізації Програми підтримки сім’ї на 2022-2025 

роки. 



 

II. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Метою програми є створення сприятливих умов для покращення становища сімей 

різних категорій, супроводу сімей Бурштинської територіальної громади, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

III.  ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

1. Реалізація сімейної політики здійснюватиметься шляхом: 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення ролі та престижу сім'ї; 

- організація заходів, семінарів спрямованих на супровід та підтримку сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

- популяризації кращих традицій української сім'ї; 

- виховання відповідального батьківства; 

- забезпечення багатодітних сімей посвідченнями дітей та батьків з багатодітної 

сім'ї; 

- організація корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї,  

2. Здійснення соціальної роботи сім’ями різних категорій; 

3. Проведення інформаційно-консультаційної та правової роботи, спрямованої на 

підвищення ролі сім’ї в духовному та інтелектуальному розвитку. 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

1. Популяризація та утвердження здорового способу життя серед сімей 

територіальної громади; 

2. збільшено кількість та покращено якість проєктів громадських організацій за 

пріоритетними напрямами молодіжної, сімейної політики, реалізованих за 

підтримки міської ради; 

3. збільшено кількість заходів стосовно відповідального батьківства, протидії 

насильству у сім'ї тощо; 

4. збільшено кількість послуг для молодих сімей та сімей з дітьми, з метою 

уникнення ризику потрапляння в складні життєві обставини; 

5. підвищено рівень поінформованості серед дітей та молоді з питань збереження 

власного здоров’я, протистояння шкідливим звичкам та утвердження життєвих 

ціннісних орієнтирів; 

6. зменшено кількість посттравматичних кризових ситуацій у сім’ях та членів з 

метою виведення їх зі складних життєвих обставин. 

 

V.ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади узгоджуються щорічно. 



VI. Основні заходи програми підтримки сім’ї на 2022-2025 роки 

 

№п/п Назва заходу Виконавець 

1  Забезпечення підтримки діяльності громадських 

організацій, окремих громадян, діяльність яких 
спрямована на реалізацію державної політики з питань 
сім’ї 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

2 Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на 
популяризацію сімейного способу життя, формування 
національних сімейних цінностей, здорового способу 

життя та формування культури сімейних стосунків, 
підвищення відповідальності батьків за виховання 

дітей. 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

3 Проведення заходів, фестивалів, конкурсів, виставок 
тощо з метою відродження та збереження 
національних сімейних традицій і цінностей  

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

4 Продовження роботи з подання кандидатур жінок, які 

народили та виховали до 8 річного віку п’ятьох і 
більше дітей, на відзнаку почесним званням України 

«Мати-героїня» та забезпечення вручення посвідчень 
та нагрудних знаків «Мати-героїня» 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

5 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи 
серед батьківської громади щодо запобігання 

жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї та 
надання соціальних послуг у проведенні корекційної 

роботи з особами, що вчинили насильство в сім’ї 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

6 Забезпечення проведення заходів до Дня матері, 
Міжнародного дня сім’ї, Дня батька 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

7 Організація роботи по видачі посвідчень батьків та 

дітей з багатодітної сім’ї 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 
Відділ соціального 
захисту 

8 Проведення благодійних заходів, фестивалів для осіб з 

інвалідністю та сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

9 Проведення міського етапу Всеукраїнських акцій «16 

днів проти насильства», «Стоп насильству!» 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

10 Проведеня заходів спрямованих на зміцнення сім’ї з 
опікунськими сім’ями, у яких виховуються діти-сироти 
та позбавлені батьківського піклування 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

11 Проведення міського фестивалю творчості дітей та 
молоді з інвалідністю «Повір у себе, і в тебе повірять 
інші» 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

12 Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які 

повертаються з місць позбавлення волі, засудженими 
до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та 

членами їх сімей 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

13 Створення соціальної реклами (роздаткової та 
зовнішньої), у вигляді інформаційних листівок, 
буклетів, плакатів, сіті-лайтів 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

14 Організація та проведення заходів, соціальних акцій Відділ у справах сім'ї,  



для профілактики негативних явищ в сім’ї молоді та спорту 

15 Придбання комп’ютерної та оргтехніки для потреб 

сектору сімї, відділу у справах сім'ї,  молоді та спорту 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

16 Нагородження та відзначення сімей, одиноких матерів 
та дітей за активну участь у житті громади  

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

17 Організація екскурсійних заходів з метою всебічного 

розвитку, розвитку культурних та духовних цінностей  
сімей Бурштинської територіальної громади. 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

18 Кординація сімейних таборів, оплата кейтерингу з 

метою належного їх організації 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

19 Організація заходів та придбання необхідного 
інвентарю для їх проведення 

Відділ у справах сім'ї,  
молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


