
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять друга сесія VІ скликання 
 

 
від  17.04.2014 р. №1474 
 
Про звернення депутатів Коростенської міської  
ради VI скликання щодо збереження посад  
фахівців із соціальної роботи при ЦСССДМ 
 

Відповідно до ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Коростенська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання до 
Прем’єр-Міністру України Яценюка А.П., в.о. Президента України-голови 
Верховної Ради України Турчинова О.В., Народного депутата України Пехова 
В.А. щодо збереження посад фахівців із соціальної роботи при Центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. (Звернення додається). 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                      О.Заєць 
  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прем’єр-Міністру України  
Яценюку А.П. 
 
В.о. Президента України-голові 
Верховної Ради України 
Турчинову О.В. 
 
Народному депутату України 
Пехову В.А. 
 
 
  

ЗВЕРНЕННЯ  
депутатів Коростенської міської ради VI  скликання 

 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2014 р.» від 27.03.2014 №1165-VII скорочено низку 
соціальних програм, в тому числі і видатки на утримання фахівців із соціальної 
роботи з 01.05.2014 р. Це відбувається у зв’язку з тим, що вони нібито 
дублюють функції працівників діючої мережі і надають послуги аналогічні 
іншим закладам.  

Фахівець із соціальної роботи – це не політична ініціатива, це 
європейський зразок надання допомоги молодим сім’ям і людям, які 
потребують підтримки та уваги. Це працівник, який сьогодні є зв’язуючою 
ланкою між державними, громадськими структурами і сім’єю. Їм люди 
відкривають не тільки двері, а й свої серця та душі, і часто вони стають для 
людей єдиною надією, підтримкою та опорою. Робота фахівців із соціальної 
роботи спрямована на виявлення на ранньому етапі сімей, що потребують 
підтримки держави, коли ситуація в тій сім’ї ще не катастрофічна, а також 
надання практичної та консультативної допомоги сім’ям, які вже опинилися в 
складних життєвих обставинах. Жодна установа у сфері соціального 
обслуговування не виконує такого виду діяльності. 

Якщо порівняти, що до 02.07.2012 р. в Коростенському міському центрі  
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працювало 3 спеціалісти і 
соціальним супроводом було охоплено лише 30 сімей, які опинилися в  
складних життєвих обставинах. То з введенням 15 посад фахівців із соціальної 
роботи кількість обстежених сімей зросла до 650, з яких - 185 виявлено як такі, 
що перебувають в складних життєвих обставинах. Протягом 2013 р. фахівцями 
Коростенського міського центру  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
було відвідано 7200 сімей. З них 239 виявлено як такі, що перебувають в 
складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом перебувало 255 
сімей. За допомогою фахівців із соціальної роботи вдалося подолати цілу низку 
соціально-кризових проявів серед молоді і зняти соціальну напругу в місті. На 
сьогоднішній день в м. Коростені увагою фахівців із соціальної роботи 
охоплено понад 4 тис. осіб та близько 8 тис. сімей, в яких виховуються 
неповнолітні діти.  

Фахівці допомагають спільно долати проблеми утвердження особистості, 
міжособистісних стосунків, насильства в сім’ї, жорстокого поводження з 
дітьми, неналежного виконання батьківських обов’язків, встановлення пільг, 
статусів, безробіття, реєстрації за місцем проживання, приватизації житла, 



відновлення втрачених документів, отримання документів, що засвідчують 
особу, сприяють в повернені дітей до біологічних сімей з державних закладів. 

Завдяки їхній небайдужості та своєчасній допомозі багато жінок змінили 
намір перервати вагітність, залишити дитину у пологовому відділенні, 
змінивши життєві орієнтири та модель поведінки. Їхньою увагою охоплені 
сім’ї, в яких виховуються діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, 
діти з особливими потребами. Тому депутати міської ради вважають, що 
система роботи фахівців із соціальної роботи сьогодні є дієва, ефективна і 
потрібна людям.  

Пропозиції Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики 
щодо фінансування даних посад з місцевих бюджетів неможливо, у зв’язку із 
скрутним становищем міського бюджету.  

Від громади міста Коростеня звертаємось до Вас з проханням збереження 
посад фахівців із соціальної роботи. Зекономивши кошти на їх скороченні 
держава збільшить витрати на утримання дітей в інтернатних закладах, зросте 
кількість соціальних сиріт, неблагополучних сімей, збільшиться кількість 
вразливих категорій сімей. Крім того скоротивши фахівців держава витратить 
ще більшу суму на утримання їх в державній службі зайнятості. 

Звертаємось до Вас з проханням переглянути це проблемне питання і в 
силу своєї компетенції скасувати дане рішення, оскільки воно ще більше 
дестабілізує ситуацію в країні. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


