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ВСТУП
Білокуракинська територіальна (об’єднана) громада
(далі — Білокуракинська ОТГ) утворена рішенням Білокуракинської селищної ради від 13.08.2015р. № 85/1
шляхом добровільного об’єднання семи сільських рад
та однієї селищної ради. До складу Білокуракинської
ОТГ входить 24 населені пункти. Адміністративним
центром громади є смт Білокуракине. Займає територію 789,5 км2. Відстань від найвіддаленішого населеного пункту ОТГ до смт Білокуракине — 31 км. До
транспортної інфраструктури громади входить тільки
один вид транспорту — автомобільний.
Станом на 01.01.2019р. кількість населення Білокуракинської ОТГ за даними Держстату — 13 072 осіб,
що становить майже 70% загальної кількості Білокуракинського району, з яких 6 818 осіб (52% загальної
кількості громади) мешкають у селищі Білокуракине,
6 254 — у сільській місцевості.
Із загальної кількості постійного населення (13 072
осіб) 70% є офіційно зайнятими, 10% — офіційно
безробітними. Решта населення зарахована переважно до соціально незахищених верств, осіб непрацездатного віку, а також осіб, які не реєструвались як
зайняті або безробітні. Чисельність людей зайнятих
економічною діяльністю складає близько 9,5 тис.
чоловік. Діти віком від 0 до 18 років — 2 171 осіб.
Білокуракинська громада має ускладнене транспортно-логістичне сполучення як для людей, так і
для суб’єктів господарювання. Вкрай поганий стан
доріг, відсутність громадського транспорту роблять
послуги малодоступними для місцевого населення.
Надавачі послуг розміщуються в адміністративних
центрах Білокуракине та Сєвєродонецьк. Віддаленість
соціальних працівників від міста проживання клієнтів,
незабезпеченість їх транспортом є ще одним чинником
малодоступності послуг.
Також слід узяти до уваги внутрішньо переміщених
осіб, які зареєстровані в Білокуракинській ОТГ. На
території громади зареєстровано близько 8 тис. ВПО
(переважно найбільш уразливі категорії), що становить
майже 60% у відношенні до постійного населення
Білокуракинської ОТГ. Така ситуація створила додаткове навантаження на всі соціальні служби, структури та заклади, які повинні забезпечити надання
адміністративних, медичних та освітніх послуг.
У Білокуракинській громаді з набуттям повноважень
об’єднаної територіальної громади були прийняті в
комунальну власність та на баланс Білокуракинської
селищної об’єднаної територіальної громади всі
бюджетні установи й майно спільної власності тери-

торіальних громад селища та сіл, які ввійшли до ОТГ.
Але в Білокуракинській ОТГ не створені всі необхідні
структури та підрозділи місцевого самоврядування,
які повинні забезпечувати життєдіяльність громади.
У багатьох напрямах діяльності й досі посадові особи
та структури Білокуракинської РДА забезпечують
життєдіяльність Білокуракинського району загалом.
Крім того, слід виділити характерні для всієї України
фактори, які перешкоджають населенню отримувати
соціальні послуги: мала поінформованість населення
про специфіку надання соціальних послуг, небажання
відвідувати соціальні установи, що пов’язане з неузгодженістю графіків роботи, умов звернення, розгалуженістю установ та закладів, дотичних до організації процесу отримання послуги, низьким рівнем
кваліфікації спеціалістів та їхньою невмотивованістю
якісно надавати соціальні послуги.
Тому логічним продовженням роботи громади в
напрямку забезпечення громадян якісними адміністративними та соціальними послугами й упровадження
ефективного механізму міжвідомчої взаємодії є
участь у пілотному проєкті в межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру (компонент «Місцеве
самоврядування та реформа з децентралізації влади»).
Його мета — забезпечити громади методологічною
і ресурсною підтримкою в розробці та створенні
системи надання соціальних послуг населенню на
місцевому рівні. Сучасні підходи до соціального обслуговування в об’єднаних територіальних громадах
передбачають створення інтегрованої моделі центру
надання соціальних послуг, до роботи якого залучають
усі наявні в громаді ресурси.
Розпорядженням Білокуракинського селищного
голови від 11.04.2019р. № 108/1 був затверджений
склад робочої групи з розробки моделі інтегрованої
системи соціального захисту та соціального обслуговування населення Білокуракинської об’єднаної
територіальної громади. До складу робочої групи
ввійшли посадові особи місцевого самоврядування,
представники надавачів соціальних послуг, громадські
активісти.
Під час роботи над проєктом:
• складено соціальний паспорт громади;
• проведено дослідження щодо потреб мешканців
Білокуракинської ОТГ в соціальних послугах;
• проведено навчання на двох семінарах-тренінгах
за темами «Інтегрування технології кейс-менеджменту в систему соціального захисту насе5
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лення в умовах децентралізації» (на прикладі
міста Одеси) і «Сучасні підходи та законодавче
регулювання системи соціального захисту та
соціального обслуговування на рівні ОТГ»;
• складено перелік надавачів соціальних послуг у
громаді тощо.
Усе це допомогло створити власну модель інтегрованої
системи соціального захисту та соціального обслуговування населення Білокуракинської об’єднаної
територіальної громади. Саме її опис і дослідження, які
покладені в основу створення, міститиме цей документ.
Перший розділ — це профіль громади з основними
економічними показниками, описом поточної ситуації
в соціальній сфері Білокуракинської ОТГ. У розділі
міститься інформація про місцеві програми соціального спрямування, які сьогодні реалізуються в громаді.
Важливою частиною розділу є перелік надавачів
соціальних та публічних послуг серед державних, кому-

нальних та громадських організацій, що діють на території громади. У переліку зазначена інформація про
спектр послуг соціальних агенцій, умови їх отримання.
Інформація щодо оцінки потреб мешканців Білокуракинській ОТГ в соціальних послугах є завершальною
в цьому розділі. У розділі наведений аналіз потреб у
соціальних послугах, методологія, яка була використана під час дослідження.
Головні засади, завдання та принципи, на яких має
формуватися модель інтегрованої системи соціального
захисту та соціального обслуговування населення,
наведені в другому розділі. Для цього був проведений
аналіз нормативно-правових актів щодо організації
надання соціальних послуг населення. І головне, у
розділі подані матеріали, напрацьовані робочою
групою, щодо власної моделі інтегрованих соціальних
послуг у Білокуракинській громаді та викладені рекомендації щодо її впровадження.
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РОЗДІЛ 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
станом на 01.01.2019 р.
До Білокуракинської громади
входять такі населені пункти:

Селище Білокуракине

селище міського типу Білокуракине, села Бунчуківка, Грицаївка, Дем’янівка,
Коноплянівка, Шовкунівка, Курячівка, Попівка, Рудове, Хоменкове Перше,
Лизине, Шапарівка, Нещеретове, Калинівське, Паньківка, Цілуйкове,
Олександропіль, Климівка, Ляшківка, Приходьківка, Романівка, Олексіївка,
Заїківка, Луб’янка.

6 818 осіб
проживає в селищі станом на 01.01.2019 р.

13 414,1 га
Загальна площа селища

488 га

11 023,2167 га

зайнято під
забудовами

зайнято під сільськогосподарські землі

Населенняміського типу Білокуракине розташоване на півночі Луганської
Селище
області. З обласним центром — м. Луганськ — селище з’єднане залізницею
(151 км) та шосейною дорогою (128 км).

Білокуракине засноване 1700 року. У 1923 році утворено Білокуракинський район з районним центром Білокуракине. 1957 року селище Білокуракине зараховано до категорії селища міського типу.
На території Білокуракинської селищної ради зареєстровано 8 фермерських господарств.
У смт Білокуракине 54 вулиці та провулки, два квартали — Перемоги та
Миру — і центральна площа Шевченка. На території селищної ради 16 км
шосейних доріг, 2 мости, 28 750 км доріг із твердим покриттям.
У смт Білокуракине діють дві загальноосвітні школи І–ІІІ ступенів, два
дитячі комбінати - «Сонечко» та «Берізка». Функціонує Будинок творчості
для дітей, школа мистецтв, а також районний Будинок культури, сільські
клуби «Дружба» та «Світанок», районна дитяча бібліотека.
Культурним та історичним надбанням селища є краєзнавчий музей і
Свято-Тихонівський храм початку ХVІІІ ст. У 2012 році в центрі селища
побудований храм Святих мучеників.
7
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1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ

На території Білокуракинської селищної ради розташований Будинок-інтернат для громадян похилого віку, у якому перебуває понад 60 осіб.
Будинок-інтернат підпорядкований Департаменту соціального захисту
населення Луганської ОДА.
Однією з найважливіших соціальних галузей у селищі є охорона здоров’я.
Медичну допомогу всім мешканцям Білокуракинського району й Білокуракинської ОТГ надає Центральна районна лікарня на 165 ліжок.
На території адміністративного центру діє шість аптек, Будинок побуту,
а також низка державних інституцій, структур місцевого самоврядування, комунальних установ необхідних для нормальної життєдіяльності
громадян: Центр зайнятості населення, Пенсійний фонд, Управління
соціального захисту населення, ЦНАП, КУ «Центр надання соціальних
послуг», Держземагентство тощо. Працює редакція газети «Життя БілоНаселення
куракинщини».
Село Олександропіль

Населення
Село Ляшківка

Населення
Село Романівка

281 осіб

155

126

Кількість населення,
зокрема 46 дітей

жінки

чоловіки

У селі працює школа, у якій навчається 26 учнів, дитячий садок із 12 вихованцями, магазин, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, бібліотека,
поштове відділення. У центрі села стоїть церква та обеліск загиблим воїнам.
Село газифіковано, є водопровід. Центральні вулиці заасфальтовані. У селі
побудовано вежу мобільного зв’язку.

28 осіб

16

12

Кількість населення,
зокрема 3 дітей

жінки

чоловіки

70 осіб

31

39

Кількість населення,
зокрема 20 дітей

жінки

чоловіки

Село газифіковано, вулиця заасфальтована.

У селі працює клуб, фельдшерський пункт. Село газифіковано, вулиці
заасфальтовані.

ення
Село Приходьківка

Село Климівка

8

3 осіб

2

1

Кількість населення

жінки

чоловіки

2 особи

0

2

Кількість населення

жінки

чоловіки
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Площа

Село Нещеретове

623,39 га

399

Загальна площа

Домогосподарств

1 125 осіб
Кількість населення
станом на 01.01.2019 р.

Площа

У селі працюють ЗОШ І–ІІІ ступенів, дитячий садок, лікарняна амбулаторія,
Будинок культури, відділення зв’язку «Укрпошта», філія Ощадбанку, перукарня, 8 торгових точок.

Село Калинівське

Населення

86,90 га

9

Загальна площа

Домогосподарств

13 осіб
Кількість населення

Площа
Село Паньківка

Населення

340,51 га

169

Загальна площа

Домогосподарств

475 осіб
Кількість населення
У селі працюють ЗОШ І–ІІ ст., фельдшерський пункт, сільський клуб,
відділення зв’язку «Укрпошта», Білокуракинський ПАЛ, 3 торгові точки.

Село Цілуйкове

Населення

641,00 га

114

Загальна площа

Домогосподарств

286 осіб
Кількість населення
У селі діють фельдшерський пункт, сільський клуб, відділення зв’язку
«Укрпошта», 1 торгова точка.

Село Курячівка

296,1 га

213

Загальна площа

Домогосподарств

540 осіб

282

258

Кількість населення

жінки

чоловіки
9
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Село Хоменкове Перше

Площа

Село Попівка

Площа
Село Рудове

Площа

301,2 га

72

Загальна площа

Домогосподарства

130 осіб

64

66

Кількість населення

жінки

чоловіки

96,2 га

109

Загальна площа

Домогосподарств

238 осіб

127

111

Кількість населення

жінки

чоловіки

132 га

6

Загальна площа

Домогосподарств

12 осіб

5

7

Кількість населення

жінки

чоловіки

1 272 га

862 особи

Загальна площа

Кількість населення

261,6 га

347 осіб

c. Дем’янівка

c. Дем’янівка

225,8 га

271 особа

c. Шовкунівка

c. Шовкунівка

784,6 га

244 особи

c. Коноплянівка

c. Коноплянівка

а
Села Дем’янівка, Коноплянівка,
Шовкунівка

На території розташовані такі установи:
• два агроформування СТОВ «Зоря», СТОВ МТС «Альянс»;
• сім фермерських господарств: «Діоніс», «Веселка», «Лідер», «Факел»,
«Самарский», «Березень»;
• дві школи: Дем’янівська ЗОШ І–ІІ ступенів і Коноплянівська ЗОШ І–ІІ
ступенів;
• два заклади медицини: Дем’янівський ФАП, Коноплянівський ФАП.
Населення сіл обслуговують поштове відділення, розташоване в адміністративному центрі с. Дем’янівка, сільські бібліотеки в селах Дем’янівка,
Коноплянівка. На території працює 6 торгових точок.
10

Площа
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Село Олексіївка

Населення

496,8 га

506 осіб

Загальна площа

Кількість населення

У селі працюють: Олексіївська ЗОШ — 38 учнів, НДЗ «Соняшник» — 15 дітей.
Крім того, на території села працюють Олексіївський будинок культури,
сільська бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, Олексіївське
відділення лісництва, відділення зв’язку «Укрпошта», 4 магазини.

Село Заїківка

313,3 га

207 осіб

Загальна площа

Кількість населення

У селі працюють: Заїківський сільський клуб, сільська бібліотека,
Заїківський фельдшерський пункт, 1 магазин.
Село Луб’янка

Площа

Село Бунчуківка

668,3 га

313 осіб

Загальна площа

Кількість населення

У селі працюють школа — 40 учнів, Луб’янський сільський клуб, сільська
бібліотека, Луб’янський фельдшерсько-акушерський пункт, Луб’янське
відділення зв’язку «Укрпошта», магазини.

318 осіб

174

144

Кількість населення,
з них 138 — особи
працездатного віку

жінки

чоловіки

У селі функціонує відділення зв’язку «Укрпошта», фельдшерсько-акушерський пункт, Будинок культури, бібліотека, є СТОВ «Україна».
Село Грицаївка

Село Лизине

51 особа

30

21

Кількість населення,
з них 22 — особи
працездатного віку,
11 — молодь (18–34 р.)

жінки

чоловіки

424 особи

232

192

Кількість населення

жінки

чоловіки

371,5 га
Загальна площа

На території села розташовані: сільськогосподарське підприємство СТОВ
«Прогрес», Лизинська ЗОШ І–ІІ ступенів, Лизинський СБК.
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Село Шапарівка

671,5 га
Загальна площа

370 осіб

191

179

Кількість населення

жінки

чоловіки

На території села розташовані: Шапарська ЗОШ І–ІІ ступенів, Шапарський
сільський клуб. ). На території громади є родовища корисних копалин: 2
кар’єри (пісок).
У процесі роботи над проєктом були складені соціальні паспорти з кожного старостинського округу, які входять
до Білокуракинської ОТГ в розрізі населених пунктів за округами (Додаток 3).
Населення і трудові ресурси

70%
Відношення чисельності населення громади до чисельності населення
району. Це свідчить про потужний людський потенціал об’єднаної територіальної громади.

Природний та міграційний рух
населення (сумарно за всіма
населеними пунктами, що
ввійшли до ОТГ)

–262 особи
2013

2014

Загальне збільшення (зменшення)

–93 особи

–169 осіб

Природний приріст

Сальдо міграції

124 | Народжені
217 | Померлі

206 | Прибулі
375 | Вибулі

–93 особи
Загальне збільшення (зменшення)

–134 особи 41 особа
Природний приріст

Сальдо міграції

131 | Народжені
265 | Померлі

228 | Прибулі
187 | Вибулі

–18 осіб
2015

12

Загальне збільшення (зменшення)

–65 осіб

47 осіб

Природний приріст

Сальдо міграції

107 | Народжені
172 | Померлі

192 | Прибулі
145 | Вибулі
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–11 осіб
2016

Загальне збільшення (зменшення)

–71 особа

60 осіб

Природний приріст

Сальдо міграції

199 | Народжені
170 | Померлі

180 | Прибулі
120 | Вибулі

–175 осіб
2017

Загальне збільшення (зменшення)

–138 осіб

36 осіб

Природний приріст

Сальдо міграції

125 | Народжені
263 | Померлі

145 | Прибулі
182 | Вибулі

–216 осіб
2018

Природний приріст по району

Загальне збільшення (зменшення)

–150 осіб

66 осіб

Природний приріст

Сальдо міграції

106 | Народжені
256 | Померлі

144 | Прибулі
210 | Вибулі

Водночас у громаді спостерігається від’ємний природний приріст
населення.

2013

2014

2015

–134 особи

199

353

Природний приріст

Народжені

Померлі

–175 осіб

191

392

Природний приріст

Народжені

Померлі

–215 осіб

156

388

Природний приріст

Народжені

Померлі
13
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2016

2017

2018

–35 осіб

142

177

Природний приріст

Народжені

Померлі

–197 осіб

178

375

Природний приріст

Народжені

Померлі

–213 осіб

152

365

Природний приріст

Народжені

Померлі

Тенденція від’ємного природного приросту в об’єднаній територіальній громаді
повторює тенденцію від’ємного природного приросту загалом у районі за останні роки.
Населення ОТГ старіє так само, як і населення району. Про це свідчить досить високий
віковий індекс (відношення кількості дітей до 14 років до кількості населення 65
років і старше), що 2018 року становив 37,7 %.

1.2. НАДАВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ПОСЛУГ
ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
Селищний голова Білокуракинської громади має заступника, який координує роботу і
соціальної сфери, і ЦНАПу, а також опікується ще багатьма напрямами роботи, що перешкоджає ефективній роботі з організації системи соціального захисту населення в громаді.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ У БІЛОКУРАКИНСЬКІЙ ОТГ

Заступник

Селищний голова

Старости

ЦНАП

14

Сектор із соціальної
роботи

Відділ освіти

Відділ культури і туризму

КУ «ЦНСП»

Заклади освіти

Заклади культури
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Система соціального захисту в громаді охоплює сектор із соціальної роботи (фактично, один
спеціаліст), Службу у справах дітей (фактично, відсутні працюючі спеціалісти) та КУ «Центр
надання соціальних послуг».
Організаційне забезпечення соціальної роботи в громаді покладено на відповідний підрозділ
у структурі виконавчого комітету селищної ради — сектор із соціальної роботи. До функцій
сектору із соціальної роботи належать:
• планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку відповідних пропозицій до проєктів місцевих програм соціального розвитку, проєкту бюджету об’єднаної
територіальної громади;
• моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг;
• визначення потреб громади в соціальних послугах;
• розробка бюджетних програм соціального захисту та їх адміністрування;
• виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
• вживання заходів реагування на звернення та повідомлення щодо вчинення домашнього насильства;
• ухвалення рішень про надання послуг тощо.
З 2018 року в громаді функціонує комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»
Білокуракинської селищної територіальної громади (рішення селищної ради від 11.12.2017 р.
№ 37/12). Основні напрями діяльності:
• надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового
або денного перебування;
• здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, щоб забезпечити
реабілітацію, адаптацію та їхню інтеграцію в суспільство.
Соціальні послуги в КУ ЦНСП надають у її структурних підрозділах:
• відділення соціальної допомоги вдома;
• відділення денного перебування;
• відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.
КУ «Центр надання соціальних послуг»

Відділення
соціальної
допомоги
вдома

Соціальна послуга
догляду вдома

Факультети

Відділення
денного
перебування

· Соціальна адаптація;
· Консультування;
· Соціально-педагогічна
послуга «Університет
третього віку».

· Культурно-дозвільної діяльності
· Медицина, здоровий спосіб життя
· Господарочка
· Мистецтво вокалу та народної пісні
· Літературно-художній

Відділення
комплексної
реабілітації
для дітей
з інвалідністю

Служба
перевезень
для осіб
з інвалідністю
«Соціальне таксі»

· Психолого-педагогічна діагностика;
· Психолого-педагогічна корекція;
· Лікувальна фізкультура
· Масаж
· Арт-терапія
· Інформаційно-консультативні послуги

Пункт прокату засобів
реабілітації

Консультаційний пункт
з правових питань
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У відділеннях ЦНСП надають послуги догляду вдома, соціальної адаптації консультування,
представництво інтересів, реабілітаційні послуги для дітей з інвалідністю. У відділенні денного перебування запроваджено інноваційну соціально-педагогічну послугу «Університет
третього віку», функціонують пункт прокату реабілітаційних засобів та консультативний пункт
із правових питань.
З травня 2019 року в установі функціонує служба «Соціальне таксі» (рішення селищної ради від
15.05.2018р. № 46/12). Усього послугами комунальної установи охоплено 504 особи, зокрема
послугу догляду вдома отримують 245 осіб, реабілітаційні послуги — 20 дітей з інвалідністю,
інші послуги — 242 особи.
Щоб розширити послуги комунальної установи «Центр надання соціальних послуг», запровадити нові форми роботи та створити власну матеріальну технічну базу, у громаді ухвалено
рішення щодо реконструкції та ремонту двох приміщень з подальшою їх передачею на баланс
ЦНСП. Загальна сума на проведення ремонтних робіт коштом місцевого бюджету становить
1,5 млн грн.
На території Білокуракинської ОТГ створений Центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою: смт Білокуракине, вул. Центральна, 63-А. Діяльність Центру повністю
відповідає вимогам надавачів адміністративних послуг. У Центрі надаються послуги з реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації місця проживання / перебування, послуги Держгеокадастру, адміністративні послуги соціального спрямування, послуги Державної міграційної
служби. На сьогодні Центр забезпечує мешканців громади наданням 108 адміністративних
послуг. ЦНАП працює за принципом «єдиного вікна».
Центр надання адміністративних послуг визначений суб’єктом у сфері соціального захисту
населення щодо прийому документів для призначення всіх видів державної допомоги відповідно до затвердженого переліку та їх передачі відповідним органам, згідно із наказом
Мінсоцполітики від 21.06.2016р. № 1030.
Відповідно до Положення про центр надання адміністративних послуг, щоб створити зручні
та доступні умови отримання адміністративних та інших послуг у межах сіл Олександропіль,
Нещеретове та Курячівка, буде створено віддалені робочі місця для адміністраторів.
Щоб максимально наблизити послуги до клієнтів, прийом документів для отримання
адміністративних послуг соціального спрямування сьогодні здійснюється безпосередньо в
старостинських округах діловодами.

ПОТЕНЦІЙНИМИ ОТРИМУВАЧАМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ Є (ЗА ГРУПАМИ):

16

350

398

890

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

533

2 142

2 115

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

2 972

2 739

1 489

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)
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62

473

69

довгожителі (особи
від 90 років)

особи з
інвалідністю (дані
УСЗН/ПФУ

діти з
інвалідністю

9

48

13

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними
захворюваннями

діти під опікою/
піклуванням

37

5

44

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

особи, які потребують паліативної
допомоги

сім’ї, які перебувають в складних
життєвих обставинах

19

238

5 618

діти, які перебувають у складних
життєвих обставинах (дані Служби
у справах дітей)

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

працездатне населення в працездатному віці

585

4

248

внутрішньо переміщені особи (особи,
взяті на облік як ВПО)

учасники/-ці бойових
дій, ветерани Другої
світової війни

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

4
особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій (зокрема, які постраждали
від насильства в сім’ї, торгівлі людьми)

122
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі,
які відбули покарання)
У громаді виконання повноважень із забезпечення захисту прав дітей здійснюється в неналежний спосіб. Попри те, що ще в січні 2018 року ухвалено рішення про створення Служби у
справах дітей (рішення селищної ради від 17.01.2018р., № 39/4), фактично служба не працює.
Заявлені відповідно до штатного розкладу вакансії спеціалістів вільні, оскільки в місцевому
бюджеті на 2019 рік не передбачалися витрати на утримання цього структурного підрозділу.
Чинна в Білокуракинській ОТГ модель системи соціального захисту не забезпечує виконання всіх передбачених законодавством України функцій соціального захисту, планування
та розвитку необхідного спектра соціальних послуг, а відсутність дорадчих та колегіальних
органів (окрім опікунської ради) створює обмеження для забезпечення належної міжвідомчої
взаємодії тощо.
Базові соціальні послуги населенню надають через мережу об’єктів соціальної інфраструктури громади, яку формують заклади освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури
та спорту.
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4

8

9

загальноосвітніх
навчальних
закладів І–ІІІ
ступенів

загальноосвітніх
навчальних
закладів І–ІІ
ступенів

дошкільних
навчальних
закладів

1

21

2

заклад позашкільної
освіти

заклад культури

заклади фізичної
культури

15

2

1

фельдшерськоакушерських
пунктів

амбулаторії,
поліклініки

лікарня

СОЦІАЛЬНА КАРТА БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської селищної
територіальної громади, смт Білокуракине, вул. Історична, 47
Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської селищної ради, смт
Білокуракине, вул. Центральна, 63-А
Відділ освіти Білокуракинської селищної ради, смт Білокуракине, вул. Паркова, 33
Структурний підрозділ Старобільського місцевого центру з надання безплатної вторинної
правової допомоги, смт Білокуракине, вул. Базарна, 13
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Білокуракинської
райдержадміністрації, смт Білокуракине, вул. Історична, 47
Управління соціального захисту населення, смт Білокуракине, площа Шевченка, 2-А
Білокуракинське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Луганській області,
смт Білокуракине, вул. Історична, 81
Білокуракинський районний центр зайнятості, смт Білокуракине, вул. Центральна, 84
Білокуракинський відділ поліції Головного управління Національної поліції України в
Луганській області, смт Білокуракине, вул. Паркова, 25
Комунальний неприбутковий заклад «Білокуракинський районний Центр ПМСД»,
смт Білокуракине, вул. Центральна, 72
Комунальна установа «Білокуракинський фізкультурно-спортивний комплекс
“Здоров’я”», смт Білокуракине, вул. Історична, 32-Б
Будинок дитячої та юнацької творчості, смт Білокуракине, вул. Історична, 59
Білокуракинська дитячо-юнацька спортивна школа, смт Білокуракине, вул. Історична, 49
Комунальний заклад «Краєзнавчий музей Білокуракинської селищної територіальної
громади», смт Білокуракине, вул. Історична, 61
Комунальний заклад «Дитяча школа мистецтв Білокуракинської селищної територіальної
громади», смт Білокуракине, вул. Паркова, 13
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Олександропільський СО
Олександропіль
Ляшківка
Романівка
Климівка
Хоменкове Перше

Приходьківка
Рудове

Курячівка
Курячівський СО

Попівка
Попівський СО

Лизине
Шовкунівка
Білокуракине

Дем’янівський СО
Дем’янівка

Шапарівка
Шапарівський СО
Луб’янка
Луб’янський СО

Коноплянівка
Коноплянівський СО

Бунчуківка
Бунчуківський СО
Заїківка

Грицаївка

Цілуйкове
Цілуйківський СО

Олексіївка
Олексіївський СО

Паньківка
Паньківський СО
Нещеретове
Нещеретівський СО

Калинівське
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Заклади освіти
• Білокуракинська загальноосвітня школа I–III ступенів № 1, смт Білокуракине,
вул. Історична, 57
• Білокуракинська загальноосвітня школа I–III ступенів № 2, смт Білокуракине,
вул. Шевченка, 35
• Нещеретівська загальноосвітня школа I–III ступенів, с. Нещеретове, вул. Шкільна, 11
• Курячівська загальноосвітня школа I–III ступенів, с. Курячівка, вул. Шкільна, 1
• Паньківська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Паньківка, вул. Шкільна, 5
• Луб’янська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Луб’янка, вул. Шкільна, 30
• Лизинська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Лизине, вул. Пушкіна, 34-Б
• Олексіївська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 18
• Олександропільська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Олександропіль,
вул. Соколовського, 4
• Шапарська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Шапарівка, пров. Шкільний, 2-А
• Дем’янівська загальноосвітня школа I–II ступенів, с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2-А
Заклади дошкільного навчання
• Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 «Сонечко»,
смт Білокуракине, вул. Перемоги, 1-А
• Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Берізка»,
смт Білокуракине, вул. Радянська, 16-А
• Комунальний дошкільний навчальний заклад «Казка», с. Курячівка, вул. Шкільна, 1
• Дошкільний навчальний заклад короткотривалого перебування «Барвінок», с. Лизине,
вул. Пушкіна, 34-Б
• Комунальний дошкільний навчальний заклад «Малятко», с. Олександропіль,
вул. Соколовського, 2
• Комунальний дошкільний навчальний заклад «Соняшник», с. Олексіївка,
вул. Радянська, 46
• Комунальний дошкільний заклад «Чебурашка», с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2
• Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зірочка», с. Нещеретове,
вул. Шкільна, 11-А
• Комунальний дошкільний навчальний заклад «Вишиванка», с. Шапарівка,
пров. Шкільний, 2-А
Заклади охорони здоров’я
• Нещеретівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Нещеретове,
вул. Садова, 1
• Бунчуківський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Бунчуківка, вул. Центральна, 7
• Дем’янівський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2-А
• Грицаївський фельдшерський пункт, с. Грицаївка, вул. Зарічна, 20
• Заїківський фельдшерський пункт, с. Заїківка, вул. Шкільна, 9
• Коноплянівський фельдшерський пункт, с. Коноплянівка, вул. Щорса, 14
• Лизинський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Лизине, вул. Пушкіна, 32
• Луб’янський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Луб’янка, вул. Шевченка, 5
• Олександропільський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Олександропіль,
вул. Соколовського, 14
• Олексіївський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Олексіївка, вул. Набережна, 67
• Паньківський фельдшерсько-акушерський пункт, с. Паньківка, вул. Шкільна, 2
• Цілуйківський фельдшерський пункт, с. Цілуйкове, вул. Відрадна, 3
• Шапарівський фельдшерський пункт, с. Шапарівка, вул. Пушкіна, 1-A
Заклади культури та дозвілля
• Комунальний заклад «Дитяча школа мистецтв Білокуракинської селищної
територіальної громади», смт Білокуракине, вул. Паркова, 13
• Комунальний заклад «Публічна бібліотека Білокуракинської селищної територіальної
громади», смт Білокуракине, вул. Історична, 40
• Білокуракинська централізована бібліотека, смт Білокуракине, вул. Історична, 40
• Білокуракинська бібліотека-філія № 1 для дітей, смт Білокуракине, вул. Шевченка, 6/1
• Олександропільська бібліотека-філія № 3, с. Олександропіль, вул. Соколовського, 2
• Олексіївська бібліотека-філія № 4, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 1
• Білокуракинська бібліотека-філія № 5, смт Білокуракине, вул. Центральна, 222
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• Бунчуківська бібліотека-філія № 6, с. Бунчуківка, вул. Козинка, 4
• Дем’янівська бібліотека-філія № 8, с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2-А
• Заїківська бібліотека-філія № 10, с. Заїківка
• Коноплянівська бібліотека-філія № 11, с. Коноплянівка, вул. Щорса, 14
• Курячівська бібліотека-філія № 12, с. Курячівка, вул. Центральна, 19
• Лизинська бібліотека-філія № 13, с. Лизине, вул. Пушкіна, 32-Б
• Луб’янська бібліотека-філія № 14, с. Луб’янка, вул. Шкільна, 29
• Нещеретівська бібліотека-філія № 15, с. Нещеретове, вул. Садова, 2
• Паньківська бібліотека-філія № 17, с. Паньківка, вул. Шкільна, 1
• Попівська бібліотека-філія № 21, с. Попівка, вул. Молодіжна, 67
• Цілуйківська бібліотека-філія № 22, с. Цілуйкове, пров. Сонячний, 1
• Шапарівська бібліотека-філія № 24, с. Шапарівка, вул. Пушкіна, 1-А
• Сільський будинок культури «Дружба», смт Білокуракине, вул. Центральна, 222
• Сільський клуб «Світанок», вул. Тімірязєва, 56
• Лизинський сільський будинок культури, с. Лизине, вул. Пушкіна, 32-Б
• Шапарівський сільський клуб, с. Шапарівка, вул. Пушкіна, 1-А
• Бунчуківський сільський будинок культури, с. Бунчуківка, вул. Козинка, 4
• Дем’янівський сільський будинок культури, с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2-А
• Курячівський сільський будинок культури, с. Курячівка, вул. Центральна, 19
• Попівський сільський клуб, с. Попівка, вул. Молодіжна, 67
• Нещеретівський сільський будинок культури, с. Нещеретове, вул. Садова, 2
• Паньківський сільський клуб, с. Паньківка, вул. Шкільна, 1
• Цілуйківський сільський клуб, с. Цілуйкове, пров. Сонячний, 1
• Олексіївський сільський будинок культури, с. Олексіївка, вул. Набережна, 66
• Заїківський сільський клуб, с. Заїківка, вул. Радянська, 59
• Луб’янський сільський клуб, с. Луб’янка, вул. Шкільна, 29
• Олександропільський сільський будинок культури, с. Олександропіль, вул. Миру, 28
• Романівський сільський клуб, с. Романівка, вул. Центральна, 11-А
• Коноплянівський сільський клуб, с. Коноплянівка
Значну кількість цих послуг надають на базі навчальних закладів. Наприклад, послуги з підтримки дітей та сімей з дітьми / молоді охоплюють денний догляд дітей (групи продовженого дня), організацію харчування в школі, гурткову роботу. Послуги особам з інвалідністю
також обмежуються організацією відповідного навчання (інклюзії) цієї категорії дітей.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів задовольняє потребу в освітніх послугах (I–
III рівня освіти). На базі Будинку дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацької спортивної
школи, загальноосвітніх навчальних закладів надаються послуги позашкільної освіти (гурткова й секційна робота). Практично в кожному населеному пункті громади функціонують
бібліотека, клуб, ФАП.
Сьогодні в громаді запроваджується інклюзивна освіта (два інклюзивні класи: Білокуракинська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 та Білокуракинська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2; інклюзивна група в
КДНЗ (ясла-садок) № 1 «Сонечко»).

ЗАГАЛОМ СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ ГРОМАДИ ФОРМУЮТЬ ЗАКЛАДИ:
Освіти

Фізичної
культури та
спорту

12

9

1

шкіл

ДНЗ

позашкільний
заклад

2

21

дитячо-юнацька спортвна школа
та спорткомплекс «Здоров’я».

заклад
культури
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2

15

амбулаторії

ФАПів

На території Білокуракинської ОТГ функціонує дитячий будинок сімейного типу, у якому
виховується дев’ять дітей-сиріт, та дві патронатних сім’ї, проживає п’ять прийомних сімей.
Виконання повноважень із забезпечення захисту прав дітей у громаді вирішуються через
структурні підрозділи Білокуракинської РДА. На сьогодні в районі й далі працює Служба у
справах дітей, ЦСССДМ.
Однак через нестачу фахівців із соціальної роботи (ФСР) у складі ОТГ, неукомплектованість
працівниками Служби у справах дітей соціальна робота в ОТГ не є досить ефективною та
результативною.
Організація і проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання
потраплянню в складні життєві обставини осіб, сімей, дітей та молоді; виявлення осіб, сімей,
дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги; здійснення соціального супроводу, надання цим категоріям соціальних послуг за
результатами проведеної оцінки потреб; забезпечення прав дітей, організація наставництва
над дитиною, яка проживає в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, здебільшого здійснюють районний ЦСССДМ та Служба у справах дітей Білокуракинської райдержадміністрації.
На низькому рівні в громаді є надання адресної натуральної допомоги, що зумовлено відсутністю в складі Центру надання соціальних послуг відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги. Також на сьогодні є застарілою матеріально-технічна база,
яку використовує ЦНСП, бо придбана ще в 1990-х роках і не відповідає сучасним критеріям.
Наявність громадських організацій у Білокуракинській громаді підтверджує достатній рівень
громадської активності її мешканців, яка спрямована на вирішення соціальних питань чи
підтримку соціально вразливих груп населення.
До процесів ухвалення та реалізації рішень громадян залучають переважно традиційними
способами, однак використовуючи широкий спектр форм та механізмів, до яких належать:
застосування механізму е-петицій, створення громадських рад, проведення громадських
слухань, організація доступу до публічної інформації, звернення громадян, підтримка громадських ініціатив.
Підтримка громадських ініціатив здійснюється за допомогою залучення жителів громади
до участі в бюджетному процесі через подання ініціативних проєктів місцевого розвитку,
спрямованих на розв’язання пріоритетних проблем громади, що унормовано рішеннями ради
від 13 жовтня 2017 року № 34/3 «Про затвердження Положення про бюджет участі», розпорядженням селищного голови № 25 від 23 січня 2018 року «Про затвердження персонального
складу та положення про Координаційну раду з питань громадського бюджету (бюджету
участі) Білокуракинської селищної територіальної громади».
Водночас недостатнім є рівень використання вебпредставництва ради для інформування
населення з різних соціальних питань. Бракує практики мапування та планування послуг. А
взаємообмін інформацією між структурами та фахівцями здійснюється в робочому режимі
без належного нормативного врегулювання. Не унормованою є міждисциплінарна взаємодія,
яка до того ж має ситуативний характер.
Система послуг у Білокуракинській громаді повністю зумовлена наявною мережею об’єктів
соціального призначення.
Достатньо широкий спектр послуг надається особам похилого віку та особам з інвалідністю в
межах діяльності Центру надання соціальних послуг. Проте інші види послуг досі не розвинені.
Чинна система надання соціальних послуг у Білокуракинській ОТГ недостатньо ефективна.
Сьогодні надання соціальних послуг залежить від можливостей наявної мережі установ
та закладів комунальної форми власності. Наявні соціальні послуги задовольняють лише
невідкладні потреби вразливих груп населення, недостатньо орієнтовані на запобігання
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виникненню складних життєвих обставин, не завжди формують у людини бажання та навички
реінтеграції в суспільство, що призводить до утримання значної кількості таких осіб під опікою
територіальної громади.
Усе це свідчить, що соціальна робота в ОТГ зазвичай ґрунтується на застарілих підходах, через
що зберігається низка суттєвих проблем: нестача регулярного механізму визначення потреб
мешканців у соціальних послугах; соціальні послуги охоплюють не всі групи населення, низька
співпраця між суб’єктами — надавачами послуг, що функціонують у громаді, недостатній рівень
контролю і впливу громади на процес надання соціальних послуг. Водночас інтегрований
підхід потребує переходу від вузького погляду: «Ми робимо для отримувача тільки те, що
входить у наші обов’язки та можливості» — до широкого: «Ми прагнемо досягти цілей, тож для
цього шукаємо можливості й залучаємо ресурси з усіх доступних джерел, зокрема отримувача
та його найближчого оточення».

1.3. ОЦІНКА ПОТРЕБ ГРОМАДИ В СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
з’ясувати поточний стан системи надання соціальних послуг у громаді, зокрема проблемних
питань; визначити основні потреби клієнтів, а також потенціал та пріоритетні напрями
діяльності місцевих органів влади та громадських організацій стосовно поліпшення якості
та поширення спектра соціальних послуг, що їх надають соціально вразливим групам
населення в Білокуракинській ОТГ.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Здійснити огляд наявних провайдерів та груп клієнтів соціальних послуг Білокуракинської ОТГ.
2.

Проаналізувати обізнаність населення щодо отримання соціальної допомоги, процедур та
надавачів послуг.

3.

Дослідити досвід мешканців у соціальному обслуговуванні, своєчасність, повноту та якість
наданої допомоги.

4.

Виявити основні труднощі під час отримання соціальних послуг (визначення бар’єрів, оцінка
доступності, віддаленості тощо).

5. Оцінити потреби в змінах системи надання соціальних послуг на місцевому рівні.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
• перелік послуг та їх надавачів у громаді, які учасники дослідження вже отримували;
• оцінка якості соціальних послуг у громаді;
• рівень вдоволеності наданими послугами;
• перелік послуг, яких немає в громаді, але в яких є потреба;
• перепони у використанні послугами, які є в громаді (якщо вони є, то чому не користуються:
відстань, бюрократизація процесу тощо);
• рівень інформованості громади про можливість отримувати соціальні послуги та про
заклади, що такі послуги надають;
• джерела отримання інформації про соціальні послуги (сайт, газета, дошки оголошень тощо) —
у який спосіб органи влади мають комунікувати із жителями громади;
• місця надання послуг — де найзручніше отримувати послуги;
• яким умовам повинно відповідати місце прийому? Чого сьогодні не вистачає для комфортних
умов під час отримання послуги?
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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
сім’ї / особи, які виховують дітей та/або виховують і доглядають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
і тимчасово не можуть проживати зі своєю сім’єю, самотні повнолітні особи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

безробітні члени родини;
багатодітні сім’ї;
жінки, які очікують на народження дитини;
неповні сім’ї;
сім’ї з дітьми в стадії розлучення;
малозабезпечені сім’ї;
ПС, ДБСТ, патронатні сім’ї;
опіка / піклування;
дорослі члени сім’ї з інвалідністю, діти з інвалідністю та їхні сім’ї;
тяжкохворі члени сім’ї;
особи, які постраждали від торгівлі людьми;
особи з інвалідністю (мобільні, маломобільні, немобільні);
ВПО;
учасники АТО/ООС;
особи, які постраждали від насильства в сім’ї;
діти, які постраждали від жорстокого поводження та насильства;
особи, які вчинили насильство (діти, що перебувають у конфлікті із законом);
члени родини, які мають психічні розлади / захворювання;
пересічна родина, у якої виховується одна-дві дитини і яка не належить до жодної вразливої
групи;
• члени родини, що мають проблеми зі здоров’ям, але інвалідність не оформлена;
• самотні літні люди.

НОРМАТИВНА БАЗА:
• Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19;
• Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження
Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних
послугах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0253-14;
• Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 № 26 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної
територіальної громади у сфері соціального захисту населення»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16;
• Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження
Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0904739-13;
• Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 № 890 «Про деякі питання
діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та
захисту прав дітей» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN044461.html;
• Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 № 282 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту»
https://www.msp.gov.ua/files/deinst/metod/282.pdf;
• Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження
Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і не можуть самостійно їх подолати»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
I етап

аналіз нормативної бази, яка визначає термінологію щодо соціальних послуг, перелік самих
послуг і їхніх постачальників, а також повноваження органів місцевого самоврядування
щодо організації та забезпечення їх надання.
Первинне визначення потреб за допомогою збору й аналізу даних щодо:
• звернень громадян до Білокуракинської селищної ради;
• профілю громади в розділі «Соціальний захист»;
• переліку наявних соціальних послуг.

IІ етап

визначення індивідуальних потреб жителів громади, які є потенційними або чинними
отримувачами соціальних послуг, рівня їх інформованості про можливості отримання послуг,
перепони в цьому процесі.

IІІ етап

обговорення та аналіз пропозицій і бачення потенційними або чинними отримувачами
соціальних послуг моделі надання соціальних послуг у територіальній громаді.

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ:
• аналіз первинної документації (звернення громадян);
• проведення фокус-груп з отримувачами (потенційними та чинними) соціальних послуг.
Під час роботи з фокус-групою були використані методики топфасилітації, що дало змогу
максимально зібрати інформацію в групі за оптимальний строк, почути думку кожного
учасника та гарантувати учасникам відчуття безпеки.

ПЕРЕПОНИ, ЯКІ ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ, ФОРМУЮЧИ СИСТЕМУ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ ГРОМАДИ.

Основні проблеми, з якими стикаються жителі Білокуракинської ОТГ під час отримання
соціальних та адміністративних послуг, притаманні більшості сільськогосподарських
районів України. Серед головних: територіальна віддаленість сільських населених
пунктів до адміністративного центру смт Білокуракине; украй незадовільний стан
доріг та відсутність громадського транспортного сполучення; важкодоступність
послуг для маломобільних груп населення; відсутність фахівців, які можуть скласти
«дорожню карту» для громадян, що звернулися по допомогу, з урахуванням комплексного розв’язання порушених проблем.
1.

Питання щодо отримання соціальних послуг, соціальних виплат, державної підтримки,
пільги та інше потрібно вирішувати в інституціях різних форм урядування: РДА, ОТГ, місцеве
самоврядування. Це додає певних труднощів і непорозумінь у процесі отримання послуги.
Але людину цікавить тільки результат.

2. Є незрозумілим і непрозорим алгоритм дій для людини, яка звертається по отримання
соціальних та адміністративних послуг.
3. Інформація про активні соціальні сервіси, послуги в громаді розрізнена, несистематизована,
особливо коли її надають соціальні інституції, які не підпорядковуються селищній раді; треба
звертатися до різних джерел, а краще тільки безпосередньо до надавача послуги, що затягує
процес отримання або робить його недоступним.
4. У громаді бракує спеціалістів, які займаються сімейною політикою, роботою із сім’ями, що
опинилися в складних життєвих обставинах, з дітьми та молоддю.
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5.

Рівень професійних знань і практичних навичок спеціалістів соціальної сфери, які працюють на
території громади, потрібно підвищити й удосконалити. Спеціалісти не володіють системною
та актуальною інформацією щодо ресурсів громади, алгоритму дій для вирішення тих чи інших
питань і життєво важливих для громадян проблем.

6. Занадто висока бюрократизація процесу отримання державної соціальної підтримки,
соціальної послуги на рівні громади викликає в громадян небажання звертатися до соціальних
інституцій.
7.

Незадовільний стан доріг, відсутність громадського транспортного сполучення, архітектурної
доступності до установ та закладів, некомфортні умови для звернення за послугою також є
причиною недоступності послуги.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
Важливим показником для аналізу оцінки потреб, якості та ефективності соціальних послуг,
які надаються в громаді, є звернення громадян та результат їхнього розгляду. 2018 року
загальна кількість звернень громадян до Білокуракинської селищної ради становила 448.
Майже 92% (411) загальної кількості звернень — це звернення щодо отримання матеріальної
допомоги коштом місцевого бюджету на лікування, на поховання тощо. Невелика кількість
звернень стосувалася допомоги в проведенні ремонту житла, завезенні дров та інших
побутових питань. Щодо послуг призначення державної допомоги за весь 2018 рік було
зареєстровано п’ять звернень. І два звернення — це питання встановлення опіки над дітьми.
У І кварталі 2019 року кількість звернень громадян становила 109, з яких майже 97% (106) —
щодо отримання матеріальної допомоги коштом місцевого бюджету на лікування, на поховання
тощо. І лише три звернення по допомогу розв’язати різні побутові питання.
Аналіз результатів доводить, що здебільшого проблеми отримання адміністративних і соціальних послуг вирішують на рівні району.

2018

2019
(І квартал)

488 звернень

411 (92%)

загальна кількість звернень
громадян до Білокуракинської
селищної ради

звернень щодо отримання
матеріальної допомоги коштом
місцевого бюджету на лікування,
на поховання тощо

109 звернень

106 (97%)

загальна кількість звернень
громадян до Білокуракинської
селищної ради

звернень щодо отримання
матеріальної допомоги коштом
місцевого бюджету на лікування,
на поховання тощо

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ФОКУС-ГРУПИ.
ПОТРЕБИ МЕШКАНЦІВ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
1.
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Розробка комунікаційної стратегії для надавачів соціальних, адміністративних послуг і послуг
гуманітарного спрямування з клієнтами, яка міститиме інформування щодо можливостей
соціального обслуговування, просвітницькі заходи щодо попередження тих чи інших соціальних проблем та передбачатиме використання різних джерел донесення інформації, зокрема
через медіа, соціальні мережі, по телефону тощо.
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2.

Комплексна підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт: прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу, опікунів, допомога у відновленні документів, захисту майнових
прав тощо.

3.

Комплексна підтримка багатодітних сімей.

4. Забезпечення згідно з графіком безкоштовного транспортного трансферу з віддалених населених пунктів до смт Білокуракине для вирішення питань в отриманні послуг.
5.

Розв’язання питання щодо створення інклюзивних груп у дитячих садочках громади.

6.

Надання соціальних послуг самотнім особам похилого віку.

7.

Представлення інтересів у соціальних інститутах, які надають адміністративні послуги соціального спрямування.

8.

Широка інформаційна кампанія для мешканців громади, проведення консультацій та роз’яснювальної роботи з громадянами щодо активних соціальних послуг, пільг, усіх видів державної
соціальної допомоги та підтримки, щоб запобігти складним життєвим обставинам.

9. Створення груп взаємодопомоги як соціального сервісу.
10.

Кейс-менеджмент із широким представництвом інтересів особи / родини в складних життєвих
обставинах з визначенням потреб, складанням дорожньої карти дій щодо вирішення порушених питань, комунікацією з усіма дотичними структурами.

11.

Центри підтримки сімей або безпечні денні простори з простими психосоціальними послугами
для дітей та їхніх родин. Ці послуги також можуть слугувати платформою для надання послуг,
зокрема освітніх, інформаційних, для ПС/ДБСТ, батьків дітей з інвалідністю, батьків, у яких є
потреба в підвищенні виховного потенціалу тощо.

12.

Психологічна допомога в закладах освіти, зокрема у віддалених районах.

13.

Комплексні послуги для родин з дітьми, у яких є ризик відмови від дитини: курси з формування
батьківського потенціалу, тимчасове проживання, психологічна чи корекційна допомога тощо.

14.

Безпечні та змістовні простори для дозвілля дітей.

15.

Безоплатна кваліфікована правова допомога. Таку послугу також варто розмістити за принципом «єдиного вікна» разом з іншими послугами із соціальних виплат, оформлення пільг,
кейс-менеджменту.

16. Облаштувати місця прийому громадян зручними зонами очікування; створити в них умови
для людей з інвалідністю.
17. Сформувати електронну базу даних громадян, які належать до вразливої категорії, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та інших послугах гуманітарного
спрямування.

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ГРОМАДИ В СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ
матеріали надала КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської селищної територіальної громади.
Наказ Міністерства соціальної політики № 537 від 03.09.2012 «Про затвердження Переліку соціальних послуг,
що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»
Соціальний супровід

обстеження, оцінка потреб, визначення способів розв’язання основних
проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з
метою моніторингу виконання поставлених завдань; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток уміння
керувати ними; навчання та розвиток навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка.
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Консультування

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, способів їхнього вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої
ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової
допомоги.

Посередництво (медіація)

допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання
способів та умов розв’язання конфлікту.

Представництво інтересів

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в
оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога в розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння в забезпеченні доступу
до ресурсів та послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Кризове та екстрене втручання

психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання інформації з питань
соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими
фахівцями та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні безплатної правової допомоги; організація
надання невідкладної медичної допомоги; організація надання притулку.

ПОТРЕБИ В СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ:
• соціальна адаптація: навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь,
соціальної компетенції;
• влаштування до сімейних форм виховання: добір та навчання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів / піклувальників, патронатних вихователів; супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей; сприяння поверненню
дитини до біологічної родини;
• соціальна профілактика: організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення
та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг;
• підвищення рівня виконання батьківських обов’язків матір’ю;
• формування навичок догляду за дітьми відповідно до віку та стану здоров’я;
• консультування щодо порядку повернення дітей у родину та сприяння в цьому;
• налагодження стосунків між опікуном та дитиною під опікою;
• отримання вмінь та навичок щодо особливостей виховання дітей підліткового віку;
• психологічна підтримка сім’ї;
• формування в родини бачення позитивного майбутнього;
• організація дозвілля дітей;
• консультування психолога;
• формування навичок ведення здорового способу життя;
• повернення дитини в родину, супровід сім’ї;
• формування навичок безконфліктної взаємодії між дорослими;
• поліпшення психоемоційного стану родини;
• підвищення рівня виконання батьківських обов’язків;
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• профілактична робота з кривдником;
• адаптація дитини в новій сім’ї;
• консультування: надання психологічних, юридичних консультацій;
• кризове та екстрене втручання: допомога постраждалим від домашнього насильства;
• соціальний супровід: обстеження, оцінювання потреб, визначення способів вирішення
основних проблем, сприяння в подоланні складних життєвих обставин.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ДЛЯ ДОПОМОГИ РОДИНАМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ
ОБСТАВИНАХ:
• соціальна профілактика: організація навчання та просвіти; довідкові послуги;
• консультування;
• підвищення рівня виконання батьківських обов’язків, формування навичок догляду за
дітьми відповідно до віку та стану здоров’я;
• консультування щодо порядку повернення дітей у родину та сприяння в цьому, повернення
дитини в родину, налагодження стосунків між опікуном та дитиною під опікою;
• підвищення рівня виконання батьківських обов’язків, адаптація дитини в новій сім’ї тощо;
• юридичне консультування;
• психологічне консультування;
• отримання вмінь та навичок щодо особливостей виховання дітей підліткового віку, формування бачення позитивної картини майбутнього дитини тощо;
• представництво інтересів;
• організація дозвілля дітей, сприяння у влаштуванні до навчальних та медичних закладів
тощо;
• медіація;
• кризове та екстрене втручання: допомога постраждалим від домашнього насильства;
• соціальний супровід: обстеження, оцінка потреб, визначення способів вирішення основних
проблем, сприяння в подоланні складних життєвих обставин;
• соціальна адаптація;
• навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
• влаштування до сімейних форм виховання: добір та навчання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів / піклувальників, патронатних вихователів;
• супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей;
• сприяння поверненню дитини до біологічної родини.

ВИСНОВКИ ЩОДО ОЦІНКИ ПОТРЕБ ГРОМАДИ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ В СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГАХ
1.

Найзатребуванішим став запит населення на організацію широкого інформаційного простору
про всі види соціальної допомоги в громаді та кейс-менеджмент, тобто ведення випадку конкретної особи / родини від моменту звернення до безпосереднього вирішення заявлених
проблем. Більшість громадян почуваються безпорадними, бо не знають, як і з ким можуть
порадитися щодо своїх проблем та виходу зі складних життєвих обставин. Ефективними
будуть послуги консультування в місцях, де проводиться активний прийом громадян (ЦНАП,
відділ соціального захисту).
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2. Створення «Соціального офісу» за принципом «єдиного вікна», що спростить порядок отримання соціальних послуг у громаді, стане фундаментом для впровадження інтегрованих
соціальних послуг.
3. Забезпечення доступу до адміністративних послуг соціального спрямування та прозорість
процесу, щоб люди не витрачали зайвого часу, не погіршували свого емоційного стану в
повторних прийомах, якщо на першому прийомі не отримали якісної консультації.
4. З огляду на значну кількість облікованих у громаді ВПО спостерігається конфлікт під час
звернення в соціальні агенції, такі як Пенсійний фонд та УСЗН, між приймаючою громадою та
людьми, що приїжджають з непідконтрольних уряду України територій. Ці структури потребують збільшення кількості спеціалістів.
5.

Громадяни потребують допомоги кваліфікованих і толерантних спеціалістів, що забезпечить
своєчасне, якісне та комфортне обслуговування. Некваліфіковані консультації змушують
клієнтів повторно звертатися до установ для вирішення одного питання.

6.

Громадяни наголосили на поліпшенні умов перебування в соціальних установах для отримання послуг, забезпечення доступності для маломобільних груп населення, наявність туалетів, доступу до питної води.

7.

Мешканці громади зазначили єдину потребу — необхідність отримати якісну консультацію
за місцем свого проживання й мати змогу звернутися за призначенням всіх видів державної
допомоги у своєму старостівському окрузі. Створення соціально-адміністративних офісів у
старостатах допоможе вирішити проблему.

8. Забезпечити зворотний зв’язок з одержувачами соціальних послуг, як-от, наприклад, анкета,
скринька відгуків, телефонний дзвінок, інтернет-ресурс стосовно вдоволеності громадян
наданою послугою, що допоможе поліпшити якість та ефективність роботи соціальних служб.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Соціальні послуги

це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їхніх негативних наслідків для осіб/
сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно кілька соціальних послуг.

Ведення випадку

це спосіб організації надання соціальних послуг, у якому призначений
спеціаліст оцінює потреби родини, планує, організовує та координує
процес надання соціальних послуг, здійснює моніторинг та оцінює результативність наданих послуг, наснажує родину, залучає членів родини та
їхнє соціальне оточення до взаємодії та самостійності в процесі подолання
складних життєвих обставин. Тобто керує процесом ведення випадку й
координує роботу залучених суб’єктів. Основою ведення випадку є орієнтація кожного члена мультидисциплінарної команди до поліпшення ситуації в родині.

Складні життєві обставини

це обставини, виявлені за результатами проведеної представником
соціальної організації оцінки потреб родини, внаслідок яких сім’ї (особи)
не можуть самостійно піклуватися про особисте/сімейне життя та брати
участь у суспільному житті.

Суб’єкти соціальної роботи

це організації, які займаються виявленням осіб що знаходяться в складних
життєвих обставинах, працюють з родиною у СЖО, впливають на поведінку
членів сім’ї, стан розвитку дитини.

Оцінка потреб

вивчення потреб отримувача соціальної послуги, визначення причин
виникнення СЖО, ступеня їхнього впливу на стан і потреби отримувача
послуг, наявності негативного впливу на рівень виконання батьківських
обов’язків з виховання, догляду та утримання дітей, сильних сторін сім’ї
(особи) та активізація (залучення) ресурсів самої сім’ї, найближчого її оточення та громади до розроблення й реалізації плану соціального супроводу.
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Індивідуальний план надання
послуги соціального супроводу
сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах

документ, складений на підставі комплексного визначення та оцінки
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено
заходи, що проводитимуться для надання такої послуги, відомості про
необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за
виконання, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану.

Фахівець центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

спеціаліст, який здійснює професійну діяльність з надання соціальних
послуг сім’ям з дітьми й особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах, та іншим соціально незахищеним верствам населення.

Мета створення моделі
інтегрованих соціальних послуг

створити належні умови для забезпечення соціального захисту та соціального обслуговування мешканців громади, доступності до соціальних послуг.

Завдання моделі

встановити оптимальні зв’язки між надавачами послуг незалежно від підпорядкування й форми власності та владними інституціями, які координують їхню діяльність, з подальшим їх об’єднанням у єдиній цілісній системі.

ІНТЕГРАЦІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ:
Інтеграція в місцях надання послуг — «єдине вікно» (різні підрозділи
надають послуги на одному майданчику — ЦНАП, віддалені населені пункти, суб’єкти надання послуг тощо);

Інтеграція у створенні спільних програм (спільне планування різними
під-розділами, погодження заходів та очікування від кінцевого результату);

Інтеграція різних підрозділів у наданні послуг одній цільовій групі
(спільне планування послуги, координація дій та взаємодія під час її
надання. Наприклад, соціально-медичний догляд осіб похилого віку,
соціально-освітні послуги дітям з малозабезпечених сімей тощо).
Інтегровані соціальні послуги

послуги, що передбачають комплексний підхід до вирішення проблем та
задоволення потреб людини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Тобто до соціальних послуг та соціальних виплат додаються й ті, без
яких неможливо вирішити складну життєву ситуацію: освіта, охорона здоров’я, адміністративні послуги, транспортні тощо. Соціальні послуги можуть
надаватися в центрах зайнятості, закладах охорони здоров’я, освіти, культури тощо.

ПІДСТАВИ
Європейська соціальна хартія (ратифіковано Верховною Радою України 14 червня 2006 року)
Завдання
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Україна визнала метою своєї соціальної політики досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися
такі права та принципи:
1.

Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя професією, яку вона вільно
обирає.

2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці.
3. Усі працівники мають право на безпечні та здорові умови праці.
4. Усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий
рівень для них самих та їхніх сімей.
5. Усі працівники та роботодавці мають право на свободу об’єднання в національні або міжнародні
організації для захисту своїх економічних i соціальних інтересів.
6. Усі працівники та роботодавці мають право на укладання колективних договорів.
7.

Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізичних та моральних ризиків, на які
вони наражаються.

8. Жінки, що працюють, у разі материнства мають право на особливий захист.
9.

Кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації, метою якої є допомогти
їй вибрати професію згідно зі своїми особистими здібностями та інтересами.

10.

Кожна людина має право на належні умови для професійної підготовки.

11.

Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дають їй змогу досягти
найкращого стану здоров’я.

12. Усі працівники та особи, які перебувають на їхньому утриманні, мають право на соціальне
забезпечення.
13.

Кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну допомогу.

14.

Кожна людина має право користуватися послугами соціальних служб.

15. Особи з інвалідністю мають право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті
суспільства.
16. Сім’я як головний осередок суспільства має право на належний соціальний, правовий та
економічний захист для забезпечення її всебічного розвитку.
17.

Діти та підлітки мають право на належний соціальний, правовий та економічний захист.

18.

Громадяни будь-якої зі сторін мають право займатися будь-якою прибутковою діяльністю
на території держави будь-якої іншої сторони на засадах рівності з громадянами останньої з
урахуванням обмежень, що ґрунтуються на безперечних економічних або соціальних причинах.

19. Трудові мігранти — громадяни будь-якої сторони й члени їхніх сімей мають право на захист
та допомогу на території держави будь-якої іншої сторони.
20. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення до них у вирішенні питань
щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі.
21.

Працівники мають право отримувати інформацію та консультації на підприємстві.

22.

Працівники мають право брати участь у визначенні й поліпшенні умов праці та виробничого
середовища на підприємстві.

23.

Кожна особа похилого віку має право на соціальний захист.

24. Усі працівники мають право на захист у випадках звільнення.
25. Усі працівники мають право на захист своїх вимог у разі банкрутства їхнього роботодавця.
26. Усі працівники мають право на гідне ставлення до них на роботі.
27. Усі особи із сімейними обов’язками, які працюють або бажають працювати, мають право
робити це без дискримінації та, наскільки це можливо, у такий спосіб, щоб їхні службові
обов’язки не суперечили сімейним.
33

РОЗДІЛ 2.

2.1. МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

28.

Представники працівників на підприємствах мають право на захист від дій, що завдають їм
шкоди, і для них мають створюватися належні умови для виконання ними своїх обов’язків.

29. Усі працівники мають право отримувати інформацію та консультації під час колективного
звільнення.
30.

Кожна людина має право на захист від бідності та соціального відчуження.

31.

Кожна людина має право на житло.
Отже, до системи соціальної підтримки належать:
доступ до зайнятості,
відповідним умовам праці,
допомога безробітним;

соціальне забезпечення,
пільги та грошова допомога;

охорона здоров’я;

захист дітей;

соціальні послуги;

особлива підтримка людей
з інвалідністю, малозабезпечених сімей, сімей
з дітьми, людей похилого
віку, соціально відчужених.

Важливо пам’ятати про:
• делеговані повноваження щодо реалізації державної політики соціального захисту населення на місцевому рівні;
• власні повноваження на рівні громад.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
відповідно до Закону України «Про соціальну роботу»
1.

Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної
громади в соціальних послугах, зокрема із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів;

2.

Інформування населення про перелік соціальних послуг, їхній зміст і порядок надання у
формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

3. Здійснення заходів для виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
4. Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї, надання базових соціальних
послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших соціальних
послуг таким особам/сім’ям за допомогою мережі надавачів соціальних послуг державного/
комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору
(шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних
проєктів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з уповноваженими органами,
передбаченими пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті;
5. Затвердження, забезпечення фінансування та виконання регіональних програм у частині
забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади в
соціальних послугах;
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6. Забезпечення підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників — надавачів соціальних послуг, утворених ними;
7.

Координація діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг на місцевому рівні;

8. Забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, фізичних
осіб — підприємців, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади допомогу та/або захист вразливим
групам населення й особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
9. Збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації щодо надання соціальних
послуг, сприяння впровадженню ліпшого досвіду надання соціальних послуг;
10. Забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому
рівні;
11. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їхньої якості, оприлюднення
відповідних результатів;
12. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг;
13. Здійснення контролю за додержанням вимог цього закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
14. Забезпечення дотримання прав отримувачів соціальних послуг;
15.

Призначення керівників утворених ними надавачів соціальних послуг, діяльність яких фінансується коштом відповідного бюджету/бюджетів;

16.

Вирішення інших питань щодо надання соціальних послуг відповідно до закону .

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 №282 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту»
Інтеграція врядування: створення структурних підрозділів, що мають
повноваження щодо управління системою надання соціальних послуг та
соціального захисту.

Інтеграція стратегій планування та програмно-цільового бюджетування,
узгодження місцевих програм.

Інтеграція процесів у наданні соціальних послуг: забезпечення доступності, ефективності, запровадження комплексного підходу до розв’язання
проблем.

ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»
Прості соціальні послуги

не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку,
представництво інтересів тощо).
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Комплексні соціальні послуги

передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання,
соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо).

Комплексні спеціалізовані
соціальні послуги

надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (людям, які
живуть з ВІЛ, особам із залежністю від психотропних речовин, особам,
які постраждали від торгівлі людьми, ВПО, особам із психічними розладами та іншим).

Допоміжні соціальні послуги

надаються у вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, предмети й засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання,
засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) і технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо).

ПРИНЦИП «ЄДИНОГО ВІКНА» ПІД ЧАС НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ
«Єдине вікно»

єдине робоче місце для надання консультацій з питань соціальної підтримки, приймання відповідних заяв та їхня реєстрація як у паперовому,
так і в електронному вигляді, видачі довідок та повідомлень про ухвалені
рішення стосовно соціальної підтримки.

Основний принцип

надання якісних послуг населенню з максимальною зручністю та мінімальними затратами.
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137739-12

«ЄДИНЕ ВІКНО»: ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Джерело: Презентація Міністерства соціальної політики України
СОЦІАЛЬНИЙ ФРОНТ-ОФІС У НЕВЕЛИКИХ ОТГ (1 ГРУПИ)
ВІДДАЛЕНІ
РОБОЧІ МІСЦЯ
КЛІЄНТИ
ЦНАП

УПОВНОВАЖЕНИЙ
СОЦІАЛЬНИЙ
ПІДРОЗДІЛ

Інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням,
взаємодія та обмін інформацією з бек-офісом УСЗН
Підзвітність уповноваженному соціальному підрозділу
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ЗАЛУЧЕННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦНАП)
Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 №282 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту»
Створюється з метою надання адміністративних послуг, зокрема з питань соціального
захисту населення, згідно з Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які
надаються через Центр надання адміністративних послуг, затверджених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року №782).
У діяльності ЦНАП рекомендується застосовувати принцип «єдиного вікна» щодо надання
адміністративних послуг соціального характеру, зокрема ухвалення рішень про надання
соціальних послуг.

ІНТЕГРАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Завдання

• структурному підрозділу із соціального захисту населення провести
роботу з планування (складання короткострокового, середньострокового на 3–5 років планів) із застосуванням програмно-цільового методу;
• для середньострокового планування визначити потреби населення в
соціальних послугах не рідше ніж один раз на три роки, зокрема за допомогою збору, узагальнення та аналізу інформації про: соціально-демографічні дані вразливих груп населення, результати оцінки потреб осіб,
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть
самостійно їх подолати, надавачів послуг та їхні можливості;
• важливо, що під час застосування програмно-цільового методу складання бюджету заходи із соціальної роботи, надання соціальних послуг
розглядаються комплексно з урахуванням взаємозв’язку між різними сферами діяльності, зокрема медичною, виховною, освітньою,
культурно-просвітницькою.

Інтеграція процесів — ефективне
та економне використання ресурсів громади

• залучення мешканців до визначення потреби в соціальних послугах,
соціальних проблемах та їх вирішення;
• формування єдиного інформаційного простору в громаді для інтеграції
інформаційних ресурсів усіх структур, доступу та обміну своєчасною,
достовірною та повною інформацією;
• визначення механізмів міжвідомчої взаємодії;
• запровадження відповідних технологій соціальної роботи, спрямованих
на раннє виявлення соціальних проблем, оперативне реагування на них,
комплексний підхід до їх розв’язання, інтеграцію соціальних служб і всіх
відповідальних структур.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ (ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ)
В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Ведення випадку

це спосіб організації надання соціальних послуг, коли призначений
спеціаліст (кейс-менеджер або спеціаліст із ведення випадку) оцінює
потреби особи або родини, які звернулися по допомогу, планує, організовує та координує процес надання соціальних послуг, здійснює моніторинг та оцінює результативність наданих послуг, наснажує родину. Тобто
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керує процесом ведення випадку й координує роботу залучених організацій. Застосування технології ведення випадку має забезпечити злагоджені дії спеціалістів різних сфер діяльності: охорони здоров’я, освіти,
культури, поліції, комунальних послуг тощо.
Ведення випадку (відповідно до
Закону України «Про соціальні
послуги»)

1. Надання соціальних послуг здійснюється шляхом ведення випадку,
що охоплює такі етапи:
• аналіз заяви/звернення про надання соціальних послуг, повідомлення
про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в
ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю особи;
• оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах;
• ухвалення рішення про надання соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб особи/сім’ї;
• розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг;
• укладення договору про надання соціальних послуг;
• виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального
плану надання соціальних послуг;
• здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості.
2. Ведення випадку не застосовується, якщо соціальну послугу надають
одноразово, екстрено (кризово).

Завдання кейс-менеджера

Інструменти кейс-менеджменту можуть бути застосовані будь-яким
спеціалістом, до переліку обов’язків якого входить консультування жителів,
особливо якщо виявлено складні життєві обставини. Такі спеціалісти
можуть працювати у ЦНАПі, підрозділах соціального захисту населення,
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або інших структурах,
створених у процесі децентралізації. Зокрема, це фахівці із соціальної
роботи або створена окремо Служба фахівців із соціальної роботи.

Фахівець із соціальної роботи

• проводить моніторинг та аналіз потреб і проблем мешканців громади
для своєчасного надання допомоги;
• визначає затребувані в громади соціальні послуги;
• комунікує з місцевими органами влади щодо організації послуг та забезпечення відповідного фінансування;
• надає інформацію мешканцям громади щодо всього спектра можливостей соціальних послуг;
• інтегрує всі дотичні до цього процесу структури, заклади, громадські
об’єднання.

Служба фахівців із соціальної
роботи

Завдання — здійснювати соціальну роботу, соціальний супровід сімей/
осіб в СЖО, надавати соціальні послуги, координувати діяльність надавачів соціальних послуг.
Закон України «Про соціальні послуги» також рекомендує впровадити
посаду соціального менеджера.

Завдання соціального менеджера

• підготовка та подання до відділу соціального захисту пропозицій з удосконалення місцевих програм;
• взаємодія з органами виконавчої влади та/або органами місцевого
самоврядування, іншими суб’єктами;
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• координація суб’єктів соціальної роботи та ведення випадків;
• виявлення осіб, сімей в СЖО, оцінювання потреб;
• моніторинг соціальних послуг, подання звітності;
• інформаційно-роз’яснювальна робота;
• надання соціальних послуг;
• проведення супервізії;
• здійснення інших повноважень щодо соціальної роботи та соціальних
послуг.

ПРОПОНОВАНА КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
Cоціальні
менеджери

1 менеджер

Фахівці із
соціальної
роботи

1 фахівець

1 фахівець

1 фахівець

на 1 тис. жителів ОТГ
в громадах із чисельністю населення до 5
тис. осіб

на 1,5 тис. жителів ОТГ
в громадах із чисельністю населення від 5
тис. до 10 тис. осіб

на 2,5 тис. жителів ОТГ
в громадах із чисельністю населення понад
10 тис. осіб.

до 30 тис. осіб міського населення та до 3 тис. осіб сільського населення

Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 №282 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту».

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ БАЗОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Постанова Ради Європи щодо прав дітей та розвитку соціальних послуг, дружніх до дітей та сімей (2010)
Базові соціальні послуги

• доступ до консультацій, денного догляду, позашкільної та творчої діяльності, особливо з урахуванням становища батьків на ринку праці;
• задоволення базових потреб дітей і родин у ситуаціях бідності, таких
як фінансова допомога, субсидування на житло, доступ до медичних та
освітніх послуг;
• система підтримки дітей у надзвичайних ситуаціях, наприклад міграція,
проблеми з психічним здоров’ям, діти без батьківського піклування чи
коли їх батьки позбавлені волі або інших прав;
• сімейні консультації чи програми з підвищення батьківського потенціалу, навичок;
• ефективне раннє втручання в ситуаціях жорстокого поводження з дітьми
та ігнорування їхніх потреб;
• послуги для дітей з інвалідністю та їхніх родин, зокрема враховуючи
самостійність і повноцінну участь у повсякденному житті (інклюзія);
• імплементація ефективних профілактичних програм проти злочинності, зловживання психоактивними речовинами та інших ризикованих
поведінкових практик у соціальному оточенні дитини.
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2.2. ПРИНЦИП РОБОТИ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПІДХІД, ЗАСНОВАНИЙ НА ДОТРИМАННІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Права людини мають бути основою для ухвалення рішень потенційно в усіх сферах управління, економіки та освіти.
Правозахисний підхід до розвитку з’явився тільки наприкінці 1990-х років і був провідним у
визначенні цілей у сфері розвитку, сформульованих у Декларації тисячоліття.

ПРАВОЗАХИСНИЙ ПІДХІД
це підхід, заснований на повазі до прав людини. Його основна ідея — надавати людям можливості вивчати свої права, вимагати їх дотримання, а також підвищувати можливості й підзвітність осіб та установ, які відповідають за повагу, захист та виконання прав людини.
Це означає:
1.

Надати людям більший спектр можливостей і змогу брати участь у формуванні рішень, які
впливають на їхні права та свободи.

2.

Підвищити можливості осіб, що відповідають за виконання прав, визнавати й знати, як їх
поважати, та гарантувати притягнення їх до відповідальності у зворотному випадку.
Цей підхід полягає в тому, щоб забезпечити інтеграцію стандартів і принципів прав людини
в процесі розробки політики, а також у повсякденному процесі управління.
Є кілька ключових принципів застосування правозахисного підходу на практиці:

УЧАСТЬ
Кожна людина має право брати участь у рішеннях, що стосуються її права та
свободи. Участь повинна бути вільною, осмисленою та обов’язково приділяти
увагу питанням доступності, наприклад, до інформації в зрозумілій формі й
зрозумілою мовою.

ПІДЗВІТНІСТЬ
Підзвітність означає якісний моніторинг стандартів прав людини, а також ефективних засобів захисту від порушень.
Для того щоб підзвітність була результативною, потрібні відповідні закони,
політика, установи, процедури та механізми, які контролюватимуть забезпечення прав людини.

НЕДИСКРИМІНАЦІЯ ТА РІВНІСТЬ
Підхід, що базується на повазі до прав людини, означає, що потрібно заборонити, усунути всі форми дискримінації в реалізації цих прав чи запобігти таким
формам.

РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ
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Підхід, заснований на дотриманні прав людини, означає, що люди та громади
повинні знати свої права і що їм слід надавати повну підтримку в участі в розробці політики та дій, які впливають на їхнє життя, та вимагати захисту прав,
де це потрібно.
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ЗАКОННІСТЬ
Підхід, заснований на дотриманні прав людини, вимагає юридичного закріплення цих прав відповідно до національного та міжнародного законодавства
у сфері прав людини.

ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
Принципи, яких дотримувалися під час створення моделі інтегрованих соціальних послуг:
підхід, заснований на дотриманні прав людини, ґендерно орієнтований підхід, дотримання
прав дитини, інклюзія.
У процесі складання цього документу були враховані такі підходи, які ставлять на перше
місце особливі потреби уразливих груп з увагою до їхніх статі, віку, фізичного та психічного
стану тощо. Це дасть змогу в подальшому територіальному плануванні усвідомлювати, що ці
потреби мають стати пріоритетними й знайти відображення, зокрема, у бюджетному процесі.
Ґендерно орієнтований підхід передбачає оцінку та планування в такий спосіб, щоб були
однаково враховані інтереси і чоловіків, і жінок, а відмінності були враховані для визначення
негативних наслідків, а не подальшої підтримки нерівностей чи дискримінуючих ієрархій, що
склалися в цій громаді. Основна мета ґендерно орієнтованого підходу — сприяти встановленню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Такий підхід використаний для подальшої оцінки впливу рішень, що їх ухвалюватимуть на
підставі цього документа, як на жінок, так і на чоловіків, забезпечуючи їх рівний доступ до
соціальних послуг та території громади.
Для цього були використані інструменти кількісного аналізу щодо жінок та чоловіків, зокрема
під час складання соціального профілю громади; актуалізовані питання ґендерно зумовленого насильства під час складання соціального профілю громади, проведено фокус-групу
щодо оцінювання потреб громади в соціальних послугах, формування переліку надавачів
соціальних послуг у громаді; окремо враховані потреби жінок у розділах щодо безпеки, транспорту, доступу до додаткових соціальних сервісів задля забезпечення економічної спроможності, доступу до роботи, власності, медичних сервісів.
До проведення дослідження потреб громади в соціальних послугах були залучені жінки —
найактивніші споживачки таких послуг як у власних інтересах, так і задля допомоги своїй
родині чи іншим людям, якими вони опікуються. Також під час проведення всіх досліджень
були враховані інтереси чоловіків, яких пропорційно запрошували на всі зустрічі.
Розробляючи модель Центру інтегрованих соціальних послуг, ґендерний складник формували за участі безпосередньо споживачів та споживачок соціальних послуг, що в подальшому
сприятиме формуванню безпечних, зручних для різних соціальних груп населення просторів
з отримання допомоги, яка ґрунтується на принципах толерантності та поваги. Усі рекомендації жінок та чоловіків, які мешкають у громаді, наведені в окремому додатку й звертають
увагу розробників Центру інтегрованих соціальних послуг на:
• забезпечення рівних умов та можливостей для жінок та чоловіків в отриманні та наданні
послуг. Зокрема, в достатній кількості місць очікувань, вбиралень, доступу до питної води,
наявності кімнати для годування дитини тощо;
• використання толерантної та недискримінаційної лексики, що її вкрай важливо забезпечити через добір кваліфікованого персоналу центру, постійного навчання та можливостей
надавати зворотний зв’язок;
• наявність послуг із протидії ґендерно зумовленого насильства в межах роботи Центру інтегрованих соціальних послуг: психолог, правова допомога, програми підтримки осіб, які
перебували на службі в АТО/ООС тощо.
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ІНКЛЮЗІЯ

Під час впровадження моделі інтегрованих послуг у громаді, важливим є розуміння питань,
що стосуються людей з інвалідністю; методів впливу на формування суспільної думки в ставленні до цієї групи населення, інструментів подолання ментальної бар’єрності.
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю дає визначення, що інвалідність — це поняття,
яке еволюціонує і є результатом взаємодії, що відбувається між людьми з інвалідністю та
перешкодами в стосунках і середовищі та яка заважає їхній повноцінній і дієвій участі в житті
суспільства на однаковому рівні з іншими.
Бар’єри, що заважають участі людей з інвалідністю в житті суспільства, умовно можна
поділити на:
• Інституційні. До них належать закони, практика, програми, які не враховують потреби
людей з інвалідністю.
• Ментальні. Можливо, найпоширенішою перешкодою є ставлення до осіб з інвалідністю
багатьох людей — «ментальна бар’єрність». Іноді наявні в суспільстві міфи та стереотипи про
людей з інвалідністю можуть несвідомо заподіяти багато шкоди й створити штучні бар’єри.
В інших випадках бар’єри існують тільки тому, що багато людей не знають і не розуміють
суті проблем людей з інвалідністю.
• Фізичні. Це перешкоди, що включають «фізичні бар’єри», особливо ті, які є в будівлях та
спорудах, транспортні.
• Інформаційні. Форма подачі інформації та її зміст можуть бути недоступними для людей
з інвалідністю.
• Надання послуг. Відсутність інтегрованого підходу в наданні послуг, недостатнє кадрове
забезпечення та низький рівень професійної підготовки позначаються на якості, доступності та неадекватності послуг потребам користувачів.
• Фінансування. Ресурси, які виділяються на впровадження політики, стратегій, програм,
незначні або зовсім відсутні.
• Відсутність досвіду. Відсутній досвід у впровадженні соціальної моделі інвалідності.
• Інвалідність розглядається як міра втрати здоров’я, а звідси політика, що розробляється,
враховує тільки медичну та реабілітаційну складову питання.
• Статистика. Недостовірні дані щодо інвалідності не дають можливості ефективно впроваджувати програми та усувати бар’єри, пов’язані з інвалідністю.
Тому, коли ми плануємо інтегровані інклюзивні послуги, маємо відповісти на запитання:
• Як ми розуміємо інтегровані соціальні послуги для людей з інвалідністю?
• Які переваги та ризики інтегрованих послуг для впровадження інклюзивного підходу?
• Які можливості запровадження інклюзивних інтегрованих соціальних послуг є у вашій
громаді?
У впровадженні послуг необхідно передбачити чотири функції:

КООРДИНАЦІЯ
створення активного механізму міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії для
просування і впровадженням інклюзивного підходу в соціальних послугах як
на системному, так і на індивідуальному рівнях.

Навігація
у кожному конкретному випадку вибір оптимального шляху включення й сприяння людей з інвалідністю, забезпечення всіма необхідними супутніми послугами й підтримкою (забезпечення інтегрованих послуг).
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Відстоювання інтересів
сімей та дітей з інвалідністю.

Ресурси
забезпечення актуальною інформацією надавачів послуг і осіб, що їх
одержуватимуть.

2.3. ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ
Задля соціальної згуртованості громада модернізує систему соціального захисту, просуває
та втілює принципи соціальної згуртованості, ґендерної рівності й рівних можливостей для
всіх. Удосконалюючи систему надання адміністративних та соціальних послуг, особливу увагу
приділяють потребам людей. Зусилля громади спрямовані на:
• оцінку потреб населення в соціальних та публічних послугах;
• спрощення процедури й поліпшення умов отримання послуг у різних сферах.

СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ
Суб’єкти

•
•
•
•
•
•
•

Білокуракинська селищна рада
Сектор соціального захисту Білокуракинської селищної ради
ЦНСП Білокуракинської селищної ради
ЦСССДМ Білокуракинської РДА
Служба у справах дітей РДА
Старостати
УСЗН Білокуракинської РДА

Послуги

•
•
•
•

Адміністративні
Адміністративні соціального спрямування (державні допомоги, пільги)
Соціальні послуги
Послуги кейс-менеджменту (ведення випадку)

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛІ
Фронт-офіс

прийом документів і заяв, особистий прийом громадян.
Адміністратори ЦНАП, спеціалісти старостатів, кейс-менеджер.

Бек-офіс

надання соціальних послуг, адміністративних послуг соціального спрямування.
Спеціалісти УСЗН Білокуракинської РДА, фахівці соціальної роботи ЦСССДМ Білокуракинської РДА, працівники ЦНСП Білокуракинської селищної ради.

У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ГРОМАДІ СТВОРЕНА
МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАВ СКЛАДНИЙ
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП:
1. Створено робочу групу (розпорядження голови селищної ради № 108/1 від 11.04.2019 р.) .
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2.

Внесено зміни до Положення про КУ ЦНСП щодо створення в його складі відділення із
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

9.
3. Ухвалено рішення про передавання на баланс КУ ЦНСП двох будівель.
4.

Виділено на реконструкцію та ремонт будівель 1,5 млн грн.

5. Ухвалено рішення про створення Центру інтегрованих послуг.
6. Ухвалено рішення про створення Центру соціальної підтримки сім’ї та дітей.
7. У Центрі надання адміністривних послуг запроваджується система електронного
документообігу.
8. Створено дві патронатні сім’ї.
9. Ухвалено рішення про створення в старостинських округах віддалених робочих місць для
фахівців із соціальної роботи.
10.

Розроблено соціальний паспорт громади та соціальні паспорти кожного старостинського
округу (Додатки 2 та 3).

11.

Проведено оцінку ситуації охоплення різних категорій населення соціальними послугами.

12.

Визначено перелік надавачів послуг, розроблено інформаційні картки соціальних послуг.

13.

Для визначення потреби в соціальних послугах серед мешканців громади проведено опитування, засідання фокус-групи.

14.

Розроблено стратегію розвитку системи соціального захисту в громаді до 2024 року.
Побудова інтегрованої системи надання соціальних послуг в ОТГ вже на початковому етапі
потребувала залучення та взаємодії в цьому процесі всіх зацікавлених суб’єктів, надавачів
соціальних послуг незалежно від їхнього рівня управління. Саме тому першим кроком у створенні моделі інтегрованих соціальних послуг стало створення робочої групи. До складу робочої
групи ввійшли представники надавачів соціальних послуг, відділу економіки, медицини, освіти,
старости та представники громадських організацій.
На засіданнях робочої групи вирішували організаційні питання, обговорювали результати
моніторингу потреб громади в послугах та визначили перелік провайдерів надавачів послуг,
проаналізували їхню діяльність (Додаток 4). Також робоча група встановила основні вектори
дорожньої карти з впровадження інтегрованої системи надання соціальних послуг в ОТГ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНИХ ПОСЛУГ У
БІЛОКУРАКИНСЬКІЙ ОТГ

Метою запровадження інтегрованої системи надання соціальних послуг у Білокуракинській громаді є створення системи якісних соціальних послуг, яка відповідала
б потребам різних груп населення, передусім осіб / сімей / дітей, що опинилися в
складних життєвих обставинах, за допомогою модернізації наявних і запровадження
нових соціальних послуг, посилення ролі місцевого самоврядування в плануванні,
фінансуванні та організації надання соціальних послуг.
На сьогодні громада в системі соціального захисту для мешканців ОТГ має забезпечити доступ до:

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
соціального спрямування (прийом документів на оформлення соціальних виплат,
допомоги, субсидій, пенсій тощо) завдяки функціонуванню фронт-офісу.
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СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
з підтримки сімей з дітьми, осіб, які потрапили в складні життєві обставини,
зокрема послуг у процесі ведення випадку

ПОСЛУГ ДОГЛЯДУ ВДОМА
персонального помічника, персонального співбесідника для осіб поважного віку,
тяжко хворих людей, осіб з інвалідністю;

ПОСЛУГ ЕКСТРЕНОГО ВТРУЧАННЯ ТА ЗАХИСТУ
що передбачають послуги для дітей, сімей, осіб, які потерпають від насильства,
жорстокого поводження, загострення психічних розладів, переживань через
трагічні події, втрату близьких тощо.

БАЗОВІ/ЕКСТРЕННІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА РІВНІ ГРОМАДИ
Консультування
(інформаційне,
підтримуюче)

Соціальний
супровід

Денний
догляд

Представництво
інтересів

Кризове
втручання

Надання
притулку

Соціальна
профілактика

Сімейний
патронат

Вирішення цих завдань можливе за умов інтегрованого підходу, що передбачає комплексне
надання соціальних послуг. Як наслідок — створення в громаді єдиного Центру надання
соціальних послуг та поліпшення співпраці між соціальними інституціями, що функціонують
у громаді (Службою у справах дітей, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
культури, поліції, Центром надання соціальних послуг, громадськими організаціями тощо).
За такої системи соціальних послуг турботу про допомогу члену громади бере на себе особа,
яка представляє його інтереси й водночас від імені громади є представником адресних, комплексних послуг, різних видів підтримки, що може надати йому громада. Такою ключовою
фігурою в цьому процесі є фахівець із соціальної роботи (ФСР), в основі діяльності якого
лежить інтегрований підхід.
Фахівець із соціальної роботи

це професійно підготовлений спеціаліст, який здійснює соціальну роботу
та веде випадки сімей, осіб, які потрапили в складні життєві обставини,
представляє їхні інтереси, забезпечує доступ до потрібних послуг, оцінює
їхню ефективність.
Саме соціальний працівник, який постійно працює в громаді, найкраще
обізнаний, які саме соціальні послуги потрібні мешканцям, на що має звернути увагу місцева влада під час планування бюджету, розроблення стратегії розвитку громади.
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ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ
Сприяє в
отриманні
спеціалізованих
соціальних послуг

Підтримка
Регулярно
інформує
про права та
можливості

ФСР

Подолання СЖО
Надає базові/
екстренні
соціальні послуги

Виявляє

Заклади
освіти
Медичні
заклади
Служба
у справах
дітей
УСЗН
Поліція
ПФ
ЦНСП

ЖИТЕЛІ
ГРОМАДИ
Не потребують допомоги

Перебувають у СЖО

Проводить
оцінку потреб
у соціальних
послугах

Центр
зайнятості
ЦНАП
Інші

Тому одне з першочергових завдань, які постають перед громадою, — запровадження посад
фахівців із соціальної роботи. На сьогодні в громаді функціонує комунальна установа «Центр
надання соціальних послуг», у складі якої передбачено відділення соціальної роботи із сім’ями,
дітьми та молоддю (рішення від 30.11.2018 р. №55/23). У зв’язку із цим з 2020 року в штаті
КУ ЦНСП має бути запроваджено п’ять штатних одиниць фахівців із соціальної роботи.
Ураховуючи те, що роль соціального працівника є важливою з погляду не тільки надання
соціальних послуг, а й його максимального наближення до осіб, які їх потребують, у цьому
процесі важливо створити для ФСР віддалені робочі місця в старостинських округах. Насамперед такі робочі місця потрібно створити в Нещеретівському, що є найбільшим за кількістю
населення — 1 138 осіб, та Курячівському, що є одним із найвіддаленіших — 17 км, старостинських округах, поступово запроваджувати посади фахівців і в інших старостатах.
Не менш важливою у системі інтегрованіих послуг є роль соціального менеджера, завдання
якого — планування, організація, координація, оцінювання потреб у соціальних послугах,
моніторинг здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг.
Водночас, як свідчить практика, особи або сім’ї, що потрапляють у складні життєві обставини,
найчастіше стикаються з комплексом складних проблем, які повинна вирішувати більш ніж
одна служба, тоді з потенційними споживачами соціальних послуг працюють спеціалісти та
представники різних соціальних служб. Також зазвичай особа або сім’я, потрапивши в складні
життєві обставини, не завжди може самостійно оцінити свій стан, визначитися, яких послуг
вона потребує або які повноваження має та чи інша служба.
Така складна система призводить до дублювання зусиль, відсутності спільного планування
індивідуальних справ, неможливості поєднати послуги усіх служб під час розробки планів
надання допомоги. Тому доцільно створити на базі КУ ЦНСП Центр інтегрованих соціальних
послуг.

Метою та завданнями створення такого Центру є ведення повного циклу надання
соціальних послуг у громаді особам, сім’ям, які опинилися в складних життєвих
обставинах, виявлення таких осіб, дітей, сімей, оцінка їхніх потреб, за необхідності переспрямування звернення до конкретного виконавця, здійснення соціального супроводу, координаційних функцій та інформування населення громади про
соціальні послуги.
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Таку роботу мають виконувати високопрофесійні, підготовлені працівники, наділені відповідними повноваженнями, які здатні оцінювати потреби отримувача послуг, знають функції та
можливості інших надавачів як адміністративних, так і соціальних послуг, можуть ініціювати
за потреби ухвалення рішень, здійснювати посередницькі та координаційні функції. У старостинських округах такі функції мають виконувати фахівці із соціальної роботи.
Забезпечити ефективну роботу в громаді із сім’ями, дітьми, молоддю неможливо без створення інтегрованих соціальних служб, які здатні утворюватися як самостійні структурні
підрозділи, так і безпосередньо в Центрі надання соціальних послуг і діяти відповідно до
загальних положень щодо їхньої діяльності. На основі вивчення потреб дітей та сімей із дітьми
визначається й перелік спеціалізованих служб, які охоплювали б такі пріоритетні напрями
діяльності: служба підтримки сім’ї (СПС); служба раннього втручання (СРВ); служба супроводу сімейних форм виховання (СССФВ); служба реінтеграції та соціалізації вихованців
інтернатних закладів (СРСВІЗ); служба супроводу дітей, які перебувають в конфлікті з
законом (ССДКЗ) тощо.
Враховуючи зазначене у 2020 році в громаді планується створити Центр підтримки сім’ї та
дітей, який функціонуватиме як структурний підрозділ Центру надання соціальних послуг і
поєднуватиме в собі декілька напрямків роботи спеціалізованих служб. Виходячи з цього в
Центрі можуть надаватись такі послуги як:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

консультування сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
психологічна підтримка;
інформування про соціальні послуги, доступні в громаді;
групові заняття з батьками з питань розвитку й виховання дітей (Школа усвідомленого
батьківства);
групові заняття з використанням методів арт-терапії;
організація безпечного дозвілля для дітей;
інформаційні заняття про права дитини, основи безпечної поведінки, гігієни, здорового
способу життя;
медіація;
навчання навичок ведення домашнього господарства;
створення мобільних бригад з підтримки сім’ї, дітей;
інші послуги.

Робота Центру має бути орієнтована на потреби клієнтів і гнучкість переліку пропонованих
послуг залежно від їхньої потреби, щоб послуги спонукали отримувача до зростання самостійності та були економічно обґрунтованими.
Важливе місце в системі інтегрованих соціальних послуг займає впровадження інноваційних
(інтегрованих) соціальних послуг за місцем проживання осіб/сімей через забез- печення
роботи виїзних мультидисциплінарних команд та виїзних прийомів спеціалістів з питань
соціального захисту, задоволення комплексу культурних, освітніх, соціальних, комунікативних та інформаційних потреб через розвиток соціально-педагогічної послуги «Університет
третього віку», створення культурних просторів, центрів дозвілля тощо.
Для забезпечення громадою своїх повноважень у сфері захисту прав дітей та представництва
їхніх інтересів необхідно завершити роботу щодо створення та укомплектування спеціалістами служби у справах дітей. Враховуючи загальну кількість дітей, що проживають на території громади, у штаті служби має бути не менше двох спеціалістів.
Невід’ємним компонентом інтегрованих соціальних послуг є організація роботи Центру
надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». Перевагою надання послуг
у такому форматі є те, що особа, сім’я може отримати базовий пакет соціальних послуг в
одному приміщенні.
Прийшовши до Центру надання адміністративних послуг, людина має також отримати послуги
довідково-інформаційного характеру, безплатну консультаційну допомогу, оформлення державної реєстрації тощо. Алгоритм подачі звернень такий: отримання талону на рецепції чи
особисто в терміналі, очікування виклику електронної черги, отримання послуги, оцінка якості
обслуговування. Крім того, має діяти онлайн-статистика, щоб у будь-який момент відвідувач
міг бачити, яка кількість людей у черзі, періоди найбільшого / найменшого завантаження, найзатребуваніші адміністративні послуги, історію просування черги.
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Також у роботі Центру мають бути запроваджені інноваційні е-сервіси, що дадуть змо- гу створити автоматизовану систему управління обробки інформації, автоматизувати та пришвидшити прийом, обробку звернень, вести електронний документообіг, виконувати у великих
обсягах збір, зберігання та аналіз даних про заявників, спростити процес обміну інформацією з партнерами.
ЦНАП: СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЄДИНОГО ВІКНА»

ЦНАП

СИСТЕМА
ФРОНТ-ОФІС

СИСТЕМА
БЕК-ОФІС

СИСТЕМА
ЕЛЕКТРОННОГО
УПРАВЛІННЯ
ЧЕРГОЮ

ДОСТУПНІСТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Проте не слід забувати, що адміністратори ЦНАП повинні пройти відповідну підготовку та мати
опитувальники оцінки ризику щодо дітей і сімей у складних життєвих обставинах, а також
налагоджені лінії переадресації, взаємодії та взаємоінформування з фахівцями соціальної
роботи (ФСР), Службою у справах дітей (ССД). Виявлення сімей/осіб, які потрапили в СЖО, на
ранньому етапі, комплексна підтримка, поєднання виплат та одночасно послуг дадуть сім’ї
змогу швидше подолати складні життєві обставини.

2.4. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ГРОМАДИ
Надання соціальних послуг безпосередньо пов’язано з допомогою особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Для того щоб люди мали змогу скористатися цією
допомогою, їх потрібно забезпечити інформацією про те, де і на яких умовах її отримати.
Отже, інформаційне забезпечення системи надання соціальних послуг можна визначити як
діяльність соціальних служб, яка пов’язана з інформуванням громадськості про соціальні
послуги, що надаються, формуванням певної громадської думки, а також отриманням зворотного зв’язку щодо якості та ефективності їх надання провайдерами таких послуг.
Сьогодні суб’єкти, що надають соціальні послуги в громаді, у межах своїх повноважень та
наявних ресурсів здійснюють певну інформаційну та інформаційно-роз’яснювальну роботу
серед населення про послуги, а саме:
• забезпечують наявність детальної друкованої інформації про кожну соціальну послугу;
• вивчають звернення громадян з питань надання соціальних послуг, визначають найтиповіші
запитання та надають на них відповіді й роз’яснення в місцевих засобах масової інформації;
• розміщують у своїх приміщеннях інформаційні матеріали про власні послуги;
• проводять заходи, що дають змогу потенційним отримувачам соціальних послуг ознайомитися з порядком та умовами отримання послуг;
• поширюють інформаційні матеріали про порядок та умови отримання соціальних послуг
(інформаційні листівки, брошури, буклети тощо) у місцях перебування потенційних отримувачів послуг;
• періодично поширюють тематичну інформацію через місцеві засоби масової інформації;
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• оприлюднюють інформацію щодо порядку та умов отримання соціальних послуг через електронні засоби масової інформації та соціальні мережі;
• сприяють розміщенню інформаційних матеріалів у старостинських округах;
• за можливості забезпечують роботу гарячих телефонних ліній, на яких можна отримати
інформацію щодо надання соціальних послуг;
• здійснюють моніторинг якості надання соціальних послуг.
Разом з тим, попри значний обсяг роботи в цьому напрямі, результативність її недостатньо
висока, що насамперед зумовлено нестачею міжсекторального підходу в розв’язанні питань.
Тому важливо створити в громаді єдиний інформаційний простір соціальної сфери, єдину
міжгалузеву інформаційну систему, яка базуватиметься передусім на таких загальних принципах, як демократизм, верховенство права громадян, відкритість і прозорість, систематичність тощо. Завданнями такої системи повинно бути донесення до населення загалом та
певної соціальної групи осіб інформації про соціальні послуги різними способами комунікації

ЗАСОБИ ІНФОРМУВАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

СПЕЦІАЛЬНІ
ПОДІЇ

МАСОВА
РЕКЛАМА

МАСОВІ
ЗАХОДИ, ТОЩО

РОЗСИЛКА
ПОВІДОМЛЕНЬ

ДНІ ВІДКРИТИХ
ДВЕРЕЙ

ВІЗУАЛЬНА
(СІТІЛАЙТИ,
БІЛБОРДИ,
ПЛАКАТИ, ТОЩО)

ІНТЕРНЕТ

ВЕБ-СТОРІНКА

СОЦІАЛЬНІ
МЕРЕЖІ

ВЛАСНІ ЗМІ
ТА БЮЛЕТЕНІ

ЗОВНІШНІ
ЗМІ

ІНТЕРВ’Ю

ПІДГОТОВКА
МАТЕРІАЛІВ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ

ДРУКОВАНА
(БУКЛЕТИ,
ДОВІДНИКИ,
ЛИСТІВКИ)

Водночас в умовах сьогодення в системі інформаційного забезпечення дедалі більшої актуальності набуває запровадження сучасних е-технологій. Саме тому важливим кроком має стати
запровадження в роботі ЦНАП автоматизованої системи управління обробки інформації, яка
має автоматизувати всі процеси, пов’язані з веденням обліку громадян, що потребують сторонньої допомоги, та збір даних, необхідних під час надання соціальних послуг, а також дасть
змогу ввести е-документообіг, збирати, зберігати та аналізувати у великих обсягах дані про
заявників від партнерів, містити інформацію про відносини з ними. Також потрібно запровадити автоматизовану систему управління чергою, яка аналізуватиме роботу як окремого
фахівця (адміністратора), так і певного підрозділу й офісу загалом; за потреби аналізуватиме,
скільки відвідувачів було прийнято, скільки тривало очікування в черзі, з яким питанням звертався відвідувач, скільки часу його обслуговував фахівець (адміністратор); визначатиме, по
які послуги найчастіше звертаються заявники; оцінюватиме ефективність роботи як кожного
фахівця (адміністратора), так і всього Центру.
Не менш важливим кроком у цьому напрямі буде розроблення на сайті селищної ради спільної
(єдиної) веб-сторінки або окремого веб-сайту, суб’єктів, що надають соціальні послуги в громаді, з інформацією про:
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• координати установ, що надають послуги: адреса, поштовий індекс, місце розташування;
• засоби зв’язку з установами: номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти;
• графіки роботи;
• загальний перелік послуг тієї чи іншої установи;
• інформаційні картки кожної послуги;
• форми зворотного зв’язку, що допоможуть отримати консультацію або подати коментар
чи пропозицію;
• посилання на регіональний каталог соціальних послуг, інші наявні електронні бази даних;
• у разі потреби — електронні версії заяв, анкет, формулярів бланків тощо зі зразками їх
заповнення;
• у разі потреби — нормативна база з надання послуг тощо.
Отже, створення в громаді єдиного інформаційного простору єдиної міжгалузевої інформаційної системи забезпечить оперативність та ефективність управлінських рішень, стійкість
розвитку системи соціального захисту населення, інформаційну безпеку особи, розширить
можливості для розв’язання соціальних проблем на основі міжгалузевого партнерства, що є
невід’ємною складовою моделі інтегрованих соціальних послуг.

2.5. МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТИ ІНТЕГРОВАНОГО ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ В БІЛОКУРАКИНСЬКІЙ ОТГ
Міжвідомча взаємодія реалізується в роботі органів опіки та піклування, дорадчих органах,
під час спільного стратегічного планування. Окрім цього, міжвідомча взаємодія може відбуватися майже на всіх етапах роботи із сім’єю: при виявленні сім’ї, інформуванні, проведенні
оцінки потреб, плануванні та наданні послуг.
Загальні правила міжвідомчої взаємодії:
• взаємний обмін наявною інформацією є основою для співпраці;
• надзвичайно важлива умова для співпраці — довіра;
• співпраця потребує визначення спільної мети дій та цілей кожного окремого етапу роботи
з отримувачем соціальних послуг.
• Основи міжвідомчої взаємодії визначаються нормативно-правовими документами.
• Інструментами міжвідомчої взаємодії є:
• спільне стратегічне планування;
• створення міжвідомчих груп термінового реагування на випадки жорстокого поводження
з дітьми;
• створення робочих груп спеціалістів різних структур для вироблення проєктів рішень та
вирішення проблем;
• спільні наради, семінари, тренінги;
• спільні інформаційні матеріали та інформаційні повідомлення;
• єдине вікно прийому звернень громадян.
Одним з основних елементів забезпечення міжвідомчої взаємодії є функціонування в громаді
соціального офісу, фронт-офісу, який працює за принципом «єдиного вікна» для осіб, сімей
і дітей, що надає останнім доступ до широкого спектра послуг на підставі одного звернення.
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Ефективним інструментом налагодження партнерської взаємодії також може стати забезпечення взаємної доповнюваності дій (спільні наради, соціальні програми, спільні спеціалізовані служби, створення дорадчих органів); об’єднання ресурсів (соціальне замовлення,
шефська допомога); обміну досвідом (семінари, круглі столи, розробка методичних та інформаційних матеріалів, створення та впровадження нових технологій); оцінка та моніторинг
діяльності (експертні опитування). Важливим чинником успішної міжвідомчої взаємодії є
взаємообізнаність усіх суб’єктів соціальної роботи щодо їхніх функцій.
Не менш важливим процедурним елементом міжвідомчої взаємодії є чіткий алгоритм дій у
процесі виявлення вразливих осіб, сімей, дітей та надання їм підтримки.

2.6. РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ
СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Серед основних загроз можна насамперед виділити:
• непослідовні зміни законодавчої бази, що регулює систему надання соціальних послуг, які
можуть призвести до нових перешкод у роботі провайдерів послуг;
• непослідовність процесу децентралізації, під час якого постійно змінюються правила гри
та передаються фінансові зобов’язання з одного рівня на інший;
• заглиблення кризових процесів та зниження рівня життя може збільшити навантаження
на провайдерів соціальних послуг;
• заглиблення кризових процесів та зниження рівня життя може збільшити кількість осіб,
які потрапили до складних життєвих обставин, і навантаження на провайдерів соціальних
послуг;
• недостатній кадровий потенціал суб’єктів, які надають соціальні послуги;
• опір реформам і соціальним змінам як серед певної кількості фахівців, так і серед мешканців громади;
• низька громадянська активність мешканців громади.
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ДОСВІД БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ
ОТГ У ВПРОВАДЖЕННІ МОДЕЛІ
ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
Впровадження проєкту створення інтегрованої моделі
Центру надання соціальних послуг, до роботи якого
залучаються всі наявні в громаді надавачі соціальних
послуг незалежно від форми власності в межах
Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за
розпорядженням селищного голови було доручене КУ
«Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської
селищної територіальної громади. Для ефективної
роботи було створено робочу групу. До складу робочої
групи ввійшли посадові особи місцевого самоврядування, представники суб’єктів надання соціальних
послуг, старости, представники місцевих громадських
організацій.
Громада пройшла нелегкий підготовчий етап, провела
значну роботу для створення концепції діяльності
інтегрованого Центру надання соціальних послуг.
Зроблені конкретні кроки для фактичної реалізації
проєкту. Відбулися певні зміни в сприйнятті громадою
розуміння самого терміна «соціальна послуга» й
першочерговості розвитку системи соціального
захисту.
Основою Моделі в Білокуракинській ОТГ визначили
соціальний офіс, який розміститься в окремій будівлі
центральної садиби смт Білокуракине й працюватиме
за принципом «єдиного вікна».
У соціальному офісі буде організоване робоче місце
кейс-менеджера, фахівця із соціальної роботи, передбачена кімната для конфіденційної бесіди. До вирішення питань, з якими громадяни звертатимуться
до соціального офісу, буде застосовано комплексний
підхід. Також громадяни можуть розраховувати на
отримання консультацій юристів, спеціалістів соціального захисту, пенсійного фонду та інших соціальних
партнерів.
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Ураховуючи умови проживання в сільській місцевості,
буде створено соціально-адміністративні офіси у
віддалених старостатах і старостатах з більшою кількістю мешканців. Простір офісу об’єднає адміністратора ЦНАПу та фахівця соціальної роботи. В офісі
будуть умови для прийому громадян, облаштовані зони
очікування та «дитячі куточки». Такий крок наблизить
і соціальні, і адміністративні послуги безпосередньо
до клієнта, зніме соціальну напруженість та невдоволеність громадян.
Аналіз чинної системи роботи в громаді виявив слабке
місце — «інформаційний вакуум». Люди не завжди
знають і розуміють, куди треба звертатися для вирішення тієї чи іншої проблеми, не знають функціоналу
структур, закладів, організацій.
Для вирішення цього питання планується створити
сайт, який міститиме максимально повну інформацію
про надавачів соціальних послуг, про умови і права
отримання цих послуг. До поширення інформації
будуть залучені старости, структурні підрозділи місцевого самоврядування, громадські організації. Центр
надання соціальних послуг, віддалені робочі міста
спеціалістів будуть забезпечені інформаційними стендами, листівками та іншими друкованими матеріалами.
Фінансування діяльності Центру забезпечуватимуть
з різних джерел. Безумовно, це місцевий бюджет та
залучення грантових коштів.
Успішне практичне впровадження проєкту залежить від багатьох чинників. Учасники переконані в
життєздатності своєї ідеї та вірять в успіх. У процесі
роботи вони отримали нові знання, практичні
навички та безцінний досвід.

ДОДАТОК 1.

ЧИННІ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
• Програма зайнятості населення по Білокуракинській селищній раді (рішення №4/21);
• Програма соціального захисту населення (рішення від 23.02.2016р. №4/11);
• Програма розвитку надання соціальних послуг Білокуракинської селищної територіальної
громади на 2018—2020 роки (рішення від 22.12.2017р. №38/39);
• Програма з охорони здоров’я (рішення від 23.02.2016р. №4/23);
• Програма «Освіта Білокуракинської громади на 2017—2021 роки» (рішення від 11.12.2017р.
№37/9);
• Програма «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї,
забезпечення ґендерної рівності по Білокуракинській селищній територіальній громаді на
2017—2021 роки» (рішення ради від 26.06.2017р. №28/3);
• Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб з їх числа на 2016—2018 роки по Білокуракинській селищній раді (рішення
ради від 22.12.2017р. №38/27);
• Програма щодо надання матеріальної допомоги учасникам АТО (рішення ради від
16.05.2016р. №8/3);
• Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018—2022 роки (рішення ради від
28.03.2018р. №44/19);
• Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді по Білокуракинській селищній територіальній громаді на 2018—2020 роки (рішення ради від 28.03.2018р. №44/10);
• Програма розвитку фізичної культури і спорту Білокуракинської селищної ради на 2016—
2018 роки (рішення від 28.03.2018р. №44/9);
• Культурно-мистецька програма (рішення ради 23.02.2016р. №4/16);
• Програма «Розвиток закладів культури Білокуракинської громади на 2018—2020 роки»
(рішення ради від 22.12.2017р. №38/31).
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СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК
Історичний розвиток Білокуракинського краю до початку ХVIII століття значною мірою
визначався його географічним розташуванням. Тут проходив славнозвісний Кальміуський
(Валуйський) шлях, яким протягом багатьох віків мігрували різні племена й народи з
Європи в Азію. Нащадки східних слов’ян, що заклали основи осілості, вподобали цей край.
Відомо, що на місці Білокуракиного раніше було поселення, яке мало назву Відрадове, або
Отрадове.
Білокуракинський район уперше утворено 1923 року, а в сучасних межах — 1965 року. Розташований на півночі Луганської області, він межує також на півночі з Бєлгородською областю
Російської Федерації, на сході — з Новопсковським, на півдні — Старобільським, південному
заході — Сватівським й на північному заході — з Троїцьким районами Луганської області.
Білокуракинська об’єднана територіальна громада була утворена внаслідок об’єднання однієї
селищної та семи сільських рад: Білокуракинська селищна рада та Бунчуківська, Дем’янівська,
Курячівська, Лизинська, Нещеретівська, Олександропільська, Олексіївська сільські ради
(24 населені пункти — 1 селище міського типу та 23 села), адміністративним центром Білокуракинської селищної ради є смт Білокуракине, у якому розміщено її органи місцевого
самоврядування.
Старостинські округи та населені пункти, що входять до складу територіальної громади:
смт Білокуракине
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Курячівський старостинський округ

с. Курячівка
с. Хоменкове Перше

Нещеретівський старостинський округ

с. Нещеретове

Паньківський старостинський округ

с. Паньківка

Олександропільський старостинський округ

с. Олександропіль
с. Приходьківка с. Ляшківка
с. Климівка
с. Романівка

Цілуйківський старостинський округ

с. Цілуйкове

Луб’янський старостинський округ

с. Луб’янка

Лизинський старостинський округ

с. Лизине

Бунчуківський старостинський округ

с. Бунчуківка

Олексіївський старостинський округ

с. Олексіївка

Шапарівський старостинський округ

с. Шапарівка

Коноплянівський старостинський округ

с. Коноплянівка

Попівський старостинський округ

с. Попівка

с. Рудове

Дем’янівський старостинський округ

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

с. Калинівське

с. Заїківка
с. Грицаївка
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ТЕРИТОРІЯ

Територія Білокуракинської ОТГ, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України,
входить до складу Білокуракинського району Луганської області.
Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру — 90 км. Територія Білокуракинської громади є нерозривною, її межі визначаються за зовнішніми межами юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

78 950,1 га
Площа території Білокуракинської ОТГ

54,99 %

66 648,0 га

Площі Білокуракинського району
становить площа території
Білокуракинської ОТГ

Загальна площа
сільськогосподарських
земель

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
станом 01.09.2019 р.

13 072

Білокуракинська ОТГ

Загальна кількість населення

4 500

6 382

84

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

768

1 403

44

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

69

473

248

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

смт Білокуракине

6 818
Загальна кількість населення

2 846

2 710

31

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

536

746

15

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО
55
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43

279

159

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Нещеретівський
cтаростинський округ

1 138
Загальна кількість населення

270

670

12

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

47

151

8

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

2

59

23

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Курячівський
cтаростинський округ

670
Загальна кількість населення

Дем’янівський
cтаростинський округ

123

486

4

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

25

36

1

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

1

3

5

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

618
Загальна кількість населення
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122

402

6

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

27

67

1

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

5

42

9

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Луб’янський
cтаростинський округ

519
Загальна кількість населення

187

278

2

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

7

41

4

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

1

2

5

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Олексіївський
cтаростинський округ

506
Загальна кількість населення

127

312

3

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

13

54

0

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

57
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2

11

10

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Паньківський
cтаростинський округ

475
Загальна кількість населення

121

283

8

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

12

59

1

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

6

2

2

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Лизинський
cтаростинський округ

424
Загальна кількість населення

Олександропільський
cтаростинський округ

114

235

6

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

18

57

2

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

1

18

5

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

384
Загальна кількість населення

58
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93

222

1

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

32

37

2

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

3

4

15

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Шапарівський
cтаростинський округ

370
Загальна кількість населення

114

202

4

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

13

41

3

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

2

15

2

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Бунчуківський
cтаростинський округ

369
Загальна кількість населення

145

197

3

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

7

20

1

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО
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3

2

3

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Цілуйківський
cтаростинський округ

286
Загальна кількість населення

66

177

3

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

12

31

1

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

0

1

4

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

Коноплянівський
cтаростинський округ

244
Загальна кількість населення

Попівський
cтаростинський округ

96

75

0

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

13

40

1

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

0

12

5

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

238
Загальна кількість населення
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76

133

1

Особи пенсійного
віку

Працездатне
населення

Багатодітні
сім’ї

6

23

4

Діти дошкільного
віку

Діти шкільного
віку

Сім’ї в СЖО

0

23

1

Особи з інвалідністю (діти до 18р.)

Особи з інвалідністю (дорослі)

Учасники/-ці
АТО/ООС

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ

48%

34%

18%

Працездатне
населення

Пенсіонери

Діти

СТАТЕВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ

6 203 тис. осіб
(47%) кількість чоловіків

6 869 тис. осіб
(53%) кількість жінок

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ

9,5 тис. осіб

36%

Кількість людей, зайнятих
економічною діяльністю

Найбільша частка зайнятого
населення припадає на сільське
господарство
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НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
На території Білокуракинської ОТГ працює близько 300 суб’єктів господарської діяльності
(середнього підприємства виробничої сфери, малого та мікропідприємства виробничої
сфери, торгівлі, ресторанного господарства, приватні підприємці). Основні підприємства
Білокуракинської ОТГ наведено в таблиці.
Підприємство, організація,
установа

Вид діяльності (основний)

Кількість
працівників

СТОВ МТС «Альянс»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

59

СТОВ АФ «Партнер»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.

40

ПСП «Дніпро»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

20

СТОВ «Україна»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

56

СТОВ «Зоря»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

73

СТОВ «Роздольне»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

40

СТОВ «Прогрес»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.

151

СТОВ АФ «Зоря»

Вирощування зернових і технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

26

СТОВ «Вікторія»

Вирощування зернових та технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту. Розведення великої рогатої худоби. Розведення свиней.

121

ТОВ АФ «Зоряне»

Вирощування зернових та технічних культур. Надання
послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.

47

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
У Білокуракинській ОТГ функціонує понад 18 громадських організацій: Білокуракинська
районна організація «Захистимо конституційні права ветеранів» (2009); Білокуракинська
громадська організація «Районна рада жінок» (2009); Білокуракинська районна федерація
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військово-спортивних багатоборств (2009); Білокуракинська громадська організація соціально-культурного розвитку «Твори добро» (2009); Клуб мисливців Білокуракинського району
«Кобра» (2009); Білокуракинська районна ГО інвалідів «Святителя Луки» (2009); Асоціація
підприємців Білокуракинського району (2009); ГО «Білокуракинська районна федерація
футболу» (2009); ГО «Відродження Білокуракинщини» (2011); ГО «Світле майбутнє» (2011); ГО
«Спортивний клуб “Восток”» (2012); ГО «Громада рибалок Білокуракине» (2013); ГО «Злагода
2014» (2014); ГО «Ветерани Чорнобиля смт Білокуракине» (2016); «Сільська злагода» (2011),
с. Бунчуківка; «Світоч майбутнього 2010» (2009), с. Курячівка; «Нещеретівська мрія» (2009), с.
Нещеретове; «Затишок-2009» (2009), с. Олександропіль. Створення громадських організацій
протягом 2009–2011 років відбувалося в межах проєкту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» для реалізації мікропроєктів розвитку територій та спільного рішення
проблем з місцевою владою (співфінансування).

4

8

9

Загальноосвітніх
навчальних
заклади І–ІІІ ст.

Загальноосвітніх
навчальних
закладів І–ІІ ст.

Дошкільних
навчальних
закладів

1

1

21

Заклад позашкільної освіти

Професійний
аграрний ліцей

Заклад
культури

15

2

1

Фельдшерськоакушерських
пунктів

Амбулаторії,
поліклініки

Лікарня

2
Заклади фізичної
культури

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
На сьогодні для задоволення потреб населення Білокуракинської ОТГ в пасажирських перевезеннях сформовано мережу автобусних маршрутів, загальна протяжність якої становить
150 км.

14 маршрутів

11 од. транспорту

Склад автобусної мережі

Використовується для
обслуговування

Соціальна функція пасажирського транспорту загального користування — загальна доступність його послуг для всього населення — потребує збереження державного регулювання
тарифів на проїзд соціально значущими автобусними маршрутами. Тарифи на автобусні перевезення загального користування в Білокуракинській селищній територіальній громаді є
одним з найважливіших показників, які забезпечують постійне функціонування перевізників,
стабільність їхнього економічного стану, якість та безпеку перевезень, а також інвестиційну
привабливість. Однак слід узяти до уваги, що рівень тарифів є важливим соціальним фактором
і під час його визначення потрібно враховувати реальну платоспроможність населення.
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На території Білокуракинської ОТГ діє один вид тарифу й такі маршрути: смт Білокуракине —
с. Олексіївка — щоденно; смт Білокуракине — м. Старобільск (через с. Олексіївка) — субота;
смт Білокуракине — смт Станиця Луганська (через с. Паньківка, с. Олексіївка, с. Курячівка) —
щоденно; смт Білокуракине — смт Станиця Луганська (через с. Паньківка, с. Нещеретове,
с. Курячівка) — щоденно; смт Білокуракине — м. Лисичанськ (через с. Луб’янка, с. Заїківка,
с. Олексіївка, с. Нещеретове, с. Курячівка) — щоденно двічі; с. Олександропіль — смт Станиця
Луганська (через смт Білокуракине, с. Паньківка, с. Нещеретове, с. Курячівка) — щоденно.

ВІДСТАНЬ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ЦЕНТРУ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
Білокуракинська Олексіївський
селищна рада
старостинський
округ

Нещеретівський
старостинський
округ

0 км

16 км

17,6 км

12 км

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Паньківка

15 км

смт Білокуракине с. Олексіївка

Паньківський
старостинський
округ

Олександропільський
старостинський округ

26,3 км

31 км

30 км

24,6 км

27 км

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Дем’янівський
старостинський округ

15,7 км

19 км

13,2 км

5,6 км

7,9 км

с. Дем’янівка

с. Коноплянівка

с. Шовкунівка

с. Луб’янка

с. Заїківка

Бунчуківський
старостинський
округ

Попівський
старостинський
округ

Цілуйківський
старостинський
округ

8,2 км

13,8 км

20,5 км

24,1 км

15,6 км

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Рудове

с. Попівка

с. Цілуйкове

Лизинський
старостинський
округ

Шапарівський
старостинський
округ

Курячівський
старостинський
округ

64

Луб’янський
старостинський округ

17 км

19 км

10 км

9 км

с. Курячівка

с. Хоменкове
Перше

с. Лизине

с. Шапарівка

ДОДАТОК 2.

СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ
Vodafone, Київстар, Lifecell. Покриття є не скрізь. Наприклад, територія сіл Бунчуківка та Грицаївка взагалі поза зоною покриття мобільного телефонного зв’язку, тому є потреба забезпечити населення мобільним зв’язком.

ІНТЕРНЕТ
На території громади наявні інтернет-провайдери: ПАТ «Укртелеком», «Комета», «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ «Україна», ТОВ «Лайфселл». Найбільшим провайдером є
«Укртелеком» — монополіст майже на всій території Білокуракинської ОТГ. У Білокуракинському районі альтернативи «Укртелекому» як постачальнику послуг інтернет-зв’язку сьогодні
фактично немає. Також є бездротовий доступ до інтернету — «Інтертелеком» та місцевий провайдер «Комета», що надає послуги на території смт Білокуракине через власну оптоволоконну мережу та бездротові канали зв’язку.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

224

11 708,5 м2

350

Підприємства торгівлі

Торговельна площа

Працівників

115

6 848,4 м2

Продовольчих
магазинів

Торговельна площа

99

4 860,1 м2

Непродовольчих
магазинів

Торговельна площа

8
Кіосків

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
представлена сімома чудесами Білокуракинщини: Відраднівська криниця, Хрест Петра, Нещеретівські кургани, Свято-Іллінський храм у селі Цілуйкове, Луб’янські камені, Павлівська
срібна посудина, Коноплянівський заказник. Для здійснення туристичної діяльності функціонує Готель «Палуба», який має 21 ліжко.
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ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
Білокуракинська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1
смт Білокуракине

Планова ємність

612

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

6 | Кількість гуртків

200 | В них дітей

253

253

60

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Доступність для
осіб з інвалідністю

Білокуракинська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2
смт Білокуракине

1 | Кількість груп
(класів)/місць

1 | В них дітей
з інвалідністю

150
Планова ємність

165

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

14 | Кількість гуртків

180 | В них дітей

58

58

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Доступність для
осіб з інвалідністю

66

1000

1 | Кількість груп
(класів)/місць

1 | В них дітей
з інвалідністю
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300

Нещеретівська ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Нещеретове

Планова ємність

160

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

14 | Кількість гуртків

210 | В них дітей

68

68

30

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю

320

Курячівська ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Курячівка

Планова ємність

57

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

9 | Кількість гуртків

135 | В них дітей

20

20

20

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю
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120

Паньківська ЗОШ І–ІІ ступенів
с. Паньківка

Планова ємність

39

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

3 | Кількість гуртків

105 | В них дітей

17

17

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю

164

Луб’янська ЗОШ І–ІІ ступенів
с. Луб’янка

Планова ємність

29

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

2 | Кількість гуртків

30 | В них дітей

10

10

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

частково
Доступність для осіб
з інвалідністю
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Олексіївська ЗОШ І–ІІ ступенів
с. Олексіївка

192
Планова ємність

32

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

5 | Кількість гуртків

87 | В них дітей

15

15

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю

Олександропільська ЗОШ І–ІІ ст.
с. Олександропіль

160
Планова ємність

29

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

1 | Кількість гуртків

10 | В них дітей

13

13

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

частково
Доступність для осіб
з інвалідністю
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108

Лизінська ЗОШ І–ІІ ступенів
с. Лизине

Планова ємність

37

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

3 | Кількість гуртків

37 | В них дітей

13

13

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю

320

Шапарська ЗОШ І–ІІ ступенів
с. Шапарівка

Планова ємність

38

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

3 | Кількість гуртків

56 | В них дітей

16

16

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю

70

ДОДАТОК 2.

СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дем’янівська ЗОШ І–ІІ ступенів
с. Дем’янівка

250
Планова ємність

63

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

3 | Кількість гуртків

48 | В них дітей

27

27

0

Кількість учнів
1-4 класів

З них забезпечено
гарячим харчуванням

Охоплено групами
продовженого дня

ні
Доступність для осіб
з інвалідністю

Будинок творчості дітей та юнацтва
смт Білокуракине

550
Планова ємність

360

ГУРТКОВА РОБОТА

Фактична
кількість дітей

27 | Кількість гуртків

360 | В них дітей

так
Доступність для осіб
з інвалідністю
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ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ, ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Назва закладу | Населений пункт
розташування в громаді (для ОТГ )

Види послуг/форми роботи

Дитячо-юнацька спортивна
школа
смт Білокуракине

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, занять,
тренувань (футбол, волейбол, баскетбол, настільний
теніс, гирьовий спорт, велотуризм, спортивна гімнастика, фітнес)

Ні

КЗ СК «Здоров’я»
смт Білокуракине

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, занять,
тренувань (футбол, волейбол, баскетбол, настільний
теніс, гирьовий спорт, легка атлетика, більярд, велотуризм, фітнес)

Ні

КЗ «Краєзнавчий музей
Білокуракинської селищної
територіальної громади»

У музеї ведеться культурно-освітня, науково-дослідницька діяльність, проводиться комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича та
пам’яткоохоронна робота. На базі музею для мешканців та гостей району проводяться оглядові й тематичні
екскурсії та лекції, круглі столи на різні соціально-значущі теми.

Так

92200, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
смт Білокуракине,
вул. Історична, 61

Доступність
для осіб з
інвалідністю

Для жителів громади, людей з інвалідністю, молоді,
людей похилого віку та внутрішньо переміщених осіб
у приміщенні музею функціонують гуртки за інтересами
історико-краєзнавчого, літературного, оздоровчого
напряму. Краєзнавчий музей є місцем для проведення
різноманітних тематичних виставок до державних свят
та ювілейних дат, персональних виставок робіт майстрів художньо-прикладного мистецтва та проведення
майстер-класів за різними темами.

КЗ «Дитяча школа мистецтв
Білокуракинської селищної
територіальної громади»
92200, Луганська обл.,
Білокуракинський район, смт
Білокуракине, вул. Паркова, 13

Білокуракинська школа мистецтв є початковою ланкою
спеціальної мистецької освіти, основним завданням
якої є гармонійний та інтелектуальний розвиток дітей
засобами мистецьких жанрів та надання їм початкової
професійної підготовки для подальшого самовизначення.

Так

КЗ «Публічна бібліотека
Білокуракинської селищної
територіальної громади»

Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

92200, Луганська обл.,
Білокуракинський район, смт
Білокуракине, вул. Історична, 40

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.

Білокуракинська централізована
бібліотека

Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

92200, Луганська обл.,
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Білокуракинський район,
смт Білокуракине, вул. Історична,
40

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.

Білокуракинська бібліотека-філія
№1 для дітей

Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

92200, Луганська обл.,
Білокуракинський район, смт
Білокуракине, вул. Т.Г.Шевченка,
6/1

Олександропільська бібліотекафілія №3
92220, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Олександропіль

Олексіївська бібліотека-філія №4
92242, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Олексіївка

Білокуракинська бібліотека-філія
№5
92220, Луганська обл., смт
Білокуракине, вул. Центральна,
222

Доступність
для осіб з
інвалідністю

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Так

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
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Бунчуківська бібліотека-філія №6
92241, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Бунчуківка, вул. Козинка, 4

Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Дем’янівська бібліотека-філія №8
92240, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2-А

Заїківська бібліотека-філія №10
92243,Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Заїківка

Коноплянівська бібліотека-філія
№11
92240 Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Коноплянівка

Курячівська бібліотека-філія №12
92232, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Курячівка, вул. Центральна, 19

74

Доступність
для осіб з
інвалідністю
Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Так

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.
Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників

Частково
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громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Лизинська бібліотека-філія №13
92250. Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Лизине, вул. Пушкіна, 32-Б

Луб’янська бібліотека-філія № 14
92243,Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Луб’янка, вул. Шкільна, 29

Нещеретівська бібліотека-філія
№ 15
92252, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Нещеретове, вул. Садова, 2

Паньківська бібліотека-філія № 17
92253, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Паньківка, вул. Шкільна, 1

Попівська бібліотека-філія № 21
92232, Луганська обл.,
Білокуракинський район,

Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Так

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Частково
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с. Попівка, вул. Молодіжна, 67

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.

Цілуйківська бібліотека-філія №
22
92232, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Цілуйкове, пров. Сонячний, 1

Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Шапарівська бібліотека-філія
№ 24
92251, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Шапарівка, вул. Пушкіна, 1-А

Сільський будинок культури
«Дружба»
92220, Луганська обл., смт
Білокуракине, вул. Центральна,
222

Доступність
для осіб з
інвалідністю

Так

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Надає послуги населенню різних вікових груп за допомогою бібліотечного фонду, задовольняє інформаційні
запити за допомогою мережі інтернет.

Так

Здійснює різноманітні форми роботи, такі як: організація соціологічних досліджень, днів сільської громади,
круглих столів, годин спілкування, обговорень за участю громадських організацій, влади та представників
громадськості, бібліотечних виставок, виставок експозицій інформаційних матеріалів, артзустрічі з майстрами декоративно-прикладного мистецтва.
Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

Сільський клуб «Світанок»
92220, Луганська обл., смт
Білокуракине, вул. Тімірязєва, 56

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.
Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
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Види послуг/форми роботи

Лизинський сільський будинок
культури
92250. Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Лизине, вул. Пушкіна, 32-Б

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Доступність
для осіб з
інвалідністю
Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Шапарівський сільський клуб
92251, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Шапарівка, вул. Пушкіна, 1-А

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Так

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Бунчуківський сільський будинок
культури
92241, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Бунчуківка, вул. Козинка, 4

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Дем’янівський сільський будинок
культури
92240, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Дем’янівка, вул. Молодіжна, 2-А

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Так

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Курячівський сільський будинок
культури
92232, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Курячівка, вул. Центральна, 19

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
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Види послуг/форми роботи

Попівський сільський клуб
92232, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Попівка, вул. Молодіжна, 67

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Доступність
для осіб з
інвалідністю
Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Нещеретівський сільський
будинок культури
92252, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Нещеретове, вул. Садова, 2

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Так

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Паньківський сільський клуб
92253, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Паньківка, вул. Шкільна, 1

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Цілуйківський сільський клуб
92232, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Цілуйкове, пров. Сонячний, 1

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Так

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Олексіївський сільський будинок
культури
92242, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Олексіївка

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.
Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
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Заїківський сільський клуб
92243,Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Заїківка

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Доступність
для осіб з
інвалідністю
Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Луб’янський сільський клуб
92243,Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Луб’янка, вул. Шкільна, 29

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Олександропільський сільський
будинок культури
92220, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Олександропіль

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Так

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Романівський сільський клуб
92221, Луганська обл.,
Білокуракинський район,
с. Романівка, вул. Центральна
11-А

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Коноплянівський сільський клуб
Луганська область,
Білокуракинський район,
с. Коноплянівка

Проведення тематичних масових заходів; театралізованих свят і видовищ; вечорів відпочинку; обрядових
гулянь.

Частково

Забезпечення роботи любительських об’єднань для
клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності, гуртків, танцювальних і дискотечних залів.
Організація вистав і концертів художньої самодіяльності, виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
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ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

2
Відділення банків, які діють на території громади:
• Ощадбанк, вул. Центральна, 93, (064) 622 18 59
• Приватбанк, вул. Центральна, 76, (064) 622 18 59

ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, НАДАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ
ГРОМАДИ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Догляд удома

Денний догляд

Натуральна
допомога

Консультування

Кризове
втручання

Супровід
прийомних
сімей

Соціальна
адаптація

Профілактика

Медіація

Соціальний супровід
сімей, які перебувають
у СЖО

Супровід під час працевлаштування на робочому
місці

1

5

Дитячий будинок
сімейного типу

Прийомних
сімей

2

10

Патронатних
вихователів

Опікунів
(піклувальників)

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ТАКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

80

245

217

17

Догляд удома

Денне
перебування

Комплексна
реабілітація

ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНІ ПАСПОРТИ
СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
ПЕРЕЛІК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ
Селища міського типу:

Білокуракине

Села:

•
•
•
•
•
•
•
•

Олександропіль;
Романівка;
Ляшківка;
Приходьківка;
Климівка;
Бунчуківка;
Грицаївка;
Дем’янівка;

•
•
•
•
•
•
•
•

Шовкунівка;
Коноплянівка;
Курячівка;
Хоменкове Перше;
Нещеретове;
Калинівське;
Лизине;
Заїківка;

•
•
•
•
•
•
•

Олексіївка;
Луб’янка;
Попівка;
Рудове;
Паньківка;
Цілуйкове;
Шапарівка.

ПЛОЩА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

2 839,52 га

784,6 га

671,5 га

668,3 га

смт Білокуракине

с. Коноплянівка

с. Шапарівка

с. Луб’янка

641,0 га

623,29 га

514,1 га

496,8 га

с. Цілуйкове

с. Нещеретове

с. Олександропіль

с. Олексіївка

371,5 га

352,8 га

340,51 га

313,3 га

с. Лизине

с. Бунчуківка

с. Паньківка

с. Заїківка

301,2 га

296,1 га

261,6 га

225,8 га

с. Хоменкове Перше

с. Курячівка

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

200,8 га

132,0 га

131,8 га

114,4 га

с. Романівка

с. Рудове

с. Грицаївка

с. Приходьківка

96,2 га

86,9 га

76,9 га

48,2 га

с. Попівка

с. Калинівське

с. Ляшківка

с. Климівка
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ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ОТГ

КІЛЬКІСТЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ (ДВОРІВ) У КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ

3 150

387

207

200

смт Білокуракине

с. Нещеретове

с. Курячівка

с. Олексіївка

191

164

153

146

с. Лизине

с. Паньківка

с. Попівка

с. Олександропіль

140

137

124

120

с. Шапарівка

с. Дем’янівка

с. Коноплянівка

с. Бунчуківка

114

110

107

84

с. Луб’янка

с. Цілуйкове

с. Шовкунівка

с. Заїківка

65

52

25

22

с. Хоменкове Перше

с. Романівка

с. Грицаївка

с. Ляшківка

10

8

5

2

с. Калинівське

с. Рудове

с. Приходьківка

с. Климівка

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
Білокуракинська ОТГ

смт Білокуракине

с. Нещеретове

с. Курячівка

с. Олексіївка

с. Паньківка

82

13 072

6 203

6 869

Усього

Чоловіки

Жінки

6 818

3 233

3 585

Усього

Чоловіки

Жінки

1 125

564

561

Усього

Чоловіки

Жінки

540

258

282

Усього

Чоловіки

Жінки

506

254

252

Усього

Чоловіки

Жінки

475

224

251

Усього

Чоловіки

Жінки
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с. Лизине

с. Шапарівка

с. Дем’янівка

с. Бунчуківка

с. Луб’янка

с. Цілуйкове

с. Олександропіль

с. Шовкунівка

с. Коноплянівка

с. Попівка

с. Заїківка

с. Хоменкове Перше

с. Романівка

424

192

232

Усього

Чоловіки

Жінки

370

179

191

Усього

Чоловіки

Жінки

347

165

182

Усього

Чоловіки

Жінки

318

144

174

Усього

Чоловіки

Жінки

313

133

180

Усього

Чоловіки

Жінки

286

136

150

Усього

Чоловіки

Жінки

281

126

155

Усього

Чоловіки

Жінки

271

140

131

Усього

Чоловіки

Жінки

244

98

146

Усього

Чоловіки

Жінки

238

111

127

Усього

Чоловіки

Жінки

207

90

117

Усього

Чоловіки

Жінки

130

66

64

Усього

Чоловіки

Жінки

70

39

31

Усього

Чоловіки

Жінки
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с. Грицаївка

с. Ляшківка

с. Калинівське

с. Рудове

с. Приходьківка

с. Климівка

51

21

30

Усього

Чоловіки

Жінки

28

12

16

Усього

Чоловіки

Жінки

13

7

6

Усього

Чоловіки

Жінки

12

7

5

Усього

Чоловіки

Жінки

3

2

1

Усього

Чоловіки

Жінки

2

2

0

Усього

Чоловіки

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

84

350

398

890

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

533

2 142

2 115

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

2 972

2 739

1 489

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

62

473

69

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю (дані
УСЗН/ПФУ

діти з
інвалідністю
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9

48

13

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

діти під опікою /
піклуванням

37

5

75

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

особи, які потребують паліативної
допомоги

сім’ї, які перебувають в складних
життєвих обставинах

0

373

19

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

діти, які перебувають у складних
життєвих обставинах (дані Служби
у справах дітей)

5 618

585

0

працездатне
населення в
працездатному
віці

внутрішньо переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

бездомні особи

4

4

особи, які постраждали від насильницьких та
протиправних дій (зокрема, які постраждали від
насильства в сім’ї, торгівлі людьми)

учасники/-ці
бойових дій, ветерани Другої світової
війни

122

248

особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які
відбули покарання)

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

0
інші категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (особи, що перебувають у СЖО, однак не зараховані до перелічених вище категорій — визначається
оцінно — за даними або на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

280
Білокуракинська ОТГ

203
Білокуракинська ОТГ
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Кількість народжених

Кількість померлих

2017

2017

173
Білокуракинська ОТГ

2018

184

224
Білокуракинська ОТГ

2018

Білокуракинська ОТГ

196
Білокуракинська ОТГ

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

86

КУ «Центр надання соціальних послуг»

смт Білокуракине, вул. Рудяшка, 2б

ГО «Святителя Луки»

Старченко Альона, 050 033 37 81

ГО «Центру спільного розвитку «Ренейсенс»

Лавренко Наталія Анатоліївна,
098 583 82 54

ГО «Нещеретівська мрія»

Чумак Тетяна Ігорівна,
095 621 80 10

ГО «В єдності майбутнє України»

Іванюченко Сергій Іванович

ГО «Сільська злагода»

Щербакова Валентина Анатоліївна,
9-65-56

9

46

182

Культових
споруд

Фізичних осібпідприємців

Торгові точки

2

21

15

Відділеня
банків

Заклад
культури

Футбольних полів

13

9

2

Спортивних
майданчиків

Спортивних
залів

Тренажерні зали

15

2

1

Фельдшерськоакушерських
пунктів

Амбулаторії,
поліклініки

Лікарня

23

4

1

Дитячі
майданчики

Парки

Дитячий будинок
сімейного типу
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5

10

13

Прийомних
сімей

Опікунів
(піклувальників)

Дітей під опікою

0

9

11

Патронатних
вихователів

Дитячих дошкільних навчальних
закладів

Загальноосвітніх
шкіл

1 264

670

594

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

412

182

230

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

569

340

228

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ОЛЕКСАНДРОПІЛЬСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений
пункт

Адміністративний центр старостинського округу: село Олександропіль

Історична
довідка

Засноване 1763р. У період колективізації на території Білолуцького району Ворошиловградської області були створені Олександропільська та Романівська сільські ради депутатів трудящих.
До території Олександропільської сільської ради входили село Олександропіль, хутори
Калаїнове, Ляшківка та Пластунівка. Романівська сільська рада об’єднувала село Романівка,
хутори Гоцківка, Климівка та Приходьківка.
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У період окупації (з 09.07.1942р. до 25.01.1943р.) ворогом території Білолуцького району ці
ради свою діяльність припиняли й поновили після визволення 1943 року.
Згідно з Постановою та Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11.08.1954р. «Про зміцнення
сільських рад» Олександропільська та Романівська сільські ради були об’єднані в одну раду
з назвою Ляшківська сільська рада, а згодом адміністративний центр ради перенесли в хутір
Ляшківку.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30.12.1962р. через збільшення районів до розмірів
виробничо-колгоспно-радгоспних управлінь на території Луганської області було затверджено
дев’ять районів, зокрема й Білокуракинський. Цим наказом Білолуцький район було ліквідовано, а частина його території ввійшла до Білокуракинського району, зокрема й Ляшківська
сільська рада.
У серпні 1968 року, щоб поліпшити умови роботи Ляшківської сільської ради, адміністративний
центр перенесли до села Олександропіль та перейменували в Олександропільську сільську
раду депутатів трудящих.
З моменту створення сільської ради та до вересня 1977 року виконком сільської ради мав
назву Сільська рада депутатів трудящих, а з жовтня 1977 року, згідно з Конституцією СРСР, —
Рада народних депутатів.
За Конституцією СРСР та Конституцією Української РСР, Олександропільська сільська рада
народних депутатів була органом державної влади на об’єднаній ним території.
Сільська рада вирішувала всі питання місцевого значення, захищаючи державні інтереси
громадян, що проживали на території ради.
1999 року, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Олександропільська сільська рада народних депутатів була перейменована в Олександропільську
сільську раду.
За період 1999–2015 років змін у найменуванні, масштабі діяльності та функціях не відбулося.
Штат працівників сільської ради складався з: сільського голови, секретаря, землевпорядника,
спеціаліста, бухгалтера та завідувачів підвідомчих сільських клубів Романівки та Олександрополя.
Олександропільська сільська рада та її виконавчий комітет був органом місцевого самоврядування, який представляв загальні інтереси територіальної громади села в межах повноважень,
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Сільська рада проводила свою роботу сесійно. Сесія складалася з пленарних засідань ради,
а також засідань постійних комісій.
Постійні комісії утворює рада й наділяє повноваженнями в порядку, визначеному Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій обов’язково розглядали відповідні
державні й громадські організації, органи самоорганізації населення, підприємства, установи.
Сільська рада утворювала виконавчий комітет. Виконавчий комітет ради забезпечував здійснення радою повноважень, наданих йому Конституцією України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими документами.
Виконавчий комітет ради здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяв взаємодії
та зв’язку з територіальною громадою, органами й посадовими особами місцевого самоврядування й виконував інші повноваження за рішенням ради.
За період з 2013 року до 4 серпня 2015 року включно відбулися зміни в найменуванні, підпорядкуванні, масштабі діяльності Олександропільської сільської ради та її виконавчого комітету.
Згідно із законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015, №13, ст.91), Олександропільську сільську раду ліквідували,
приєднавши до Білокуракинської селищної ради. Згідно з рішенням сесії Білокуракинської
селищної ради від 13 серпня 2015 року №85/1, 2 жовтня 2016 року було обрано одну старосту:
староста сіл Олександропіль, Романівка, Ляшківка, Приходьківка, Климівка (Затвердження
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повноважень старост. Рішення 16-сесії Білокуракинської селищної ради
№16/2 від 11.10.2016).
На території Олександропільської сільської ради до періоду ліквідації
містилися населенні пункти: с. Олександропіль, с. Романівка, с. Ляшківка,
с. Приходьківка, с. Климівка.
Староста сіл Олександропіль, Романівка, Ляшківка, Приходьківка, Климівка
здійснює обов’язки, визначені Положенням про старосту. Положення про
старосту затверджує селищна рада відповідної об’єднаної територіальної
громади. У Положенні визначено права та обов’язки старости, порядок
його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости. Староста
обирається в порядку, визначеному законом. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.
Відстань

26,3 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

На території старостинського округу річки відсутні

Кордони

Межує з Тимошинською сільською радою, селищем Білолуцьк Новопсковського району, селом Танюшівка Новопсковського району

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Олександропільського старостинського
округу

села Олександропіль, Романівка, Ляшківка, Приходьківка, Климівка

Площа населених пунктів
старостинського округу

954,4 га

514,1 га

200,8 га

Всього

с. Олександропіль

с. Романівка

114,4 га

76,9 га

48,2 га

с. Приходьківка

с. Ляшківка

с. Климівка

146

52

с. Олександропіль

с. Романівка

22

5

2

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

272

60

с. Олександропіль

с. Романівка

25

2

1

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

Кількість населення. Кожного
населеного пункту
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Склад представників влади та
наявність приміщення

• староста;
• діловод.
Мають відповідне приміщення, окрема будівля.

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

281

126

155

Усього

Чоловіки

Жінки

70

39

31

Усього

Чоловіки

Жінки

28

12

16

Усього

Чоловіки

Жінки

3

2

1

Усього

Чоловіки

Жінки

2

2

0

Усього

Чоловіки

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Діти віком 0–2 роки

5

2

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

20

4

1

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

19

7

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

8

2

1

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Діти віком 3–5 років

Діти віком 6–14 років

Діти віком 15–17 років
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Молодь (особи віком 18–34 роки)

48

20

3

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

58

8

5

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

58

10

5

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

41

10

7

3

2

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

21

7

5

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

2

0

1

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

4

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

3

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

1

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Особи віком 35–44 роки

Особи віком 45–59 років

Особи похилого віку (60–74 роки)

Особи старечого віку (75–90 років)

Довгожителі (особи від 90 років)

Особи з інвалідністю (дані УСЗН/ПФУ)

Діти з інвалідністю

Особи з психічними захворюваннями
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Діти з психічними захворюваннями

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Особи, які потребують паліативної допомоги

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

4

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Діти під опікою/піклуванням

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Діти, які перебувають в складних життєвих обставинах (дані Служби у справах дітей)

6

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах

2

1

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули
покарання)

2

2

1

1

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Особи з проблемами вживання психоактивних речовин

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Внутрішньо переміщені особи (особи, взяті на облік як ВПО)

92

5

0

1

1

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка
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Особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій (зокрема, які постраждали від насильства
в сім’ї, торгівлі людьми)

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Бездомні особи

Безробітні (дані Державної служби зайнятості)

7

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Працездатне населення в працездатному віці

165

39

18

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Учасники/-ці бойових дій, ветерани Другої світової війни

4

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Учасники/-ці АТО/ООС (дані УСЗН, військкоматів)

1

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Інші категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (особи, що перебувають в СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або на думку працівників
соцслужб / надавачів послуг)

0

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

2016

0

4

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка
93
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Кількість народжених

2017
2018

1

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

6

2

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

2

1

2

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

3

0

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

2

2

0

0

0

с. Олександропіль

с. Романівка

с. Ляшківка

с. Приходьківка

с. Климівка

Кількість померлих

2016
2017
2018

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

94

Білокуракинський ЦНАП

с. Олександропіль, вул. Соколовського, 2, тел.(06462) 9-53-44
староста, діловод

ГО «Затишок-2009»

с. Олександропіль, вул. Соколовського, 2, тел.(06462) 9-53-44

1

1

1

Культова
споруда

Фізична особапідприємець

Підприємство:
ПрАТ «Агротон»

1

0

2

Торгова точка

Відділень
банків

Олександропільський ФАП та
Романівський ФП

0

1

0

Стадіонів

Спортивний
майданчик

Спортивних залів
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0

1

1

Тренажерних
залів

дитячий майданчик у с. Олександропіль

Прийомна
сім’я

2

3

0

Опікуна
(піклувальника)

Дітини під
опікою

Патронатних
вихователів

1

1

Соціальний працівник, здійснює догляд за
однією особою, з них — 0 чоловіків, 1 жінка

Особа отримує
догляд удома

0

1

0

Дитячих будинків
сімейного типу

Сільський клуб
в с. Романівка

Центрів
дозвілля

1

1

Будинок культури в с. Олександропіль (секція
з більярду — 10 чоловіків; секція з тенісу — 15
(7 дівчаток, 8 хлочиків); секція з гирьового
спорту — 9 (3 дівчинки, 6 хлопчиків))

Пам’ятка архітектури: храм у
с. Олександропіль

1

1

Олександропільська сільська бібліотека (140
відвідувачів, книжковий фонд — 1 500)

Пам’ятка археології: 5 курганів

1

0

Пам’ятка природи: природний заповідник
(рослини, занесені до Червоної книги).

Пам’яток історії

1

1

Дитячий дошкільний навчальний заклад: ДНЗ
«Малятко» (2 працівники)

Музей (шкільний
музей)

1
Загальноосвітня школа: Олександропільська
ЗОШ І–ІІ ступенів (18 штатних працівників)

0

0

0

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток
95
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31

14

17

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

6

2

4

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
БУНЧУКІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Бунчуківка

Історична довідка

Заснований в 17 ст.

Відстань

8,2 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

5 км
Довжина річки Козинки, що протікає по території ради

Кордони

Межує зі Старобільським районом, Сватівським районом

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Бунчуківського
старостинського округу

села Бунчуківка, Грицаївка

Площа населених пунктів
старостинського округу

352,8 га

131,8 га

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

120

25

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

96

ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ БУНЧУКІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

Склад представників влади та
наявність приміщення

• староста;
• діловод.
Мають відповідне приміщення, окрема будівля Бунчуківської школи.

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Бунчуківка

с. Грицаївка

318

144

174

Усього

Чоловіки

Жінки

51

21

30

Усього

Чоловіки

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Діти віком 0–2 роки

Діти віком 3–5 років

3

0

4

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Діти віком 6–14 років

Діти віком 15–17 років

15

0

5

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Молодь (особи віком 18–34 роки)

Особи віком 35–44 роки

31

6

60

6

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Особи віком 45–59 років

Особи похилого віку (60–74 роки)

88

9

69

21

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Особи старечого віку (75–90 років)

Довгожителі (особи від 90 років)

40

8

3

1

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Особи з інвалідністю (дані УСЗН/ПФУ)

Діти з інвалідністю

2

0

3

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка
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Особи з психічними захворюваннями

Діти з психічними захворюваннями

2

0

0

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Особи, які потребують паліативної допомоги

Діти під опікою/піклуванням

0

0

1

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування

Діти, які перебувають в складних життєвих
обставинах (дані Служби у справах дітей)

0

0

0

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Сім’ї, які перебувають в складних життєвих
обставинах

Особи з проблемами вживання психоактивних
речовин

0

0

0

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Внутрішньо переміщені особи (особи, взяті на облік
як ВПО)

Учасники/-ці бойових дій, ветерани Другої світової
війни

8

3

2

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Учасники/-ці АТО/ООС (дані УСЗН, військкоматів)

Працездатне населення в працездатному віці

3

0

167

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Бездомні особи

Безробітні (дані Державної служби зайнятості)

0

0

14

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

Інші категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (особи, що перебувають в СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або на думку працівників
соцслужб / надавачів послуг)

98

0

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка
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Особи, які постраждали від насильницьких та
протиправних дій (зокрема, які постраждали від
насильства в сім’ї, торгівлі людьми)

Особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях
позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули
покарання)

0

0

0

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

2016
2017
2018

Кількість померлих

3

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

2

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

2

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

2016
2017
2018

9

2

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

5

0

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

5

3

с. Бунчуківка

с. Грицаївка

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ГО «Сільська злагода»

с. Бунчуківка, вул. Козинка,5,
(06464) 9-65-56

1

3

На території села Бунчуківка стоїть напіврозвалена будівля церкви Пресвятої Богородиці, яка
потребує капітального ремонту

Фізичні особипідприємці

2

2

Підприємства, фермерських господарства:
СТОВ «Україна», СФГ «Агродар»

Стаціонарні
торгові точки,
здійснюється
виїзна торгівля

0

1

0

Відділень
банків

Бунчуківський
ФАП

Закладів освіти

99
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2

1

0

Спортивні
майданчики

Дитячий
майданчик

Дитячих будинків
сімейного типу

0

2

1

Прийомних
сімей

Опікунів
(піклувальників)

Дітина під
опікою

0

0

Патронатних
вихователів

Соціальних працівників, здійснює догляд за
однією особою, з них — 0 чоловіків, 0 жінок

0

1

Осіб отримує
догляд удома

Будинок культури с. Бунчуківка (народний
ансамбль «Вербиченька»)

1

0

1

Сільський клуб

Центрів
дозвілля

Музей

1

1

Пам’ятка природи: Кисилівські оголення

Сільська бібліотека (60 відвідувачів; книжковий
фонд — 4 075)

1

0

0

Пам’ятка археології: кургани

Пам’яток історії

Пам’яток
архітектури

11

7

4

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

0

0

0

Дітей, які відвідують дошкільні та
позашкільні навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ДЕМ’ЯНІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Дем’янівка

Історична довідка

Засновано близько 1700 року

Відстань

15,7 км
Розташування до центру територіальної громади
смт Білокуракине

Географічні дані

На території старостинського округу бере початок річка Борова

Кордони

Межує з Коноплянівським старостинським округом

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Дем’янівського
старостинського округу

села Дем’янівка, Шовкунівка

Площа населених пунктів
старостинського округу

487,4 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

137

107

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

Склад представників влади та
наявність приміщення

села Дем’янівка, Шовкунівка

• староста;
• діловод.
Мають відповідний офіс, розташований у будівлі громадського центру
с. Дем’янівка

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

347

165

182

Усього

Чоловіки

Жінки

271

140

131

Усього

Чоловіки

Жінки
101
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СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

102

7

20

67

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

16

148

97

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

160

76

43

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

3

42

5

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

2

2

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

10

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

0

0

4

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

0

0

10

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)
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411

1

9

працездатне населення в працездатному віці

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

5
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

1
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними
або на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

2016
2017
2018

Кількість померлих

3

2

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

1

0

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

1

2

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

2016
2017
2018

7

2

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

8

4

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

8

3

с. Дем’янівка

с. Шовкунівка

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Робітник територіального центру надання
соціальних послуг

Перепічай Тетяна Василівна,
тел.(067) 594 12 68

1

16

5

Церква

Фізичних осібпідприємців

Торгових точок

0

1

2

Відділень
банків

ФАП

Стадіони: у
Дем’янівці та у
Шовкунівці
103
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2

1

0

Спортивні
майданчики

Спортивний зал
у школі

Тренажерних
залів

2

1

0

Дитячі
майданчики

Парк

Дитячих будинків
сімейного типу

0

0

0

Прийомних
сімей

Опікунів
(піклувальників)

Патронатних
вихователів

1

1

Соціальний працівник, здійснює догляд за 6
особами, з них — 3 чоловіки, 3 жінки

Музей

1

1

Будинок культури в с. Дем’янівка (танцювальний гурток «Дем’яночка» (3 хлопчиків, 13 дівчаток); вокальний гурток «Веселка» (1 хлопчик, 4
дівчинки); фольклорний колектив «Струмочок»
(11 жінок); театральний колектив «Мрія» (1
чоловік, 5 жінок)

Бібліотека в
с. Дем’янівка
(300 відвідувачів;
книжковий
фонд — 6 000)

1

1

Центр дозвілля: громадський центр з великою
парковою зоною і танцювальним майданчиком
у центрі с. Дем’янівка

Пам’ятка природи: початок
річки Борова

0

0

0

Пам’яток
архітектури

Пам’яток
археології

Пам’яток історії

0

1

1

Позашкільних
навчальних
закладів

Дитячий садок
«Чебурашка» (у
штаті 2 особи)

ЗОШ (у штаті 16
осіб, 3 кочегари
і 2 повари)

65

27

38

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ДЕМ’ЯНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

12

10

2

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

На території Дем’янівського старостинського округу на сьогодні здійснюється міграція населення в пошуках працевлаштування, тому що на базових підприємствах відбувається скорочення штату.
Відсутність якісних автомобільних доріг унеможливлює відновлення приватного підприємництва.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
КОНОПЛЯНІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Коноплянівка

Історична довідка

Засноване 1760 року

Відстань

19 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

3 км
Довжина річки Борова, що бере початок на території округу

Кордони

Межує зі Сватівським районом і територіями Бунчуківського та Дем’янівського старостинських округів

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Коноплянівського старостинського округу

село Коноплянівка

Площа населених пунктів
старостинського округу

784,6 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

124

с. Коноплянівка

с. Коноплянівка
105
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Кількість населення в кожному
населеному пункті загальна та в
розрізі чоловіки / жінки
Склад представників влади та
наявність приміщення

244

98

146

Усього

Чоловіки

Жінки

• староста;
• діловод;
• фахівець соціальної роботи
Мають відповідне приміщення, окрема будівля, або розміщуються в клубі,
тобто за фактом

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

106

2

1

12

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

2

38

23

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

79

52

34

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

1

22

0

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

1

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

0

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

1

0

6

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)
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0

0

5

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

45

5

0

працездатне
населення в
працездатному
віці

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

4
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними
або на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

2
с. Коноплянівка

2017

0

с. Коноплянівка

2017

с. Коноплянівка

2018

2

5
8
с. Коноплянівка

2018

с. Коноплянівка

10
с. Коноплянівка

1

3

Коноплянівський
ФАП (завідувач
Стромило Тетяна
Іванівна, тел.
(098) 209 11 02)

Підприємства, фермерських господарства:
СФГ «Веселка» (голова Биков Микола Георгійович); СФГ «Лідер» (голова Пеньков Ігор
Анатолійович); СФГ «Березень» (голова Писаренко Володимир Вікторович)

1

0

1

Фізична особапідприємець

Відділень
банків

Торгова точка
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0

0

0

Громадських,
благодійних та
інших організацій

Культових
споруд

Стадіонів

1

1

0

Спортивний
майданчик

Спортивний
зал

Тренажерних
залів

1

0

0

Дитячий
майданчик

Прийомних
сімей

Патронатних
вихователів

0

0

5

Дитячих будинків
сімейного типу

Опікунів
(піклувальників)

Осіб отримують
догляд удома

1

0

Соціальний працівник, здійснюють догляд за
5 особами, з них — 4 чоловіки, 1 жінка

Центрів
дозвілля

1

1

Сільський клуб с. Коноплянівка (працює — 1
особа, Широка Тамара Миколаївна зав. СК),
(вокальний гурток (10 осіб))

Пам’ятка природи: заповідник
«Долина»

0

0

0

Пам’яток
історії

Пам’яток
археології

Пам’яток
архітектури

0

1

Музеїв

Бібліотека, завідувач Пенькова Олена Андріївна
(155 відвідувачів; книжковий фонд — 2 988)

0

0

Загальноосвітніх
шкіл

Дошкільних
навчальних закладів

0

0

0

Дітей, які відвідують дошкільні та
позашкільні навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

ДОДАТОК 3.
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9

8

1

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
КУРЯЧІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Курячівка

Історична довідка

Засноване 1789 року

Відстань

17 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

6 км
Довжина річки Біли, що протікає по території ради

Кордони

Межує з Павлівською сільською радою

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Курячівського
старостинського округу

села Курячівка, Хоменкове Перше

Площа населених пунктів
старостинського округу

597,3 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

207

65

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

Склад представників влади та
наявність приміщення

села Курячівка, Хоменкове Перше

• староста;
• діловод.
Окрема будівля
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КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

540

258

282

Усього

Чоловіки

Жінки

130

66

64

Усього

Чоловіки

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
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7

18

29

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

7

92

57

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

129

69

38

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

1

35

2

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

0

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

1

0

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

0

0

18

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)
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0

0

10

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

378

5

2

працездатне
населення в
працездатному
віці

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

0
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними
або на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

2016
2017
2018

Кількість померлих

5

1

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

3

1

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

1

0

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

2016
2017
2018

1

3

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

6

4

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

2

6

с. Курячівка

с. Хоменкове Перше

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ГО «Світоч майбутнього 2010»

с. Курячівка, тел. (099) 705 32 50

1

6

Церква

Підприємств, фермерських господарств: СТОВ
«Роздольне», ТОВ «Харвест Л», СФГ «Меліса»,
СФГ «Інтерагро», СФГ «Факел», ТОВ «Житнєстан».
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ КУРЯЧІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

5

3

0

Фізичних осібпідприємців

Торгові точки

Відділень
банків

1

1

1

ФАП

Спортивний зал
при Курячівській
ЗОШ

Дитячий
майданчик

1

1

1

Майданчик з
тренажерами

Опікун
(піклувальник)

Дитина під
опікою

0

0

0

Дитячих будинків
сімейного типу

Прийомних
сімей

Патронатних
вихователів

16

2

Осіб отримують
догляд удома

Соціальні працівники, здійснюють догляд за 16
особами, з них — 4 чоловіків, 12 жінок

0

1

Центрів
дозвілля

Будинок культури с. Курячівка (6 гуртків, 37
учасників гуртків, з них — 17 хлопчиків, 20
дівчаток)

0

0

2

Пам’яток
історії

Пам’яток
археології

Пам’яток
архітектури

0

1

Пам’яток
природи

Бібліотека с. Курячівка, відвідують бібліотеку
жителі с. Курячівка, Хоменкове Перше (380
відвідувачів; книжковий фонд — 5 050)

1

1

Курячівська ЗОШ
І–ІІІ ступенів

ДНЗ «Казка»

0

0

0

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

ДОДАТОК 3.
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55

35

20

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

14

6

8

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ЛИЗИНСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Лизине

Історична довідка

Село виникло в другій половині ХVIII ст. В історичній літературі та усних
переказах можна натрапити на багато версій про походження та назву села.
У грудні 1708 року шведи програли війну росіянам. У червні 1709 року
гетьман Мазепа й король утекли під опіку турецького султана. З полоненими козаками-мазепинцями цар розправлявся дуже жорстоко. Утікаючи
від помсти царських катів, козаки селилися на теперішніх наших землях.
Перша версія. Недалеко від сучасного Білокуракиного вздовж р.Козинки
виник хутір. Заснували його чернігівські козаки Лизенки, чи Лізенки. Від
їхнього прізвища й пішла назва хутора, яка збереглася донині. Тепер це
невеличке село, що має назву Лизине. А нащадки славних козаків-мазепинців і сьогодні звуться козаками чи козачками.
Інша версія. 1700 року цар Петро І повертався з другого Азовського
походу. Супроводжував його князь Куракін. Наша мальовнича місцевість
дуже сподобалася фаворитові, і цар вирішив подарувати ці землі Б.І.Куракіну. Того самого року князь завоював тут невеличкий маєток, назвавши
його Білокуракиним, бо садиба стояла на березі річки Біла. Минав час, але
князь не турбувався про свої землі. Освоювати ці землі енергійно почав
син князя Олександр. Він зумів переселити сюди велику кількість селян
із Чернігівської, Київської, Воронезької та інших губерній.
Часто господар влаштовував шумливі гульбища. З ближніх сіл у маєток
Куракіна привозили вродливих дівчат-танцівниць. Деяким з них — Олександр подарував хутори. Наприклад, Лізі — Лізин хутір, Тетяні — Танюшівку.
Ось така побутова версія виникнення назв окремих поселень нашого краю.
1805 року селяни викупили землі в князя Куракіна, звільнилися від кріпацтва й увійшли до вільних хліборобів.
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10 км

Відстань

Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине
Географічні дані

4,6 км

90,2 га

Довжина річки Козинки, що
протікає по території ради

Водосховище «Самсонівська
заводь»

Кордони

Межує із селами Шапарівка, Стативчине та Макартетине Новопсковського
району.

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Лизинського
старостинського округу

село Лизине

Площа населених пунктів
старостинського округу

371,5 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

191

Кількість населення в кожному
населеному пункті загальна та в
розрізі чоловіки / жінки

424

192

232

Усього

Чоловіки

Жінки

с. Лизине

Склад представників влади та
наявність приміщення

с. Лизине

• староста;
• діловод.
Перший поверх адміністративної будівлі

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

114

7

11

46

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

11

99

60

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

106

55

28

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)
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1

18

1

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

3

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

3

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

1

0

11

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

0

0

40

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

235

54

2

працездатне населення в працездатному віці

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

1

1

особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях
позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули
покарання)

вдова учасника
бойових дій,
ветерана Другої
світової війни

0

інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак не
зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або
на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)
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КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

5
с. Лизине

2017

0

с. Лизине

2017

с. Лизине

2018

2

7
9
с. Лизине

2018

с. Лизине

9
с. Лизине

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ГО «Добродія»

116

с. Шапарівка

1

4

СвятоВознесенський
храм

Підприємства, фермерських господарства:
СТОВ «Прогрес», ПрАТ СФГ «Агротон», ФГ
«Утро», ФГ «Діалог»

0

4

Відділень
банків

Фізичних осіб-підприємців ФОП: «Драгола»,
ФОП «Лапта», ФОП «Гладченко», ФОП «Вяла»

3

1

1

Торгові точки:
магазини «Ліза»,
«Світлана»,
«Продукти»

Лизинський
ФАП

Стадіон

1

1

0

Спортивний
майданчик

Спортивний зал
(школа)

Тренажерних
залів

3

2

0

Дитячих
майданчиків

Місця громадського відпочинку

Дитячих будинків
сімейного типу

0

0

0

Опікунів
(піклувальників)

Прийомних
сімей

Патронатних
вихователів
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7

1

Осіб отримують
догляд удома

Соціальний працівник, здійснює догляд за
7 особами, з них — 1 чоловік, 6 жінок

1

1

Бібліотека (250
відвідувачів;
книжковий
фонд — 6 000)

Лизинський сільський будинок культури
(жіночий вокальний ансамбль «Хороші дівчата»,
8 учасників)

0

0

0

Музеїв

Пам’яток
архітектури

Пам’яток
археології

1

3

Пам’ятка природи: заповідник
«Самсонівська
заводь»

Пам’ятки історії: пам’ятник «Скорботна мати»,
пам’ятник «Солдату визволителю», пам’ятна
могила «Жертв голодомору»

1

1

1

Центр дозвілля:
арт-студія «Територія жінок»

Лизінська ЗОШ
І–ІІ ступенів (18
осіб)

ДНЗ «Барвінок»
(2 штатні працівники)

36

19

17

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

18

8

10

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

0

0

0

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

117
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ЛУБ’ЯНСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Луб’янка

Історична довідка

Засноване 1907 р.

Відстань

5,6 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

3 км
Довжина річки Біли, що протікає по території ради

Кордони

Межує з с. Олексіївка, смт Білокуракине

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Луб’янського
старостинського округу

села Луб’янка, Заїківка

Площа населених пунктів
старостинського округу

981,3 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

220

Склад представників влади та
наявність приміщення

села Луб’янка, Заїківка

села Луб’янка, Заїківка
•
•
•
•

староста;
діловод;
віддалене робоче місце ЦНАП (1 адміністратор);
фахівець соціальної роботи.

Мають відповідне приміщення, окрема будівля, або розміщуються
в клубі, тобто за фактом.

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Луб’янка

118

313

133

180

Усього

Чоловіки

Жінки

ДОДАТОК 3.

с. Заїківка

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ЛУБ’ЯНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

207

90

117

Усього

Чоловіків

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

3

4

31

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

10

22

80

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

200

100

65

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

5

10

2

довгожителі
(особи від 90 р.)

особи з інвалідністю (дані УСЗН/
ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

0

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

0

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

0

0

10

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

0

0

5

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)
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150

9

1

працездатне
населення в
працездатному
віці

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

2
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак не
зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або
на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

3
с. Заїківка та с. Луб’янка

2017

0

с. Заїківка та с. Луб’янка

2017

с. Заїківка та с. Луб’янка

2018

5

15
с. Заїківка та с. Луб’янка

2018

с. Заїківка та с. Луб’янка

120

14

7
с. Заїківка та с. Луб’янка

0

0

3

Громадських,
благодійних та
інших організацій

Культових
споруд

Фізичних особипідприємці

3

0

2

Торгові точки

Відділень
банків

ФАПи

1

1

1

Стадіон

Спортивний
майданчик

Спортивний зал
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0

2

8

Тренажерних
залів

Дитячих
майданчиків

Осіб отримують
догляд удома

2

0

Соціальні працівники, здійснюють догляд за
8 особами, з них — 6 чоловіків, 2 жінок

Дитячих будинків
сімейного типу

0

0

0

Опікунів
(піклувальників)

Прийомних
сімей

Патронатних
вихователів

0

0

0

Центрів
дозвілля

Бібліотек

Музеїв

1

1

Будинок культури сіл Луб’янка, Заїківка
(колектив «Оксамит» та 2 гуртки)

Пам’ятка природи: Луб’янські
кам’яні оголення

0

0

0

Пам’яток
архітектури

Пам’яток історії

Пам’яток
археології

1

0

Луб’янська ЗОШ
I–II ступенів

Дитячих дошкільних навчальних
закладів

31

17

14

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

0

0

0

Дітей, які відвідують дошкільні та
позашкільні навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

121
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ НЕЩЕРЕТІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
НЕЩЕРЕТІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Нещеретове

Історична довідка

Нещеретівський старостинський округ Білокуракинської селищної ради
розташований на півдні Білокуракинського району, через його територію
проходять автомобільна дорога обласного значення та залізниця. До
складу округу входять села Нещеретове, Калинівське Білокуракинського
району Луганської області. В околицях села досліджено пам’ятки кількох
епох: кургани епохи міді-бронзи (ІІІ — початок I тисячоліття до н.е.), де
знайдено кремнієві відщепи та заготовки, сарматські курганні поховання
(ІІІ століття до н.е. — ІІІ століття н.е.), кочівницькі кургани та могильник
салтівської культури (VІІІ–Х століття н.е.), де виявлено фрагменти кераміки.
Слобода Нещеретове виникла на початку ХVІІІ століття. Перші поселенці
з’явилися в цих краях у другій половині ХVІІ століття. Це були українські
й російські селяни з Правобережжя України та центра Росії, що втекли з
кріпацької неволі. Оселившись на берегах річки Біла, вони будували свої
житла в густих заростях очерету. Нерідко покрівлі ледве виднілися із цих
заростей. Звідси й назва слободи — Нещеретове (нижче очерету).

Відстань

16 км

4 км

Розташування до центру
територіальної громади
смт Білокуракине

До с. Паньківка

Географічні дані

59 км
Довжина річки Біли, що протікає по території ради. Права притока
Айдару, басейн Сіверського Дінця.

Кордони

Межує з Олексіївським та Паньківським старостинськими округами Білокуракинської селищної ради, Курячівською сільською радою Старобільського
району, Закотненською сільською радою Новопсковського району.

Перелік населених пунктів, що
села Нещеретове, Калинівське
входять до складу Нещеретівського
старостинського округу
Площа населених пунктів
старостинського округу

122

623,39 га

86,9 га

с. Нещеретове

с. Калинівське
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Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті
Склад представників влади та
наявність приміщення

387

10

с. Нещеретове

с. Калинівське

• староста;
• діловод.
Адміністративне приміщення перебуває в комунальній власності Білокуракинської селищної ради, розташоване в адмінбудівлі СТОВ «Вікторія»
(24/100 будівлі).

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Нещеретове

с. Калинівське

1 125

564

561

Усього

Чоловіки

Жінки

13

7

6

Усього

Чоловіки

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Діти віком 0–2 роки

Діти віком 3–5 років

14

0

33

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Діти віком 6–14 років

Діти віком 15–17 років

121

0

30

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Молодь (особи віком 18–34 роки)

Особи віком 35–44 роки

239

2

1 694

2

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Особи віком 45–59 років

Особи похилого віку (60–74 роки)

255

3

188

2

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Особи старечого віку (75–90 років)

Довгожителі (особи від 90 років)

72

4

4

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське
123
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Особи з інвалідністю (дані УСЗН/ПФУ)

59

0

2

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Особи з психічними захворюваннями

Діти з психічними захворюваннями

8

0

1

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Особи, які потребують паліативної допомоги

Діти під опікою/піклуванням

2

0

1

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування

Діти, які перебувають в складних життєвих
обставинах (дані Служби у справах дітей)

8

0

2

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Сім’ї, які перебувають в складних життєвих
обставинах

Внутрішньо переміщені особи (особи, взяті на облік
як ВПО)

7

0

220

6

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Особи з проблемами вживання психоактивних
речовин

Бездомні особи

0

0

0

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Безробітні (дані Державної служби зайнятості)

Працездатне населення в працездатному віці

19

0

663

7

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Учасники/-ці бойових дій, ветерани Другої світової
війни

124

Діти з інвалідністю

Учасники/-ці АТО/ООС (дані УСЗН, військкоматів)

10

0

23

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське
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Особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях
позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули
покарання)

Особи, які постраждали від насильницьких та
протиправних дій (зокрема, які постраждали від
насильства в сім’ї, торгівлі людьми)

5 (4;1)

2(0;2)

4

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

с. Нещеретове

с. Калинівське

Інші категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (особи, що перебувають в СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або на думку працівників
соцслужб / надавачів послуг)

0

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

2016

(з жовтня)

2017
2018

Кількість померлих

1

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

11

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

5

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

2016

(з жовтня)

2017
2018

5

1

с. Нещеретове

с. Калинівське

15

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

20

0

с. Нещеретове

с. Калинівське

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ГО «Нещеретівська мрія»

с. Нещеретове, пров. Світлий, 1,
тел.(095) 621 80 10

1

2

Свято-Троїцький
храм (пристосоване приміщення)

Підприємства, фермерських господарства:
СТОВ «Вікторія», ПСП «Скіф».

1

10

8

Відділеня банку:
ТВБВ №10012/
056; АТ «Ощадбанк»

Фізичних осібпідприємців, ФГ
відсутні.

Торгових точок,
заклади харчування відсутні
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ НЕЩЕРЕТІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

1

1

1

Стадіон

Спортивний
майданчик (Нещеретівська ЗОШ)

Спортивний зал
(Нещеретівська
ЗОШ)

0

4

Тренажерних
залів

Заклади охорони здоров’я: Нещеретівська
амбулаторія ЗПСМ, аптека № 73, ВП ЦРА № 85,
КП ЛО «Фармація Північ»

1

1

1

Дитячий
майданчик

Парк

Сквер

0

0

0

Дитячих будинків
сімейного типу

Прийомних
сімей

Патронатних
вихователів

3

1

6

Опікуни
(піклувальників)

Дитина під
опікою

Осіб отримують
догляд удома

1

0

Соціальний працівник, , здійснює догляд за
6 особами, з них — 1 чоловік, 5 жінок

Центрів
дозвілля

1

1

Будинок культури с. Нещеретове (гуртків
немає; кількість працівників — 4)

Музей (Нещеретівська ЗОШ)

1

0

Бібліотека (кількість працівників — 1, 650
відвідувачів; книжковий фонд — 7 600)

Пам’яток
архітектури

3

1

Пам’ятки археології: сарматські курганні поховання (ІІІ ст.), могильник салтівської культури
(VII–X ст.), кочівницькі кургани (ХІ–ХІІІ ст.)

Пам’ятка історії:
пам’ятник
воїнам-односельцям

1
Пам’ятка природи: ботанічний заказник місцевого значення «Кленовий ліс»
загальною площею 308,8937 га, з метою охорони та збереження типових та
унікальних для східної частини України формацій лісової, лучної та степової
рослинності, зокрема занесених до Червоної книги, яка містить елементи
лісових сполучень байрачних лісів та відкритих ландшафтів
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РИЗИКИ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ НЕЩЕРЕТІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

1

1

ДНЗ (ясла-садок)
«Зірочка» (19
працівників)

Нещеретівська ЗОШ І–ІІІ
ступенів (43 працівників)

155 (+10 екстерн) 75

80

Дітей, які відвідують школи
(школярі).

Хлопчиків

Дівчаток

108

24

11

6

с. Нещеретове

с. Цілуйкове

с. Паньківка

с. Олексіївка

4

2

2

4

с. Луб’янка

с. Ганнівка

Діти-інваліди

З особливими
освітніми
потребами

67

37

30

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

38

14

12

3

с. Нещеретове

с. Цілуйкове

с. Паньківка

с. Олексіївка

51

28

23

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

Відсутність робочих місць, демографічна криза (старіння населення, низька народжуваність), стан транспортного сполучення.
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ОЛЕКСІЇВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Олексіївка

Історична довідка

Село Олексіївка стоїть на правому березі річки Біла, притоки Айдару, що є
правою притокою річки Дон. Річки Біла, Айдар разом з могутнім Сіверським
Дінцем синіми венами на живому тілі землі пульсують поруч із лісами,
гаями й заплавами.
Природно-кліматичні умови характерні для степової зони, клімат континентальний. Це край, якому характерні холодні й теплі вітри, де зими з
частими відлигами й тріскучими морозами, а влітку сонце прямо закипає в
зеніті, сягаючи за позначку +40 градусів за Цельсієм. Край, де здебільшого
чудові чорноземи придатні для землеробства, садівництва й городництва,
землі, багаті покладами піску та крейди. Земля — орна, схили крейдяних
гір, луки, які здавна використовуються для випасання худоби.

Відстань

15 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

3 км
Довжина річки Біли, що протікає по території ради

Кордони

межує з Луб’янським старостинським округом, Нещеретівським старостинським округом, Паньківським старостинським округом та Старобільським
районом Луганської області.

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Олексіївського
старостинського округу

село Олексіївка

Площа населених пунктів
старостинського округу

496,8 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

200

Кількість населення в кожному
населеному пункті загальна та в
розрізі чоловіки / жінки

506

254

252

Усього

Чоловіки

Жінки

128

с. Олексіївка

с. Олексіївка

ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

Склад представників влади та
наявність приміщення

• староста;
• діловод;
• працівник з благоустрою.
Мають відповідне приміщення, окрема будівля.

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

2

11

47

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

7

110

744

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

128

89

37

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

1

38

2

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

0

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

0

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

0

0

19

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

0

0

8

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

312

10

2

працездатне
населення в
працездатному
віці

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

0
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак не
зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або
на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

5
с. Олексіївка

2017

2

с. Олексіївка

2017

с. Олексіївка

2018

0

8
с. Олексіївка

2018

с. Олексіївка
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9

13
с. Олексіївка

0

1

3

Громадських,
благодійних та
інших організацій

МиколоПокровський
храм

Фізичних осібпідприємців

6

4

Підприємств, фермерських господарств: СФГ
«Пролісок»; СФГ «Макс-агро»; СФГ «Світоч»;
СФГ «Янтарь»; СФГ «Восход»; СФГ «Оазіс-7»

Торгові точки:
магазини «Веселка», «Околиця», №44, №42

0

1

0

Відділень
банків

Олексіївський
ФАП

Стадіони

ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

1

1

0

Спортивний
майданчик

Спортивний зал

Тренажерних
залів

2

0

0

Дитячих
майданчиків

Дитячих будинків
сімейного типу

Прийомних
сімей

1

0

Соціальний працівник, здійснює догляд за 4
особами, з них — 4 жінки

Опікунів
(піклувальників)

0

0

0

Патронатних
вихователів

Музеї

Центрів
дозвілля

1

2

Сільський будинок культури с. Олексіївка
(гуртки: танцювальний «Гармонія» — 4 дівчинки;
тенісний — 8 хлопчиків; більярдний — 6 хлопчиків)

Бібліотеки (431
відвідувачів,
книжковий
фонд — 4 079)

1

0

Пам’ятка історії: пам’ятник «Загиблим воїнам
односельцям в роки Другої світової війни»

Пам’яток
архітектури

0

0

1

Пам’яток
археології

Пам’яток
природи

ДНЗ «Соняшик»
(2 штатні працівники)

1
Олексіївська ЗОШ I–II ст. (16 штатних працівників)

33

14

19

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

131

ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

12

4

8

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

0

0

0

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ПАНЬКІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Паньківка

Історична довідка

Село Паньківка засноване 1709 року.

Відстань

12 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

Географічні дані

3 км
Довжина річки Козинки, що протікає по території ради

Кордони

межує із селами Нещеретове, Цілуйкове

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Паньківського
старостинського округу

село Паньківка

Площа населених пунктів
старостинського округу

340,51 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

164

Кількість населення в кожному
населеному пункті загальна та в
розрізі чоловіки / жінки

475

224

251

Усього

Чоловіки

Жінки

132

с. Паньківка

с. Паньківка
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ПАНЬКІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

Склад представників влади та
наявність приміщення

• староста;
• діловод;
Мають відповідне приміщення, окрема будівля, або розміщуються в клубі,
тобто за фактом. Розміщуються в клубі.

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

3

9

38

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років

21

89

67

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

127

72

47

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

2

18

6

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

2

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

1

1

0

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

0

0

24

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

283

0

2

працездатне населення в працездатному віці

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ПАНЬКІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

0

15

2

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

2
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак не
зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або
на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

2
с. Паньківка

2017

4

с. Паньківка

2017

с. Паньківка

2018

2

9
5
с. Паньківка

2018

с. Паньківка

8
с. Паньківка

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Паньківський старостат

134

вул. Шкільна, 1, село Паньківка

0

1

1

Громадських,
благодійних та
інших організацій

Молитовна
кімната

Підприємство:
СТОВ «Вікторія»

2

0

3

Фізичні особипідприємці

Відділень
банків

Торгові точки:
магазини «Чик»,
«Веселка», «Берізка»
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1

0

0

Паньківський
ФАП

Спортивних
майданчиків

Тренажерних
залів

2

1

1

Стадіони

Спортивний
зал

Парк

2

0

0

Дитячих
майданчиків

Дитячих будинків
сімейного типу

Прийомних
сімей

0

1

3

Патронатних
вихователів

Опікун (піклувальник), опікують 1 дитину

Особи отримують догляд
удома

1

0

Соціальний працівник, здійснює догляд за
3 особами, з них — 1 чоловік, 2 жінки

Центрів
дозвілля

1

1

Сільський клуб (2 працівників), (гурток «Перлинки» — 8 дітей (1 хлопчик, 7 дівчаток), театральний
гурток «Балаган» — 5 учасників (2 чоловіки, 3
жінки), вокально-танцювальний гурток «Тандем»
позашкільні навчальні заклади — 6 учасників
(дівчата))

Бібліотека (308
відвідувачів,
книжковий
фонд — 6 569)

0

0

0

Пам’яток історії

Пам’яток
археології

Пам’яток
архітектури

0

1

0

Пам’яток
природи

Паньківська
ЗОШ І–ІІ ст. (15
штатних працівників)

Дошкільних
навчальних
закладів

0

0

0

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток
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ПРОБЛЕМИ СЕЛА

36

16

20

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

10

5

5

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

Немає робочих місць

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ПОПІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Попівка

Історична довідка

Засноване 1947 р.

Відстань

24,1 км
Розташування до центру
територіальної громади
смт Білокуракине

Географічні дані

На території старостинського округу річки відсутні

Кордони

Межує із селами Рудове та Плахо-Петрівка

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Попівського
старостинського округу

села Попівка, Рудове

Площа населених пунктів
старостинського округу
136

228,2 га
села Попівка, Рудове
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Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті
Склад представників влади та
наявність приміщення

153

8

с. Попівка

с. Рудове

• староста;
• діловод;
• працівник з благоустрою — 3 працівники.
Мають відповідне приміщення, окрема будівля, або розміщуються в клубі,
тобто за фактом. Розміщено в приміщенні Попівського ФАП.

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
с. Попівка

с. Рудове

238

111

127

Усього

Чоловіки

Жінки

12

7

5

Усього

Чоловіки

Жінки

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Діти віком 0–2 роки

Діти віком 3–5 років

2

0

3

1

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Діти віком 6–14 років

Діти віком 15–17 років

23

0

4

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Молодь (особи віком 18–34 роки)

Особи віком 35–44 роки

41

3

33

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Особи віком 45–59 років

Особи похилого віку (60–74 роки)

59

5

59

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Особи старечого віку (75–90 років)

Довгожителі (особи від 90 років)

14

3

0

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове
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Особи з інвалідністю (дані УСЗН/ПФУ)

10

0

0

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Особи з психічними захворюваннями

Діти з психічними захворюваннями

1

0

0

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Особи, які потребують паліативної допомоги

Діти під опікою/піклуванням

0

0

2

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування

Діти, які перебувають в складних життєвих
обставинах (дані Служби у справах дітей)

2

0

4

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Сім’ї, які перебувають в складних життєвих
обставинах

Внутрішньо переміщені особи (особи, взяті на облік
як ВПО)

4

0

63

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Особи з проблемами вживання психоактивних
речовин

Бездомні особи

0

0

0

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Безробітні (дані Державної служби зайнятості)

Працездатне населення в працездатному віці

0

0

138

6

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Учасники/-ці АТО/ООС (дані УСЗН, військкоматів)

138

Діти з інвалідністю

Учасники/-ці бойових дій, ветерани Другої світової
війни

1

0

0

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове
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Особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях
позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули
покарання)

Особи, які постраждали від насильницьких та
протиправних дій (зокрема, які постраждали від
насильства в сім’ї, торгівлі людьми)

0

0

0

0

с. Попівка

с. Рудове

с. Попівка

с. Рудове

Інші категорії осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (особи, що перебувають в СЖО, однак
не зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або на думку працівників
соцслужб / надавачів послуг)

0

0

с. Попівка

с. Рудове

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

2016
2017

Кількість померлих

2

1

с. Попівка

с. Рудове

0

2016
2017

с. Попівка

2018

1

0

с. Попівка

с. Рудове

0
с. Попівка

1

2018

с. Попівка

0
с. Попівка

0

0

1

Громадських,
благодійних та
інших організацій

Культових
споруд

Підприємство:
ТОВ «Білокуракинський»

2

1

0

Фізичні особипідприємці

Торгова точка

Відділень
банків

1

1

1

Попівський
ФАП

Стадіон

Спортивний
майданчик
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0

0

1

Спортивних
залів

Тренажерних
залів

Дитячий
майданчик

0

0

0

Дитячих будинків
сімейного типу

Патронатних
вихователів

Прийомних
сімей

2

1

6

Дитини під
опікою

Опікун
(піклувальник)

Осіб отримують
догляд удома

1

0

Соціальний працівник, здійснюють догляд
за 5 особами, з них — 4 чоловіки, 1 жінка

Центрів
дозвілля

1

1

Будинок культури («Умілі ручки» кількість учасників гуртків 12, з них — 6 хлопчиків, 5 дівчаток,
«Малювання» кількість учасників гуртків 12, з
них — 6 хлопчиків, 5 дівчаток)

Бібліотека (157
відвідувачів,
книжковий
фонд — 3 827)

0

0

0

Музеїв

Пам’яток історії

Пам’яток
архітектури

0

0

0

Пам’яток
природи

Пам’яток
археології

Закладів освіти

23

9

14

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

0

0

0

Дітей, які відвідують дошкільні та
позашкільні навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток
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СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ЦІЛУЙКІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Цілуйкове

Історична довідка

Засноване 1734 р.

Відстань

15,6 км
До центру територіальної громади
смт Білокуракине

4,5 км

Географічні дані

Довжина річки Козинки, що протікає по території ради
Кордони

Межує із селами Паньківка, Шапарівка, Луб’янка

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Цілуйківського
старостинського округу

село Цілуйкове

Площа населених пунктів
старостинського округу

641,0 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

110

Кількість населення в кожному
населеному пункті загальна та в
розрізі чоловіки / жінки

286

136

150

Усього

Чоловіки

Жінки

с. Цілуйкове

Склад представників влади та
наявність приміщення

с. Цілуйкове

• староста;
• діловод

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

2

10

21

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років
141
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11

46

40

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

54

48

17

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

1

7

3

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

0

1

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

0

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

0

0

21

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

102

0

9

працездатне
населення в
працездатному
віці

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

0

4

1

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

0
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)
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0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак не
зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або
на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

0
с. Цілуйкове

2017

0

с. Цілуйкове

2017

с. Цілуйкове

2018

2

1
1
с. Цілуйкове

2018

с. Цілуйкове

7
с. Цілуйкове

0

1

2

Громадських,
благодійних та
інших організацій

Церква Святого
Іллі Пророка

Фізичних осібпідприємців

2

0

1

Торгові точки

Відділень
банків

ФАП

1

1

0

Стадіон

Спортивний
майданчик

Спортивних
залів

0

1

0

Тренажерних
залів

Дитячий
майданчик

Дитячих будинків
сімейного типу

0

0

0

Опікунів
(піклувальників)

Прийомних
сімей

Патронатних
вихователів

143
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1

0

Соціальний працівник, здійснює догляд за
3 особами, з них — 1 чоловік, 2 жінки

Осіб отримують
догляд удома

1

1

Будинок культури с. Цілуйкове (2 гуртки. Кількість учасників гуртків 10, з них — 2 хлопчики, 8
дівчаток)

Музей

1

0

Бібліотека (120 відвідувачів, книжковий
фонд — 2 400)

Центрів
дозвілля

1

1

0

Пам’ятка
природи

Пам’ятка
історії

Пам’яток
археології

1

0

Пам’ятка
архітектури

Закладів освіти

21

11

10

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

22

13

9

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

0

0

0

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

ДОДАТОК 3.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ШАПАРІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
ШАПАРІВСЬКОГО
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
Населений пункт

Адміністративний центр старостинського округу: с. Шапарівка

Історична довідка

Засноване 1700 р.

Відстань

9 км
Розташування до центру територіальної громади смт Білокуракине

5 км

Географічні дані

Довжина річки Козинки, що протікає по території ради
Кордони

Межує із селами Лизине та Цілуйкове

Перелік населених пунктів, що
входять до складу Цілуйківського
старостинського округу

с. Шапарівка

Площа населених пунктів
старостинського округу

671,5 га

Кількість домогосподарств
(дворів) у кожному населеному
пункті

140

Кількість населення в кожному
населеному пункті загальна та в
розрізі чоловіки / жінки

370

179

191

Усього

Чоловіки

Жінки

с. Шапарівка

Склад представників влади та
наявність приміщення

с. Шапарівка

• староста;
• діловод
Мають відповідне приміщення, розміщуються в клубі, тобто за фактом.

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У РОЗРІЗІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

6

7

39

діти віком
0–2 роки

діти віком
3–5 років

діти віком
6–14 років
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12

70

62

діти віком
15–17 років

молодь (особи
віком 18–34 роки)

особи віком
35–44 роки

70

90

10

особи віком
45–59 років

особи похилого
віку (60–74 роки)

особи старечого
віку (75–90 років)

4

15

2

довгожителі
(особи від 90
років)

особи з
інвалідністю
(дані УСЗН/ПФУ)

діти з
інвалідністю

1

4

0

діти з психічними
захворюваннями

особи з психічними захворюваннями

особи, які потребують паліативної
допомоги

0

0

6

діти-сироти та
діти, позбавлені
батьківського
піклування

діти під опікою/
піклуванням

діти, які перебувають у СЖО
(дані Служби у
справах дітей)

3

0

12

сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах

особи з проблемами вживання
психоактивних
речовин

внутрішньо
переміщені особи
(особи, взяті на
облік як ВПО)

202

0

8

працездатне
населення в
працездатному
віці

бездомні особи

безробітні (дані
Державної служби
зайнятості)

0

2

0

особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій

учасники/-ці АТО/
ООС (дані УСЗН,
військкоматів)

учасники/-ці
бойових дій,
ветерани Другої
світової війни

2
особи, які відбували покарання (зокрема, у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)
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0
інші категорії осіб, які перебувають у СЖО (особи, що перебувають у СЖО, однак не
зараховані до перелічених вище категорій — визначається оцінно — за даними або
на думку працівників соцслужб / надавачів послуг)

КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ТА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ ЗА ПОПЕРЕДНІ ТРИ РОКИ
Кількість народжених

Кількість померлих

2016

2016

1
с. Шапарівка

2017

5

с. Шапарівка

2017

с. Шапарівка

2018

1

9
10
с. Шапарівка

2018

с. Шапарівка

6
с. Шапарівка

ПЕРЕЛІК НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ГО «Центр спільного розвитку «Ренейсенс»»

с. Шапарівка, вул. Молодіжна, 18;
098 583 82 54

1

8

2

Культова
споруда

Фізичних осібпідприємців

Торгові точки

0

1

2

Відділень
банків

ФП-1

Стадіони

1

1

1

Спортивний
майданчик

Спортивний зал

Тренажерна
зала

1

0

0

Дитячий
майданчик

Дитячих будинків
сімейного типу

Прийомних
сімей
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148
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•
•
•
•

0

0

1

Опікунів
(піклувальників)

Патронатних
вихователів

Особа отримує
догляд удома

1

1

Соціальний працівник, здійснює догляд за
9 особами, з них — 4 чоловіки, 5 жінок

Центр дозвілля:
ресурсний центр

1

0

Сільський клуб (кількість учасників гуртків —
50 осіб, з них — 18 хлопчиків, 32 дівчинки)

Музеїв

1

1

Бібліотека (260 відвідувачів, книжковий фонд —
5 000)

Пам’ятка історії:
«кам’яний хрест»

0

1

1

Пам’яток
археології

Пам’ятка архітектури: храм
Святого Пантелеймона

Пам’ятка
природи: дике
каміння

1

1

ДЗК
«Вишиванка»

ЗОШ I–II ст.

36

24

12

Дітей, які відвідують школи
(школярі)

Хлопчиків

Дівчаток

7

4

3

Дітей, які відвідують дошкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

12

5

7

Дітей, які відвідують позашкільні
навчальні заклади

Хлопчиків

Дівчаток

немає робочих місць;
у майбутньому ризик закриття школи;
виїзд молоді та молодих сімей із села;
вимирання села Шапарівка.

ДОДАТОК 4.

НАДАВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ТА
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)

Сектор із соціальної роботи
Білокуракинської селищної ради

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визначення потреб у послугах.
Планування розвитку соціальних послуг.
Розробка проєктів програм соціального захисту.
Формування пропозицій та рішень щодо розвитку ринку соціальних
послуг.
Формування та адміністрування соціального замовлення на розвиток
послуг.
Розробка бюджетних програм соціального захисту та їх адміністрування
Сприяння в здійсненні соціальної роботи за місцем проживання, координація та моніторинг роботи соціальної служби.
Сприяння, моніторинг та контроль у межах виконання бюджетних програм, соціального замовлення з надавачами соціальних послуг.
Ухвалення рішень про надання послуг.

Служба у справах дітей
Білокуракинської райдержадміністрації

• Забезпечення захисту дітей у громаді.
• Виявлення, вилучення та влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування.
• Ведення обліку дітей в СЖО, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
• Збір та підготовка документів щодо надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування в
сімейні форми виховання.
• Контроль за умовами утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях
опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, ДБСТ, сім’ях патронатних
вихователів, в інституційних закладах.
• Контроль за цільовим використанням аліментів.
• Захист житлових та майнових прав дітей.
• Реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої
в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини,
мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо.
• Представлення інтересів дітей у судах, участь у допиті малолітніх та
неповнолітніх свідків, неповнолітніх обвинувачених.
• Забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту, повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного поживання.
• Перевірка умов праці працівників молодших за 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
• Організаційне забезпечення роботи Комісії з питань захисту прав дитини.

Комунальна установа «Центр
надання соціальних послуг»
Білокуракинської селищної
територіальної громади

• Виявлення осіб, сімей, дітей та молоді, зокрема з інвалідністю, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги.
• Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб, сімей, дітей та
молоді.
• Організація, планування та надання соціальних послуг відповідно до
Державних стандартів:
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Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
• догляд удома;
• соціальна адаптація;
• соціальна профілактика;
• консультування;
• представництво інтересів.
• Впровадження інноваційних моделей соціальних послуг:
• «Університет третього віку»;
• «Соціальне таксі»;
• пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.
• Надання натуральної допомоги (ремонтні роботи, пиляння та рубання
дров, косіння трави, тощо).
• Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю:
• соціальна реабілітація;
• педагогічна реабілітація;
• фізична реабілітація;
• психологічна діагностика та корекція;
• арт-терапія.

Центр надання адміністративних
послуг Білокуракинської селищної
ради

• Реєстрація прав на нерухоме майно:
• державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
• державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно,
обтяження права на нерухоме майно;
• надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
• внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень;
• скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно;
• заборона вчинення реєстраційних дій;
• державна реєстрація обтяжень нерухомого майна;
• взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
• Реєстрація місця проживання / перебування:
• реєстрація місця проживання особи;
• зняття з реєстрації місця проживання особи;
• реєстрація місця перебування особи;
• оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання
або місця перебування особи;
• видача довідки про склад сім’ї;
• видача довідки про місце перебування;
• видача довідки про, яка підтверджує факт проживання з громадянином у день смерті.
• Послуги Держгеокадастру:
• державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;
• внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до
них) про земельну ділянку;
• внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі
частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди,
сервітуту, з видачею витягу;
• внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до
них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних
одиниць з видачею витягу;
• державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею
витягу;
• внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обме-

150

ДОДАТОК 4.

НАДАВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
ження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та ухвалені відповідно до них нормативно-правовими актами,
з видачею витягу;
• виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з
видачею витягу;
• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;
• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру про довідки, що містить
узагальнену інформацію про землі (території);
• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру;
• видача довідки про:
• наявність та розмір земельної частки (паю);
• наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про
одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
(використання);
• видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із землеустрою;
• видача довідки з державної статистичної звітності про наявність
земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами,
угіддями;
• видача витягу з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки.
• Соціальні послуги:
• попередній аналіз документів, заяв, консультування щодо послуг
соціальної підтримки;
• прийом документів для оформлення субсидій, послуг соціальної
підтримки:
• надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям;
• надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
особам, які не застраховані в системі; загальнообов’язкового
державного соціального страхування
• надання державної допомоги при народженні дитини;
• надання державної допомоги при усиновленні дитини;
• надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;
• надання державної допомоги на дітей одиноким матерям;
• надання державної соціальної допомоги людям з інвалідністю
з дитинства, зокрема дітям з інвалідністю;
• надання надбавки на догляд людей з інвалідністю з дитинства,
зокрема дітей з інвалідністю;
• надання державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю;
• надання державної соціальної допомоги на догляд;
• компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні
послуги;
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Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
• надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі,
яка доглядає особу з інвалідністю I групи або особу, яка досягла
80-річного віку;
• надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою
з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який
за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
• надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, або місце їхнє проживання невідоме;
• призначення одноразової винагороди жінкам, яким надано
почесне звання України «Мати-героїня»;
• соціальна допомога на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам;
• надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива.
• Послуги Державної Міграційної служби:
• оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм уперше після досягнення 14-річного віку;
• оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України
зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку:
• зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по
батькові, дати народження, місця народження);
• виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
• непридатність паспорта до подальшого використання;
• досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт
зразка 1994 року (за бажанням);
• оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України (у формі картки);
• оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки);
• оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у
формі картки) у зв’язку:
• зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової
змінної інформації);
• отримання реєстраційного номера облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників
податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття
зазначеного номера (за бажанням);
• виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
• закінчення строку дії паспорта;
• непридатність паспорта до подальшого використання;
• оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм;
• оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого
або викраденого;
• оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за
кордон у зв’язку з обміном у разі:
• зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;
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Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
• виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для
виїзду за кордон;
• закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;
• непридатність паспорта для виїзду за кордон до подальшого
використання;
• вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при
досягненні 25- чи 45-річного віку.
• Послуги Державної служби України надзвичайних ситуацій:
• реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки.
• Виявлення осіб/сімей які перебувають в СЖО перенаправлення їх
до ФСР, інших надавачів послуг.

Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Білокуракинської
райдержадміністрації

• Здійснення соціальної роботи (профілактичні заході, інформування,
анкетування, консультування).
• Визначення причин соціальних явищ та розроблення комплексу заходів
щодо їх усунення.
• Виявлення дітей, сімей, осіб в СЖО та ведення їхніх випадків, соціальний
супровід.
• Виявлення (оцінка) сімей / осіб, які перебувають СЖО, та визначення
необхідних послуг.
• Залучення суб’єктів соціальної роботи, ГО, БФ, релігійні організації,
актива громади, тощо до надання послуг.
• Ведення форм обліку соціальної роботи із сім’ями / особами, які перебувають в СЖО.
• Забезпечення доступу до послуг за місцем проживання, зокрема через
замовлення у відділі соціального захисту.
• Організація та забезпечення кризового втручання за потреби.
• Активація та об’єднання зусиль членів громади на підтримку вразливих
сімей, дітей, молоді, людей похилого віку.
• Координація роботи надавачів соціальних послуг на дільниці, зокрема
соціальних робітників.

Відділ культури і туризму
Білокуракинської селищної ради

• Розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку культури й туризму.
• Створення сприятливих організаційних умов для розвитку внутрішнього
туризму, провадження екскурсійної діяльності на відповідній території.
• Здійснення контролю за збереженням та переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного
надбання, Музейного фонду.
• Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
інших громадських організацій.
• Забезпечення Контролю за дотриманням законодавства щодо публічного показу кіно- й відеофільмів у кіно- й відеомережі.
• Проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва та самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва.
• Участь в організації та проведенні всеукраїнських, регіональних, мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів.
• Надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань
туризму суб’єктам підприємницької діяльності.
• Надання організаційно-методичної допомоги закладам, підприємствам
і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери.
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Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
• Будинки культури та сільські клуби:
• пропагування серед населення ефективного використання вільного
часу, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним
середовищем;
• організація дозвілля населення громади;
• розвиток художньої самодіяльності, народної творчості, культурного
обслуговування населення (робота гуртків);
• заохочення до активної участі в культурно-освітній роботі широкої
громадськості, сільської інтелігенції, молоді, школярів.

Комунальний заклад «Публічна
бібліотека Білокуракинської
селищної територіальної
громади»

• Обслуговування населення громади через абонементний відділ,
читальний зал та інформаційно-бібліографічну службу.
• Надання інформації про склад бібліотечних фондів.
• Добір літератури за темою.
• Надання оперативної інформації про нові надходження.
• Участь у аматорських об’єднаннях та клубах за інтересами.
• Проведення культурно-мистецьких заходів: свят, конкурсів, виставок,
книжок і творів образотворчого мистецтва.
• Проведення екскурсій у бібліотеках.
• Проведення виставок книжок.
• Надання послуг пункту безплатного доступу до інтернету.

Комунальний заклад «Дитяча
школа мистецтв Білокуракинської
селищної територіальної
громади»

• Пошук та залучення до навчання здібних, талановитих дітей, розвиток
і підтримка їхніх здібностей, талантів.
• Надання методичної допомоги педагогічним колективам, навчальним
закладам громади, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
• Навчання дітей, підлітків, а за потреби й повнолітніх громадян різних
видів мистецтв:
• відділ народних інструментів:
• струнно-смичкові (скрипка);
• баян;
• акордеон;
• народні інструменти;
• бандура;
• гітара.
• фортепіанний відділ:
• фортепіано;
• вокальні ансамблі;
• сольний спів (академічний та естрадний).

Відділ освіти Білокуракинської
селищної ради

• Забезпечення дітей та молоді дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної освіти.
• Організація діяльності психологічної служби та соціально-педагогічного
патронажу з дітьми і їхніми батьками, зокрема ВПО.
• Виявлення дітей, які опинилися в СЖО, надання їм комплексу послуг у
межах повноважень, за потреби інформування ФСР, ССД, поліції.
• Профілактична та просвітницька робота серед дітей і їхніх батьків,
зокрема робота з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень, запобігання, протидії наслідкам жорстокого поводження з
дітьми, залишення дитини в небезпеці.
• Ведення внутрішнього обліку дітей та підлітків, які потребують посиленої уваги педагогічного працівника, соціального педагога.
• Впровадження навчальних та соціально-психологічних корекційних програм для дітей із сім’ї СЖО.
• Залучення дітей із сімей СЖО до громадської та гурткової роботи в
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Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
середніх загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах.
• Створення при освітніх закладах об’єднань батьків, педагогів, громадськості з метою забезпечення педагогічного впливу на дітей із сімей,
які перебувають в СЖО.
• Організація змістовного дозвілля, розвиток творчих здібностей дітей,
сімей та молоді, організація заходів, спрямованих на зміцнення сім’ї та
запобігання насильству в сім’ї.
• Запровадження інклюзивної освіти (2 інклюзивних класи: Білокуракинська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 та Білокуракинська ЗОШ І–ІІІ ступенів №
2; інклюзивна група в КДНЗ (ясла-садок) № 1 «Сонечко»).

Управління соціального захисту
населення Білокуракинської
райдержадміністрації

• Консультування громадян з питань соціального захисту населення.
• Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, одноразової
допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, допомоги на дітей, які перебувають під
опікою чи піклуванням, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги
при усиновленні дитини.
• Призначення державної соціальної допомоги людям з інвалідністю.
• Призначення допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом
з людиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.
• Призначення компенсаційної виплати по догляду людини з інвалідністю
I групи, або престарілим, який досяг 80-річного віку.
• Призначення державної допомоги особам, які не мають право на пенсію,
та людям з інвалідністю.
• Призначення виплати допомоги дітям-сиротам.
• Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом
«гроші ходять за дитиною».
• Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їхнє невідоме.
• Виплата одноразової винагороди жінкам, яким надано почесне звання
України «Мати-героїня».
• Призначення населенню субсидій для: відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, відшкодування витрат на придбання твердого
палива, скрапленого газу.
• Встановлення статусу учасника війни.
• Санаторно-курортне оздоровлення безплатно.
• Забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.
• Надання одноразової матеріальної допомоги.
• Поселення в будинки-інтернати на постійне проживання.
• Виконання капітальних ремонтів будинків та квартир.
• Видача пільгових посвідчень.
• Призначення допомоги на поховання осіб, що на момент смерті не перебували в трудових відносинах.
• Надання пільги на житлово-комунальні послуги людям з інвалідністю
зору та дітям з інвалідністю.
• Забезпечення психологічної реабілітації учасників антитерористичної
операції.

Білокуракинське об’єднане
управління Пенсійного фонду
України в Луганській області

• Консультування громадян з питань пенсійного законодавства.
• Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового Державного соціального страхування.
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Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
• Призначення пенсії.
• Перерахунок пенсії.
• Надання інформації про умови, порядок призначення, перерахунку,
виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів;
• Правова оцінка документів для призначення (перерахунку пенсій).
• Розгляд заяв від осіб відповідно до закону України «Про звернення
громадян.
• Поновлення виплати пенсії.
• Призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною.
• Встановлення надбавок, підвищень, додаткової пенсії та інших доплат
до пенсій, встановлених законодавством.
• Видача пенсійних посвідчень (зокрема, електронних пенсійних
посвідчень).
• Підтвердження на комісії стажу роботи на посадах, що дають право на
призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
• Зміна способу виплати пенсії.
• Виплата недоотриманої пенсії.
• Переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання.
• Видача довідок про розмір пенсії, про перебування на обліку.
• Оформлення допомоги на поховання.

Білокуракинський районний
центр зайнятості

• Сприяння громадянам у доборі підхожої роботи.
• Надання роботодавцям послуг з добору працівників.
• Участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру.
• Сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності,
зокрема одноразовою виплатою допомоги через безробіття для організації підприємницької діяльності, надання індивідуальних та групових
консультацій.
• Участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому звільненню працівників, профілактика настання страхового випадку.
• Організація підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.
• Проведення професійної орієнтації населення.
• Надання роботодавцям — суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону
України «Про зайнятість населення».
• Здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду.
• Нарахування та виплата матеріального забезпечення відповідно до
законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення».
• Додаткове сприяння в працевлаштуванні окремих категорій громадян,
які неконкурентоспроможні на ринку праці.
• Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
• Надання допомоги на поховання в разі смерті безробітного або особи,
яка перебувала на його утриманні.

Комунальний неприбутковий
заклад «Білокуракинський
районний Центр ПМСД»

• Забезпечення надання необхідної медичної допомоги в державних та
комунальних закладах охорони здоров’я сім’ям, дітям, особам, організація медичного обстеження.
• Надання медично-консультативної допомоги.
• Підготовка вагітних жінок до народження дитини та профілактична
робота спільно з ФСР щодо запобігання відмовам від новонароджених
дітей.
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ДОДАТОК 4.

НАДАВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Суб’єкт надання послуг

Основні функції (послуги)
• Організація оздоровлення громадян у санаторних закладах системи
охорони здоров’я.
• Здійснення патронажу новонароджених дітей та роз’яснювальна робота
з батьками з питань розвитку та догляду дітей перших років життя.
• Здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної
безпеки населення та карантинних заходів за потреби.
• Виявлення осіб / сімей та дітей, які опинилися в СЖО, прийняття дітей,
зокрема цілодобове, яким загрожує небезпека, надання їм комплексу
необхідних медичних, психологічних (за наявності) послуг, за потреби
допомога та документування фактів жорстокого поводження з дітьми.
• Інформування про такі випадки Поліцію, ССД, щодо СЖО — ФСР.
• Організація проведення тестування на ВІЛ-інфекцію постраждалих осіб
у разі виявлення в них тілесних ушкоджень сексуального характеру.

Білокуракинський відділ
поліції Головного управління
Національної поліції України в
Луганській області

• Забезпечення правопорядку.
• Організація проведення профілактично-роз’яснювальної роботи з членами сім’ї з метою формування правової культури для запобігання вчиненню протиправних дій.
• Цілодобове прийняття інформації, зокрема усної, про дітей, яким
загрожує небезпека, і вжиття невідкладних заходів реагування.
• Проникнення до житла чи іншого приміщення (володіння) особи без її
згоди або вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов’язаних з виникненням безпосередньої загрози життю або здоров’ю
дитини або за наявності підстав вважати, що така загроза існує.
• Запобігання та припинення насильства в сім’ї, дитячої безпритульності та правопорушень серед дітей, ведення профілактичного обліку
кривдників.
• Вилучення дитини із сім’ї, вразі загрози її життю та здоров’ю, жорстокого поводження.
• Здійснення заходів із запобігання насильству в сім’ї в межах наданих
їм повноважень.
• Виявлення сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, та направлення інформації про них ССД, ФСР.

Комунальна установа
Білокуракинський фізкультурноспортивний комплекс «Здоров’я»

• Організація та проведення фізкультурно-спортивних змагань, свят,
фестивалів та інших масових заходів, пов’язаних з оздоровленням
населення.
• Організація роботи спортивних секцій, груп здоров’я.
• Виконання замовлень підприємств, організацій, установ, навчальних
закладів на проведення масових фізкультурно-спортивних заходів.
• Надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних
заходів.
• Надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та
інвентарю.
• Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури і
спорту згідно з абонементами, квитками.
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