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нормативних рішень із запровадження надання послуг екстреної соціально-психологічної 
та методичної допомоги громадам через обласні мобільні соціальні служби.

Збірник містить результати роботи та кращі практики робочої групи, до складу якої увійшли 
фахівчині з соціальної роботи Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, 
короткі описи стану організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах і 
потреб у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги, а також проєкти положень 
про механізм створення та функціонування соціального сервісу мобільної служби з надання 
екстреної соціально-психологічної допомоги вразливим категоріям населення та методичної 
допомоги громадам для використання та поширення на місцевому рівні.
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У зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну сотні тисяч україн-
ських сімей зіштовхнулися з жорстокими реаліями війни, новими викликами та проблемами.

Тисячі людей, сімей із дітьми опинилися в центрі бойових дій, на тимчасово окупованих 
територіях або в оточенні чи блокуванні. Внаслідок цього вони потребують соціально-пси-
хологічної підтримки. Водночас фахівці фіксують неспроможність людей стабілізувати свій 
стан, масову паніку та хаос у комунікаціях і багатьох життєвих сферах, розвиток вторинних 
розладів, наприклад, клінічної депресії, посилення недієздатності, безпорадності.

Враховуючи таку ситуацію, під час здійснення соціальної роботи вкрай важливо використову-
вати нові підходи. Саме це й роблять сьогодні обласні центри соціальних служб, забезпечуючи 
надання вчасної екстреної психологічної підтримки та допомоги жителькам і жителям громад, 
які цього потребують, а також надаючи методичну підтримку фахівчиням і фахівцям громад.

Проведений аналіз поточної ситуації у Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській 
областях показав, що кількість отримувачів/-ок послуг, які потребують психологічної допо-
моги та кризового консультування в результаті пережитих психологічних травм, зумовлених 
війною, збільшується. Також зафіксовано гостру потребу в збільшенні кількості психологів і 
фахівців із соціальної роботи для якісного надання соціальних послуг населенню, зокрема 
й послуг кризового втручання. 

Спостерігається гостра потреба у навчанні та підвищенні кваліфікації фахівчинь і фахівців, 
а також проведенні роз’яснювальної роботи серед керівництва територіальних громад із 
питань збільшення кількості надавачів/-ок соціальних послуг відповідно до потреб громад. 
Крім того, виникає необхідність у навчанні керівників/-ць територіальних громад, спеціа-
лістів/-ок установ, закладів та організацій різних форм власності, які мають забезпечувати 
надання якісної соціально-психологічної допомоги жителькам і жителям територіальних 
громад. Актуальною залишається тема супервізійних зустрічей для прийомних батьків, бать-
ків-вихователів, патронатних вихователів та їхнього навчання.

У 2021 році на Донеччині та Луганщині було розпочато проєкт, в межах якого започатковано 
роботу нового сервісу – мобільної служби екстреної соціально-психологічної допомоги 
вразливим категоріям населення та методичної допомоги громадам. Його реалізовано Про-
грамою розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру за фінансової підтримки Уряду Канади.

ВСТУП
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Робочі групи, до складу яких увійшли провідні спеціалісти/-ки з соціальної роботи Доне-
цької та Луганської областей, напрацювали пакет документів та алгоритм діяльності такої 
служби. Бригади фахівців обласних мобільних служб пройшли відповідне навчання і активно 
долучилися до роботи з надання екстреної соціально-психологічної допомоги вразливим 
категоріям населення та методичної допомоги громадам.

Напрацювання проєкту було продовжено і підтримано ПРООН у партнерстві з Миколаївським, 
Сумським, Харківським та Чернігівським обласними центрами соціальних служб. Отриманий 
на сході України досвід покладено в основу проєкту створення мобільної служби екстреної 
соціально-психологічної допомоги вразливим категоріям населення та методичної допомоги 
громадам у чотирьох областях України.
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РОЗДІЛ 1. 

МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
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18 800 сімей

23 366  
осіб

19 013 
осіб

8 975 
хлопців

10 038 
дівчат

16 972 
жінок

6 394 
чоловіків

×4 звернень
аналогічного періоду  
минулого року

доросле  
населеннядіти

9 800  
хлопців

86 325  
внутрішньо  
переміщених осіб

10 082 
дівчат

19 882 
  дитини

54 699 
батьків
більшість — 
жінки

8 824  
особи (переважно жінки)

отримали соціальні послуги, 
які надано фахівцями із 
соціальної роботи

1.1.  
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації 
та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб 
у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги

Статистика

Адміністративно-територіальний устрій Миколаївської області включає 52 територіальні 
громади. Станом на 1 липня 2022 року 25 громад (48%) розташовані в зоні бойових дій або 
перебувають у тимчасовій окупації.

Послугами фахівців/-чинь із соціальної роботи скористалися 

Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, складає 60% від загальної кількості отримувачів соціальних послуг. Всього таких 
сімей 12 тис.

Станом на 15 серпня 2022 року у Миколаївській області зареєстровано
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Послуги фахівців соціальних служб отримала 9 371 сім’я, яка постраждала від бойових дій, або 
особи, які перебувають під тимчасовою окупацією, що складає 36% від сімей, які потребують 
різних видів соціальних послуг.

В області налічують 1 042 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах через інва-
лідність, зокрема 336 сімей, у яких діти з інвалідністю.

Крім того, 1 300 дітей, які перебували цілодобово у закладах інституційного догляду, через 
війну повернуто до сімей (750 дівчат і 550 хлопців). 

Є сім’ї, в яких батьки не виконують батьківські обов’язки. У таких сім’ях є великий ризик 
соціального сирітства (447 сімей, у них 973 дитини) та ризик відібрання дитини (425 сімей, 
у них 933 дитини).

В області залишилося 113 прийомних сімей із 130 створених — у них 211 дітей (111 дівчат і 
100 хлопців); 28 дитячих будинків сімейного типу із 45 діючих — у них 193 дитини (123 дівчи-
ни і 70 хлопців); 6 із 8 сімей патронатних вихователів — у них 12 дітей (8 дівчат і 4 хлопці). 
Усі зазначені вище категорії отримувачів/-ок послуг потребують насамперед психологічної 
допомоги та підтримки.

Кадрове забезпечення

В області діють дев’ять центрів соціальних служб/центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та 19 центрів надання соціальних послуг, у структурі яких є відділи соціальної роботи. 
Соціальні послуги надають 110 фахівців/-чинь, або 36% від загальної потреби, яка складає 
307 фахівців/-чинь.

15 територіальних громад не мають надавачів послуг (центри соціальних служб або відділи 
соціальної роботи при центрах надання соціальних послуг). Там функції фахівців із соціальної 
роботи покладено на працівників/-ць відділів соціального захисту, інших працівників/-ць 
громади, що негативно впливає на якість надання таких послуг. 

Вісім територіальних громад взагалі не мають працівників/-ць, які надають соціальні послуги 
сім’ям із дітьми, які потребують сторонньої допомоги.

Щодо фахової підготовки фахівців і плинності кадрів: у закладах-надавачах соціальних послуг 
працює лише 19 психологів, також є громади, в яких на посадах фахівців із соціальної роботи 
працюють спеціалісти/-ки без відповідної освіти.

Виклики

Під час моніторингу потреб громад у наданні соціально-психологічних послуг, крім категорій 
отримувачів послуг, які найбільше потребують допомоги та підтримки, було виявлено такі 
проблеми:

• у результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України суттєво 
збільшилася кількість осіб та сімей, які потребують психологічної, юридичної допомоги 
та інших видів соціальних послуг;

• зростання кількості отримувачів/-ок соціальних послуг відбулося через збільшення 
кількості внутрішньо переміщених сімей/осіб та збільшення звернень щодо отримання 
соціальних послуг і різних видів допомоги;
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• сьогодні з’явилася нова категорія отримувачів/-ок послуг — постраждалі від війни або 
особи, які перебувають під тимчасовою окупацією;

• в умовах воєнного стану також гостро постає питання роботи з сім’ями, діти з яких пе-
ребували цілодобово у закладах інституційного догляду та у зв’язку з війною повернуті 
до своїх сімей;

• велике навантаження на фахівців: до обов’язків фахівців із соціальної роботи у більшості 
громад додалася функція забезпечення вразливих категорій населення гуманітарною 
допомогою;

• через складність дістатися до обласного центру відсутня можливість проведення очних 
занять для усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів і патронатних 
вихователів;

• недостатнє матеріально-технічне забезпечення фахівців і спеціалістів, які надають різні 
види соціальних послуг (маленька заробітна плата, відсутність техніки, засобів зв’язку, 
транспорту).

З огляду на зазначене вище, в області є потреба у послугах спеціалістів і психологів облас-
ного рівня, у навчанні новопризначених фахівців та підвищенні професійної компетентності 
спеціалістів і фахівців.

Тому для підтримки забезпечення життєдіяльності населення області, особливо територіаль-
них громад, які знаходяться в зоні бойових дій, та для надання методичної допомоги фахівцям 
із соціальної роботи вкрай важлива організація роботи обласної мобільної служби екстреної 
соціально-психологічної та методичної допомоги.

Для роботи такої служби, крім працівників/-ць обласного центру соціальних служб, плану-
ється залучати представників/-ць департаментів соціального захисту населення, освіти і 
науки, охорони здоров’я, служби у справах дітей, управління превентивної діяльності, цен-
тру вторинної правової допомоги, громадських організацій та інших партнерів обласного 
центру соціальних служб.

Пріоритети діяльності

Пріоритетними напрямами роботи мобільної служби екстреної соціально-психологічної та 
методичної допомоги визначено:

• проведення роботи з органами місцевого самоврядування з організації та розвитку соці-
альних послуг, а саме створення надавачів послуг, введення посад фахівців із соціальної 
роботи;

• надання психологічної підтримки різним категоріям населення з урахуванням гендерно 
орієнтованого підходу;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи в громадах, спря-
мованої на популяризацію загальнолюдських цінностей, попередження насильства та 
торгівлі людьми, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, формування толерантного ставлення до вразливих груп населення;

• надання методичної та інформаційної підтримки фахівцям із соціальної роботи терито-
ріальних громад;
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• проведення заходів із попередження виникнення синдрому професійного вигоряння 
у фахівців із соціальної роботи, особливо тих, які працюють на небезпечних територіях;

• проведення супервізійних зустрічей із прийомними батьками, батьками-вихователями 
та патронатними вихователями за місцем проживання, під час яких супервізор може 
допомогти батькам краще зрозуміти емоційний стан і потреби дітей, усвідомити власні 
реакції на поведінку вихованців, дослідити ефективніші способи взаємодії в сім’ї та реакції 
на складні ситуації.
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1.2. 
Проєкт

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну службу екстреної соціально-психологічної підтримки 
населення та методичної допомоги Миколаївського обласного центру 
соціальних служб

1. Це Положення визначає організаційно-правові засади створення та функціонування 
при Миколаївському обласному центрі соціальних служб (далі — Обласний центр) мо-
більної служби екстреної соціально-психологічної підтримки населення та методичної 
допомоги в громаді (далі — мобільна служба)

2. Мета діяльності мобільної служби — підтримка громад у розвитку соціальних послуг, 
спрямованих на розв’язання соціально-психологічних проблем осіб/сімей, які належать 
до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, зо-
крема надання екстреної допомоги.

Також мобільна служба забезпечує надання методичної допомоги надавачам соціальних 
послуг і посадовим особам виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління системою надання соціальних послуг.

3. Мобільна служба утворюється Обласним центром соціальних служб і функціонує при 
відділі організаційно-правового та методичного забезпечення.

4. Мобільна служба утворюється, реорганізується та ліквідується відповідним наказом ди-
ректора Обласного центру.

5. Мобільна служба діє відповідно до Типового положення про республіканський, Авто-
номної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські центри соці-
альних служб (постанова КМУ від 1 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності 
центрів соціальних служб»), цього Положення та затверджується директором Обласно-
го центру.

6. Мобільна служба у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами Міністер-
ства соціальної політики України та наказами Національної соціальної служби, іншими 
нормативними актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, розпо-
рядженнями Миколаївської обласної державної адміністрації.

7. Цільові категорії, на які спрямовано діяльність мобільної служби:

• населення громад: жінки, чоловіки, дівчата, хлопці, сім’ї з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив 
обставин, зумовлених такими чинниками: старшим віком, інвалідністю, бездомністю, 
ухилянням батьків від виконання своїх обов’язків із виховання дитини, втратою соці-
альних зв’язків, зокрема під час перебування в місцях позбавлення волі, жорстоким 
поводженням із дитиною, домашнім насильством/насильством за ознакою статі, 
потраплянням у ситуацію торгівлі людьми, шкодою, заподіяною стихійним лихом, 
бойовими діями, війною, тимчасовою окупацією;
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• надавачі соціальних послуг незалежно від форм власності;

• посадові особи виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управ-
ління системою надання соціальних послуг.

8. Основні завдання мобільної служби: 

• надання спеціалізованих соціальних послуг, спрямованих на розв’язання соціаль-
но-психологічних проблем осіб/сімей вразливих категорій та/або які перебувають у 
складних життєвих обставинах, зокрема: консультування, інформування, екстреного 
кризового втручання, посередництва/медіації, соціальної профілактики, соціаль-
но-психологічної реабілітації, сприяння у забезпеченні притулком;

• надання методичної та інформаційної підтримки територіальним громадам, зокрема 
надавачам соціальних послуг і посадовим особам виконавчих органів місцевого 
самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг 
у розвитку соціальних послуг для вразливих категорій осіб/сімей, які потребують 
соціально-психологічної допомоги.

9. Мобільна служба відповідно до зазначених завдань:

• здійснює психологічну підтримку та кризові втручання професійних психологів, соціальних 
працівників та інших фахівців для допомоги у кризовій ситуації особам/сім’ям, які нале-
жать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;

• надає допомогу в урегулюванні конфліктів, веденні переговорів, опрацюванні шляхів 
та умов розв’язання конфлікту;

• забезпечує проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи в 
громадах, спрямованої на пропаганду сімейних цінностей, профілактики соціального 
сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми, протидію тор-
гівлі людьми, дискримінації, а також із питань толерантного ставлення до вразливих 
груп населення; 

• забезпечує надання допомоги щодо влаштування до притулку, центру соціально-пси-
хологічної реабілітації неповнолітнім, особам/сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, та до соціальних установ і закладів для людей старшого віку 
поза межами громад;

• забезпечує проведення фахового інформування та консультування посадових осіб 
органів місцевого самоврядування стосовно організації соціальної роботи, планування 
та надання соціальних послуг із виїздом фахівців та експертів до територіальних громад;

• забезпечує розповсюдження в територіальних громадах методичних, рекламно-ін-
формаційних матеріалів із питань організації соціальної роботи та надання соціальних 
послуг у громадах;

• забезпечує проведення виїзних тематичних виставок і презентацій із метою інформу-
вання населення про роботу мобільної соціальної служби, перелік соціальних послуг, 
їхній зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими 
порушеннями здоров’я;

• організовує навчання для працівників закладів, установ, що надають соціальні послу-
ги у територіальних громадах, фахівців із соціальної роботи, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, служб у справах дітей; 
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• організовує проведення навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патро-
натних вихователів із метою підвищення їхнього виховного потенціалу.

10. Мобільна служба надає соціальні послуги з дотриманням вимог державних стандартів.

11. Мобільна служба може надавати допоміжні соціальні послуги у вигляді натуральної до-
помоги та технічних послуг: перевезення клієнтів і переадресація до інших закладів та 
установ, а також до надавачів послуг.

12. Штатний розпис мобільної служби визначається у межах затвердженої структури та 
штатного розпису Обласного центру соціальних служб.

13. До роботи мобільної служби залучають штатних працівників обласного центру соціаль-
них служб із числа фахівців із соціальної роботи, психологів, методистів, а також залуче-
них фахівців, експертів, тренерів із реалізації соціальних проєктів і програм, працівників 
закладів вищої освіти, спеціалістів із установ/закладів різних форм власності, представ-
ників громадського сектору на договірних засадах.

14. Функції штатних працівників Обласного центру, залучених до роботи мобільної служби, 
визначаються посадовими інструкціями.

15. Пересування мобільної служби здійснюється водієм, який є штатним працівником Об-
ласного центру, або за цивільно-правовою угодою.

16. Мобільну службу очолює керівник служби, який є штатним працівником Обласного цен-
тру. Керівник мобільної служби призначається і звільняється наказом директора Облас-
ного центру.

17. Керівник мобільної служби:

• організовує та координує роботу мобільної служби; 

• складає графіки планових виїздів і контролює їхнє дотримання; 

• забезпечує екстрені виїзди в громади за потреби; 

• контролює ефективність та якість надання соціальних послуг і дотримання соціальних 
стандартів їх надання;

• планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної служби із громадами.

18. Контроль за діяльністю мобільної служби здійснює директор Обласного центру або 
інша особа, визначена відповідним наказом директора.

19. Діяльність мобільної служби фінансується за рахунок коштів обласного бюджету, перед-
бачених на утримання Обласного центру соціальних служб, проведення заходів, вико-
нання цільових програм та інших джерел, не заборонених законодавством.

20. Мобільна служба надає безоплатні соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до 
вразливих груп населення.
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РОЗДІЛ 2. 

СУМСЬКА 
ОБЛАСТЬ
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2.1.  
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації 
та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб 
у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги

Статистика 

У Сумській області створено п’ять районів і 51 територіальна громада.

Станом на 1 лютого 2022 року населення області налічувало 1 034,4 млн осіб (560 762 — жін-
ки, 473 638 — чоловіки), із них приблизно 164 тис. — дитяче населення (79 382 — дівчата, 
84 818 — хлопці). Серед загального населення частка жителів міст складає 70%, і 30% скла-
дають жителі сіл.

Від початку повномасштабної війни в Україні частина території Сумщини перебувала під оку-
пацією російських військ. Найбільше від окупації постраждали південь і центральна частина 
області, під постійними авіаударами знаходилася Охтирська громада. В оточенні були міста 
Суми, Шостка, Конотоп.

На кінець серпня 2022 року в районі проведення бойових дій перебувала 21 громада.

Станом на 1 липня 2022 року у Сумській області серед вразливих категорій  
потенційних отримувачів/-ок соціальних послуг можна виокремити такі:

63 277  
внутрішньо  
переміщених осіб

8 920  
хлопців

8 026 
дівчат

16 946 
  дітей

члени сімей загиблих  
захисників/-ць України

1 655  
  осіб — члени сімей, які зазнали  
  жорстокого поводження та насильства

1 583  
 жінки

сім’ї, які опинилися у складних  
життєвих обставинах

прийомні сім’ї та дитячі будинки  
сімейного типу

сім’ї, діти яких перебували цілодобово за заявою 
батьків в інституційних закладах і повернуті 
до батьків

2 019  
сімей

166  
  сімей

495  
сімей

3 345  
дітей

482  
дітей

560  
дітей

113 
 хлопців

106 
дівчат

247 
хлопців

235 
дівчат

289 
хлопців

271 
дівчат

219  
дітей

113 
хлопців

106 
дівчат

72  
чоловіки
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Кадрове забезпечення

Станом на 1 липня 2022 року у 46 громадах області працюють комунальні заклади та 
фахівці з соціальної роботи, які забезпечують надання соціальних послуг жителькам і 
жителям , зокрема: 

Виклики

Аналіз потреб громад у соціально-психологічних послугах і методичній допомозі, проведе-
ний Сумським обласним центром на основі статистичних даних, а також опитування пред-
ставників/-ць органів місцевого самоврядування, визначив низку проблемних питань, які 
потребують вирішення, зокрема:

• недостатня кількість надавачів соціальних послуг різних форм власності, як наслідок – 
соціальними послугами у І півріччі 2022 року охоплено лише 0,01% від загальної кількості 
населення, зокрема 17% осіб, які зазнали жорстокого поводження; 2% внутрішньо пере-
міщених осіб; 50% сімей, у яких діти перебували в інтернатних закладах;

• відсутність або обмежена ресурсність мережі спеціалізованих формувань (мобільних 
бригад соціально-психологічної допомоги, притулків для людей, які зазнали насильства, 
тощо), що, зі свого боку, унеможливлює надання екстреної/кризової допомоги;

5 громад  
— центри 
соціальних служб

30 громад 
— центри надання 
соціальних послуг; 

2 громади 
 надають соціальні 

послуги шляхом 
співфінансування

у 7 громадах  
соціальні послуги 
надають фахівці/-
чині з соціальної 
роботи без створення 
відповідного закладу

У 5 громадах  
взагалі відсутні надавачі  

соціальних послуг.  

82 фахівця 
надають соціальні 
послуги у громадах 
області

+5 психологів та юрисконсульт

90%
мають вищу освіту

10%
середню спеціальну освіту

Лише у 9-ти громадах із 51 

дотримано рекомендації Міністерства соціальної політики України з введення 
кількості посад фахівців із соціальної роботи відповідно до чисельності населення 
(наказ Мінсоцполітики від 30 грудня 2020 року № 868).
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• через проблеми з логістикою, пошкодження телекомунікаційних споруд на окремих 
територіях багато населених пунктів області опинилися у частковій ізоляції від адміні-
стративних центрів громад, районних та обласного центрів, тож жителі громад не завжди 
мають можливість отримати соціальні послуги як у закладах, які надають такі послуги, так 
і за місцем проживання;

• на 37% у громадах забезпечено потребу у фахівцях із соціальної роботи, які здійснюють 
оцінювання потреб у соціальних послугах, надання базових послуг сім’ям із дітьми/особам, 
які опинилися у складних життєвих обставинах;

• із 21 громади, розташованої в зоні бойових дій, у восьми — відсутні посади фахівців із 
соціальної роботи, у дев’яти — лише по одній такій посаді, тоді як загальна потреба для 
цих громад складає 86 осіб;

• недостатній рівень кваліфікації фахівців із соціальної роботи: планова кількість праців-
ників/-ць соціальної сфери, які потребують навчання, складає 205 осіб, 92 — потребують 
підвищення кваліфікації, 113 — первинного навчання;

• відсутність технічної можливості проводити інтервізії та супервії з метою підвищення 
якості надання соціальних послуг і профілактики професійного вигоряння за місцем 
проживання/перебування;

• потреба у навчанні з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихо-
вателів, патронатних вихователів, що передбачено законодавством, на 2023 рік складає 
165 осіб.

Отже, проведення навчальних заходів для працівників/-ць надавачів соціальних послуг — це 
нагальна потреба. Важливою умовою досягнення позитивних результатів навчання є участь 
спеціалісток та спеціалістів «вживу», що дає змогу додатково обмінюватися досвідом та от-
римувати практичні навички.

Сьогодні через шкоду, заподіяну війною, бойовими діями, тимчасовою окупацією, пере-
важна більшість населення області потребує професійної допомоги досвідчених фахівців 
і спеціалістів. 

Створення обласної мобільної служби соціально-психологічної та методичної допомоги 
надасть можливість: 

• екстреного реагування та надання соціально-психологічної допомоги особам, які зазнали 
насильства та потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового втручання;

• психологічної підтримки та кризового втручання психологів, соціальних працівників та 
інших спеціалістів для допомоги у кризовій ситуації сім’ям/особам, які цього потребують; 

• методично-інформаційної підтримки громад у розвитку соціальних послуг для вразливих 
категорій населення, які потребують соціально-психологічної допомоги;

• проведення навчальних заходів для працівників/-ць надавачів соціальних послуг, спе-
ціалістів/-ок органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою 
надання соціальних послуг сім’ям із дітьми;

• проведення тренінгових занять із першої психологічної допомоги, надання першої пси-
хологічної допомоги;

• забезпечення міжвідомчої співпраці суб’єктів соціальної роботи;
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• організації інформування громад щодо загальнолюдських цінностей, профілактики соці-
ального сирітства, запобігання насильству, торгівлі людьми тощо;

• сприяння впровадженню державних стандартів надання соціальних послуг.

До роботи мобільної служби, крім штатних працівників/-ць Сумського обласного центру соці-
альних служб, планується залучати представників/-ць інших установ та організацій, зокрема: 
обласні структурні підрозділи служби у справах дітей, департаменту соціального захисту 
населення, обласного центру соціально-психологічної допомоги, навчально-методичного 
центру психологічної служби Департаменту освіти і науки; Національної поліції України у 
Сумській області, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань, громадських 
організацій «Ліга сучасних жінок», «Ліга соціальних працівників Сумщини», «Мереживо» тощо.

Залежно від потреб громади планується формувати відповідні робочі групи учасників/-ць 
виїздів.

Створення обласної мобільної служби соціально-психологічної та методичної допомоги у 
Сумському обласному центрі соціальних служб схвалено головою та профільним заступни-
ком Сумської обласної державної адміністрації. Фінансування діяльності зазначеної служби 
здійснюватиметься у межах виконання обласної комплексної програми соціального захисту 
населення Сумської області.

Пріоритети діяльності 

Пріоритетними напрямами роботи мобільної служби соціально-психологічної та методичної 
допомоги визначено:

• здійснення психологічної підтримки та кризового втручання професійних психологів, 
соціальних працівників та інших фахівців для допомоги у вирішенні кризових ситуацій 
сімей/осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема внутрішньо переміщеним сім’ям та учасникам бойових дій;

• надання методичної та інформаційної підтримки фахівцям із соціальної роботи терито-
ріальних громад;

• проведення роботи з органами місцевого самоврядування з організації та розвитку 
соціальних послуг;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи у громадах, спря-
мованої на профілактику суспільно небезпечних захворювань, протиправної поведінки, 
інституалізації дітей і дорослих з інвалідністю, дітей із груп ризику та громадян старшого 
віку, дискримінації, а також із питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.
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2.2.  
Проєкт

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну службу соціально-психологічної та методичної допомоги 
Сумського обласного центру соціальних служб

1. Обласна мобільна служба соціально-психологічної та методичної допомоги (далі — мо-
більна служба) є спеціалізованою службою Сумського обласного центру соціальних 
служб (далі — Обласний центр), що створюється з метою забезпечення доступу цільо-
вих груп до соціальних послуг у територіальних громадах і підтримки сімей із дітьми, 
осіб із числа вразливих груп населення.

В умовах воєнного стану, війни, техногенних та природніх катастроф мобільна служба 
може здійснювати кризову (екстрену) підтримку громад у наданні соціально-психологічної 
допомоги постраждалим особам, зокрема дітям, які потребують термінової допомоги, та 
особам, які зазнали домашнього або гендерно зумовленого насильства. 

2. Мобільну службу утворюють, реорганізовують і ліквідовують Обласним центром, вона 
функціонує у його структурі.

3. Мобільна служба діє відповідно до Положення про Обласний центр, затвердженого 
Сумською обласною державною адміністрацією, та затверджується наказом Обласного 
центру.

4. Цільові категорії, на які спрямовано діяльність мобільної служби:

• загальне населення громад;

• особи/сім’ї, які перебували в умовах деокупації;

• надавачі соціальних послуг незалежно від форм власності;

• посадові особи виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управ-
ління системою надання соціальних послуг.

5. Основні завдання мобільної служби:

• надання спеціалізованих соціальних послуг, спрямованих на розв’язання соціаль-
но-психологічних проблем осіб/сімей, які належать до вразливих категорій та/або 
перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема: консультування, інформування, 
екстреного кризового втручання, посередництва/медіації, соціальної профілактики, 
соціально-психологічної реабілітації, сприяння у забезпеченні притулком;

• надання методичної та інформаційної підтримки територіальним громадам у розвитку 
соціальних послуг для вразливих категорій осіб/сімей, які потребують соціально-пси-
хологічної допомоги.

6. Мобільна служба відповідно до зазначених завдань:

• здійснює психологічну підтримку та кризові втручання професійних психологів, соці-
альних працівників та інших фахівців для допомоги у кризовій ситуації особам/сім’ям, 
які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 
обставинах;
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• забезпечує надання допомоги з влаштування до закладів соціальної підтримки сімей, 
дітей та молоді;

• забезпечує проведення фахового інформування та консультування посадових осіб 
органів місцевого самоврядування стосовно організації соціальної роботи, планування 
та надання соціальних послуг із виїздом фахівців та експертів до територіальних громад;

• здійснює супервізії, організовує групи підтримки;

• надає соціально-психологічну підтримку сімейним формам влаштування дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сім’ям, які надають послугу па-
тронату над дитиною;

• забезпечує участь фахівців обласного центру, інших спеціалістів у визначенні потреб 
територіальних громад у соціальних послугах;

• забезпечує залучення фахівців обласного центру та інших експертів до організації 
та проведення моніторингу й оцінювання якості соціальних послуг, що надаються в 
громадах, відповідно до державних стандартів;

• забезпечує розповсюдження в територіальних громадах методичних, інформаційних 
матеріалів із питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг у 
громадах;

• забезпечує проведення виїзних тематичних виставок і презентацій із метою інформу-
вання населення про роботу мобільної соціальної служби, перелік соціальних послуг, 
їхній зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими 
порушеннями здоров’я;

• забезпечує участь підготовлених обласним центром тренерів, залучених спеціалістів 
та експертів у семінарах і тренінгах у громадах для працівників закладів, установ, які 
надають соціальні послуги у територіальній громаді, фахівців із соціальної роботи, 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей.

7. Мобільна служба сприяє дотриманню вимог державних стандартів надання соціальних 
послуг.

8. Мобільна служба, за потреби, може забезпечувати виконання завдань і функцій, покла-
дених на мобільну службу соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього та/або гендерно зумовленого насильства, відповідно до Типового поло-
ження, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9. Усі соціальні послуги надаються мобільною службою на безоплатній основі.

10. Штатний розпис мобільної служби визначають у межах затвердженої структури та штат-
ного розпису Обласного центру.

11. До роботи мобільної служби залучають штатних працівників обласного центру, а також 
залучених фахівців.

12. Функції штатних працівників Обласного центру, а також інших фахівців, залучених до ро-
боти мобільної служби, визначаються відповідними посадовими інструкціями.

13. Пересування мобільної служби здійснюється автомобілем, водій якого є штатним пра-
цівником Обласного центру.
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14. Мобільну службу очолює керівник, який є штатним працівником Обласного центру.

Керівник мобільної служби призначається і звільняється відповідним наказом Обласного 
центру.

15. Керівник мобільної служби:

• організовує та координує роботу мобільної служби;

• складає графіки планових виїздів та контролює їхнє дотримання;

• забезпечує екстрені виїзди в громади за потреби;

• планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної служби з громадами.

16. Контроль за діяльністю мобільної служби здійснює директор Обласного центру або 
інша особа, визначена відповідним наказом.

17. Діяльність мобільної служби фінансується за рахунок коштів обласного бюджету, перед-
бачених на утримання Обласного центру, проведення заходів, виконання цільових про-
грам та інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Матеріально-технічне забезпечення мобільної служби здійснює Обласний центр.

Мобільна служба не є юридичною особою, не має самостійного балансу, рахунків у тери-
торіальних органах Казначейства, печатки та бланку із своїм найменуванням.
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РОЗДІЛ 3. 

ХАРКІВСЬКА  
ОБЛАСТЬ
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3.1. 
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації 
та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб 
у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги

Статистика

Станом на 24 лютого 2022 року населення Харківської області становило понад 2,1 млн осіб 
(60% жінок та 40% чоловіків). Більше 315 тис. — це сім’ї з дітьми, понад 1,6 млн осіб — жительки 
та жителі м. Харків.

У Харківській області створено сім районів: Богодухівський, Ізюмський, Красноградський, 
Куп’янський, Лозівський, Харківський та Чугуївський, до складу яких належать 56 територі-
альних громад.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України від 25 квітня 2022 року № 75 (у редакції наказу від 27 липня 2022 року № 169), усі 
територіальні громади Харківщини внесено до Переліку територіальних громад, розташова-
них у районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні) станом на 23 липня 2022 року.

Станом на 1 серпня 2022 року в Харківській області проживало орієнтовно 1 млн осіб. Із семи 
районів:  

1) У чотирьох районах (Ізюмський, Куп’янський, Харківський та Чугуївський):

• під повною тимчасовою окупацією перебувало 17 територіальних громад, де функці-
онувало 20 надавачів соціальних послуг;

• під частковою тимчасовою окупацією — дві територіальні громади, де функціонувало 
три надавачі соціальних послуг.

232 000
внутрішньо  
переміщених осіб

понад 

13 000 осіб 

протягом липня – серпня 2022 року 
були евакуйовані з тимчасово  
окупованих територій

35%  
чоловіків

65%  
жінок

78% жінок
22% чоловіків

map-marker-alt

Нині, за даними Департаменту соціального захисту населення обласної військової 
адміністрації, в Харківській області зареєстровано

Процес евакуації триває й досі. Серед евакуйованих є сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю, 
люди старшого віку. 
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2) У чотирьох районах (Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський) дев’ять те-
риторіальних громад перебували в зоні активних бойових дій та/або під постійними об-
стрілами — в них функціонувало 17 надавачів соціальних послуг.

3) У Харківському районі одна громада частково перебувала під тимчасовою окупацією, в 
зоні активних бойових дій та обстрілів; будівля, в якій розташовувався центр соціальних 
служб, повністю зруйнована, а обладнання, оргтехніка, документація знищені; примі-
щення територіального центру соціального обслуговування пошкоджено.

Більше 90 тис. осіб (76% жінок та 24% чоловіків) у зв’язку з воєнними діями потребують соці-
ально-психологічної допомоги. Серед них понад 65 тис. сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах внаслідок шкоди, заподіяної бойовими діями, зокрема понад 50 тис. сі-
мей із дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Чисельність осіб, які потребують екстреної соціально-психологічної допомоги, щодня збіль-
шується. Як наслідок, територіальні громади потребують методичної допомоги та підтримки 
для здійснення соціальної роботи з населенням, особливо з числа ВПО, надання якісних 
соціальних послуг.

Основними категоріями отримувачів/-ок соціальних послуг є:

• внутрішньо переміщені особи: через втрату базової захищеності вони психологічно 
травмовані незалежно від того, чи усвідомлюють це;

• сім’ї з дітьми, які мають досвід перебування на окупованих територіях;

• сім’ї учасників/-ць бойових дій: військових, членів територіальної оборони тощо;

• сім’ї, які залишилися без засобів до існування, та ті, які втратили житло;

• особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах;

• особи/сім’ї, які перебувають у кризовій ситуації та потребують екстреної соціально-пси-
хологічної допомоги;

• сім’ї, які зареєструвалися в чат-боті «Дитина не сама» як такі, що виявили бажання прихи-
стити дитину, пройшли експрес-навчання та до яких влаштовані діти (більше 100 сімей). 

Крім того, до категорій населення, які потребують надання соціально-психологічної допо-
моги, належать:

• кандидати/-ки в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні 
вихователі, їхні добровільні помічники/-ці;

• сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патро-
натних вихователів.

До того ж у зазначених вище категорій є потреба у проходженні професійної підготовки та 
навчання з метою підвищення виховного потенціалу.

У Харківській області станом на 24 лютого 2022 року понад 1 300 дітей виховувалися в при-
йомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а послуги з патронату над дитиною надавали 
29 сімей патронатних вихователів.
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Кадрове забезпечення

У територіальних громадах було створено та функціонувало 69 надавачів соціальних послуг: 
15 центрів соціальних служб/центрів соціальних служб, 25 центрів надання соціальних послуг, 
29 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). У семи 
територіальних громадах до штату служб у справах дітей/служб у справах дітей та сім’ї, від-
ділів соціального захисту населення введено посади фахівців із соціальної роботи. У трьох 
територіальних громадах при виконкомах функціонували відділення соціальної допомоги 
вдома. У чотирьох територіальних громадах соціальні послуги відповідно до укладених до-
говорів про співпрацю надавалися працівниками/-цями надавачів соціальних послуг сусідніх 
громад, у трьох — надавачі соціальних послуг або фахівці із соціальної роботи були відсутні.

У закладах, які надають соціальні послуги, працювало 165 фахівців/-чинь із соціальної роботи, 
15 психологів/практичних психологів, що складало 22% від потреби.

Серед працівників/-ць Харківського обласного центру соціальних служб, яких планується 
залучити до роботи мобільної служби, є:

• практичний психолог/-иня, який/-яка пройшов/-ла навчання за програмою «Особли-
вості соціально-психологічної допомоги населенню в кризових та екстрених ситуаціях, 
зокрема спричинених війною» Програми розвитку ООН за сприяння ГО «Ліга соціальних 
працівників України» і отримав/-ла відповідний сертифікат;

• чотири спеціалісти/-ки, які пройшли навчання за тренінговою програмою «Перша психоло-
гічна допомога для працівників допоміжних професій» і отримали відповідні сертифікати;

• три спеціалісти/-ки, які пройшли навчання за програмою ВООЗ «Самодопомога +» (Self-
Help+, SH+) і отримали відповідні сертифікати;

• спеціаліст, який має досвід практичної роботи з травмою, є консультантом із методу по-
зитивної психотерапії, веде групу підтримки для фахівців/-чинь із соціальної роботи та 
інших представників/-ць із числа надавачів соціальних послуг.

Виклики

• У кілька разів збільшується навантаження на працівників/-ць надавачів соціальних послуг 
у територіальних громадах, особливо тих, де є внутрішньо переміщені особи. 

• Більшість працівників/-ць не мають необхідної підготовки та практичного досвіду надання 
соціально-психологічної допомоги, насамперед екстреної; внаслідок цього вони також 
потребують професійної підтримки, вчасного попередження емоційного вигорання, 
супервізійних та інтервізійних зустрічей.

• Збільшення навантаження на одного/-у фахівця/-чиню із соціальної роботи, особливо в 
тих громадах, де є внутрішньо переміщені особи, зменшення кадрового складу фахівців із 
соціальної роботи в громадах прогнозовано може призвести до зниження якості надання 
соціальних послуг, професійного та емоційного вигорання фахівців із соціальної роботи, 
збільшення ризиків для їхнього життя та здоров’я.

• Негативним чинником також виступають складні умови праці — робота під постійними 
обстрілами у більшості громад.
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Пріоритети діяльності

В умовах воєнного стану фахівці з соціальної роботи також мають такі функції, як оцінювання 
кризової ситуації та надання соціальних послуг екстрено (кризово), надання першої психо-
логічної допомоги, сприяння в наданні гуманітарної допомоги, вивчення потреб вразливих 
категорій сімей в евакуації та допомога в її організації тощо.

Пріоритетними напрямами діяльності обласної мобільної служби визначено:

• швидке реагування на потреби жительок і жителів територіальних громад в екстреній 
соціально-психологічній допомозі;

• забезпечення надання екстреної соціально-психологічної допомоги відповідно до потреб;

• залучення до надання екстреної соціально-психологічної допомоги підготовлених фахів-
ців, професійних психологів, кризових психологів із числа соціальних партнерів, зокрема 
недержавних організацій;

• проведення навчання з підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, 
прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі; 

• проведення навчання прийомних батьків, батьків-вихователів із метою підвищення їхнього 
виховного потенціалу;

• участь у визначенні потреб громад у соціальних послугах;

• надання методичної допомоги територіальним громадам у питаннях організації та надання 
соціальних послуг, надання соціальних послуг екстрено (кризово);

• проведення тематичних навчальних заходів для представниць і представників територі-
альних громад із питань організації та надання соціальних послуг, першої психологічної 
допомоги тощо.

Проєкт зі створення та діяльності обласної мобільної служби екстреної соціально-психо-
логічної та методичної допомоги сприятиме кращому доступу до послуг безпосередньо в 
територіальних громадах. Його завдання — допомогти реагувати на потреби громад у соці-
альних послугах оперативно, невідкладно, професійно і системно та залучати, за потреби, 
кваліфікованих спеціалістів/-ок із числа соціальних партнерів обласного центру соціальних 
служб, зокрема:

• МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства», м. Київ, з початку березня 2022 року 
надає психологічну допомогу в форматі груп підтримки.

• МГО ««Міжнародний центр розвитку і лідерства» в межах співпраці з Харківським об-
ласним центром соціальних служб у 2021 році підготувала 11 тренерів/-ок із Харківської 
області з метою подальшого проведення ними тренінгів зі здійснення соціальної роботи 
для представників і надавачів соціальних послуг територіальних громад, спеціалістів/-ок 
органів місцевого самоврядування, старост та інших соціальних партнерів. Усі тренерки 
та тренери отримали відповідні сертифікати, п’ять тренерів працюють в обласному центрі 
соціальних служб.

• ГО «Лінія Згоди», м. Харків, та ГО «Центр психологічної допомоги в кризових ситуаціях 
«Жити», м. Харків, надають кризове консультування з першого дня повномасштабної війни.
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3.2 . 
Проєкт 

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну службу екстреної соціально-психологічної та методичної 
допомоги Харківського обласного центру соціальних служб 

1. Мобільна служба екстреної соціально-психологічної та методичної допомоги (далі — мо-
більна служба) — це спеціалізоване формування Харківського обласного центру соці-
альних служб (далі — Обласний центр). Мобільна служба створюється Обласним цен-
тром як тимчасове утворення з метою реалізації програм та заходів, покладених на 
Обласний центр, та сприяння у:

• доступності послуги соціально-психологічної допомоги, зокрема екстреної, вразливим 
категоріям населення на місцевому рівні;

• наданні методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо організації 
та надання соціальних послуг на місцевому рівні, зокрема екстрено (кризово). 

2. Мобільна служба не є юридичною особою та структурним підрозділом Обласного центру.

3. Мобільна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, акта-
ми Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної 
політики України, Національної соціальної сервісної служби України, іншими норматив-
но-правовими актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, Поло-
женням про Обласний центр, нормативно-правовими актами Обласного центру, а та-
кож цим Положенням.

4. Мобільна служба забезпечується Обласним центром необхідною матеріально-техніч-
ною базою, яка відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, а 
також, за необхідності, обладнанням і спеціальними медичними засобами для забезпе-
чення безпечної роботи працівників.

5. Мета діяльності мобільної служби — надання екстреної соціально-психологічної допомо-
ги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у склад-
них життєвих обставинах, підтримка надавачів соціальних послуг на місцевому рівні. 

Також мобільна служба забезпечує надання методичної допомоги надавачам соціальних 
послуг і посадовим особам виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління системою надання соціальних послуг.

6. Основні завдання мобільної служби:

• надання спеціалізованих соціальних послуг, спрямованих на розв’язання соціаль-
но-психологічних проблем осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення 
та/або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема: консультування, інфор-
мування, екстреного кризового втручання, посередництва/медіації, соціальної про-
філактики, соціально-психологічної реабілітації, сприяння у забезпеченні притулком;

• надання методичної та інформаційної підтримки територіальним громадам у розвитку 
соціальних послуг для вразливих категорій сімей/осіб, які потребують соціально-пси-
хологічної допомоги.
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7. Функції мобільної служби:

• здійснення соціально-психологічної підтримки та екстреного (кризового) втручання 
професійних психологів, фахівців із соціальної роботи та інших фахівців для допомоги 
у кризовій ситуації особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або 
перебувають у складних життєвих обставинах;

• поширення інформації про послугу екстреної соціально-психологічної допомоги та 
способи її отримання;

• проведення інформаційно-консультаційних заходів для поширення інформації про 
соціальні послуги, їхній зміст і порядок отримання, контактів надавачів соціальних 
послуг;

• проведення фахового інформування та консультування посадових осіб органів місце-
вого самоврядування стосовно організації соціальної роботи, планування та надання 
соціальних послуг із виїздом фахівців та експертів до територіальних громад;

• розповсюдження в територіальних громадах методичних, рекламно-інформаційних ма-
теріалів із питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг у громадах;

• надання методичної та інформаційної підтримки територіальним громадам у розвитку 
соціальних послуг для вразливих категорій осіб/сімей, які потребують соціально-пси-
хологічної допомоги на місцевому рівні;

• організація та проведення навчальних заходів для працівників надавачів соціальних 
послуг; 

• сприяння активізації територіальних громад щодо розвитку системи надання соціаль-
них послуг, вивчення потреби та можливостей в отриманні екстреної соціально-пси-
хологічної допомоги; 

• сприяння в організації та проведенні виїзних тематичних виставок і презентацій із 
метою інформування населення про роботу мобільної соціальної служби екстреної 
соціально-психологічної та методичної допомоги, перелік соціальних послуг, їхній зміст 
і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушен-
нями здоров’я;

• забезпечення участі тренерів, підготовлених Обласним центром, залучених спеціалістів 
та експертів, у семінарах і тренінгах безпосередньо в громадах для працівників закладів 
й установ, що надають соціальні послуги у територіальній громаді, фахівців із соціальної 
роботи, посадових осіб органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей тощо;

• сприяння підвищенню професійної компетенції працівників надавачів соціальних 
послуг, забезпечення з цією метою їх підтримки та методичного супроводу;

• підтримка на регіональному та місцевому рівнях дієвих механізмів міжвідомчої взаємодії 
державних і комунальних установ та громадських організацій у забезпеченні розвитку 
системи надання соціальних послуг, зокрема екстрено (кризово), а також наданні екс-
треної соціально-психологічної допомоги;

• інші функції, що відповідають меті мобільної служби, відповідно до завдань, покладених 
на Обласний центр.
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8. Категорії отримувачів послуг та інші цільові групи, на які спрямована діяльність мобіль-
ної служби:

• особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах;

• особи/сім’ї, які перебувають у кризовій ситуації та потребують екстреної соціаль-
но-психологічної допомоги;

• особи/сім’ї, які перебували в умовах деокупації;

• кандидати в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 
вихователі;

• опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

• представники надавачів соціальних послуг територіальних громад незалежно від 
форми власності;

• посадові особи виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управ-
ління системою надання соціальних послуг.

9. Мобільна служба надає соціальні послуги з дотриманням вимог державних стандартів.

10. Мобільна служба може надавати допоміжні соціальні послуги у вигляді натуральної до-
помоги та технічних послуг (перевезення клієнтів і переадресація до інших закладів та 
установ, а також до надавачів послуг).

11. Штатний розпис мобільної служби визначається в межах затвердженої структури та 
штатного розпису Обласного центру. 

Чисельність фахівців, залучених на договірних засадах до роботи мобільної служби, видатки 
на їхнє утримання і діяльність визначаються відповідними програмами та положеннями 
про заходи і кошторисами витрат на реалізацію (проведення) програм (заходів).

Водночас видатки на оплату праці обраховуються з огляду на середні розміри посадових 
окладів (ставок заробітної плати), затверджених для аналогічних категорій працівників 
відповідних галузей, та відпрацьованого часу.

12. До роботи мобільної служби залучають штатних працівників Обласного центру із числа 
фахівців із соціальної роботи, психологів, методистів, а також залучених фахівців, екс-
пертів, тренерів із реалізації соціальних проєктів і програм, працівників закладів вищої 
освіти, спеціалістів із установ/закладів різних форм власності, представників громад-
ського сектору на договірних засадах.

13. Функції штатних працівників Обласного центру, залучених до роботи мобільної служби, 
зазначають у посадових інструкціях.

14. Мобільна служба працює в мобільному режимі з виїздом у населені пункти територіаль-
них громад. Пересування мобільної служби здійснюється водієм, який є штатним праців-
ником Обласного центру.

15. Мобільна служба може надавати керівництву Обласного центру пропозиції щодо оціню-
вання ефективності виконання, вдосконалення, продовження або припинення програ-
ми, у межах реалізації якої діє мобільна служба.
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16. Керівником/-цею мобільної служби є штатний працівник/-ця Обласного центру, який/
яка призначається в установленому порядку рішенням керівника Обласного центру.

17. Керівник/-ця мобільної служби:

• із питань діяльності мобільної служби підпорядковується безпосередньо керівнику 
Обласного центру;

• здійснює загальне керівництво мобільною службою;

• представляє мобільну службу в інших установах та організаціях;

• організовує роботу мобільної служби, несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на мобільну службу завдань;

• складає графіки планових виїздів та контролює їхнє дотримання; 

• забезпечує екстрені виїзди в громади за потреби;

• здійснює контроль за дотриманням працівниками Обласного центру та іншими осо-
бами, залученими до роботи мобільної служби, правил безпеки праці;

• координує процес організації та проведення мобільною службою навчальних та 
інформаційних заходів;

• здійснює моніторинг діяльності мобільної служби та надає пропозиції керівнику Об-
ласного центру з підвищення ефективності роботи мобільної служби;

• звітує про роботу мобільної служби керівництву Обласного центру;

• організовує роботу з укладення договорів, необхідних для організації роботи мобіль-
ної служби;

• надає пропозиції керівництву Обласного центру з підвищення кваліфікації працівників 
Обласного центру, яких залучають до роботи мобільної служби.

18. Діяльність мобільної служби фінансується за рахунок коштів, передбачених у місце-
вому бюджеті на реалізацію програм і заходів Обласного центру, а також за рахунок 
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Соціальні по-
слуги, що надає мобільна служба, надаються на безоплатній основі.

19. У роботі мобільної служби беруть участь працівники Обласного центру, враховуючи по-
треби отримувачів послуг та інших цільових груп мобільної служби, вони можуть залучати 
фахівців та волонтерів, координацію діяльності яких здійснює керівник мобільної служби.

20. Керівник мобільної служби, залучені фахівці та волонтери Обласного центру у межах 
своєї компетенції та мети мобільної служби можуть взаємодіяти з місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їхніми структурними підроз-
ділами, підприємствами, установами й організаціями незалежно від їхнього підпорядку-
вання та форми власності, громадськими організаціями, фізичними особами тощо.

21. Мобільна служба створюється та ліквідується в установленому порядку рішенням керів-
ника Обласного центру.
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РОЗДІЛ 4. 

ЧЕРНІГІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
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4.1.  
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації 
та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб 
у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги

Статистика 

Чернігівська область за площею посідає третє місце серед областей України (31,9 тис. км2). 
Адміністративно-територіальний устрій Чернігівської області включає 57 територіальних 
громад. Населення налічує понад 990 тис. жителів, але його густота низька. Відзначається 
велика відстань між населеними пунктами, а складна ситуація з транспортним сполученням 
між ними додає труднощів у забезпеченні базовими соціальними послугами вразливі групи 
населення віддалених сіл. Особливо ця проблема відчувається у громадах, до складу яких 
належить велика кількість населених пунктів. Одна громада налічує 85 населених пунктів, 
інша — 66, чотири — у діапазоні від 50 до 60 населених пунктів, вісім — у діапазоні від 40 до 49, 
три — у діапазоні від 30 до 39, дев’ять — у діапазоні від 20 до 29.

На півночі Чернігівської області чотири громади — Новгород-Сіверська, Семенівська, Корю-
ківська та Сновська — межують із Російською Федерацією; Ріпкинська, Любецька, Добрян-
ська — з Республікою Білорусь; Городнянська громада — одразу з обома країнами.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в окупації перебували населені пункти 
22 територіальних громад області.  Чернігів понад місяць перебував в облозі, його околиці 
та села прилеглих громад: с. Новоселівка Киселівської громади, с. Ягідне та с. Лукашівка 
Іванівської громади, с. Киїнка Киїнської громади, с. Новий Білоус та с. Рівнопілля Новобі-
лоуської громади — зазнали значних руйнувань. Також постраждали населені пункти Дми-
трівської, Лосинівської, Куликівської, Ічнянської, Новобасанської, Талалаївської сільської і 
Бобровицької громад.

Станом на 20 серпня 2022 року в області п’ять територіальних громад перебувають у переліку 
громад, на території яких досі ведуться активні бойові дії: Новгород-Сіверська, Семенівська, 
Корюківська, Городнянська та Сновська.

У постраждалих громадах, окрім руйнувань, населення зазнало тортур і катувань. Саме 
тому нагальною потребою для жительок і жителів є надання екстреної допомоги та пси-
хологічної підтримки.

З метою моніторингу сфери надання соціальних послуг і виявлення вразливих груп населення, 
які найбільше потребують соціально-психологічної допомоги, обласним центром соціальних 
служб проведено опитування серед представників/-ць територіальних громад. 
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За результатами опитування з’ясовано:

56% респондентів/-ок зазначили, що найбільше уваги соціальних пра-
цівників потребують внутрішньо переміщені сім’ї;

48% учасники/-ці бойових дій та їхні родини;

44% сім’ї, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються 
 від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

24% родини, в яких є проблема домашнього насильства  
та жорстокого поводження з дітьми;

20% родини, які виховують дітей із інвалідністю;

16% сім’ї, які виховують дітей-сиріт;

12% особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування;

12% сім’ї, члени яких перебувають/перебували у конфлікті  
з законом. 

Крім того, опитувані зазначили, що групові заходи необхідні для всіх перерахованих категорій 
населення, а також для молоді, малозабезпечених, молодих сімей, підлітків із груп ризику, 
родин, які живуть на кордоні з Російською Федерацією та постійно зазнають обстрілів. 

Станом на 1 серпня 2022 року на обліку Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації перебуває 

Це у шість разів більше, ніж охоплено роботою фахівців із соціальної роботи. Фахівці 
не в змозі надати якісну допомогу усім таким сім’ям, оскільки ця категорія отримувачів 
послуг потребує насамперед кризового втручання та психологічної допомоги. Також 
протягом першого півріччя 2022 року потребували допомоги 132 сім’ї, в яких є люди, 
які зазнали домашнього насильства.

77 317  
внутрішньо  
переміщених осіб 47 200 

жінок

зокрема дітей –  
21 227 осіб

30 117  
чоловіків
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В області понад 2 тис. дітей повернулися з інтернатних установ до своїх батьків через запро-
вадження воєнного стану. Але не всі батьки можуть забезпечити базові потреби дітей через 
низький виховний потенціал та фінансові труднощі. Допомога таким родинам — завдання 
для фахівців із соціальної роботи.

В області функціонує 170 прийомних сімей, де виховують 290 дітей, та 34 дитячі будинки 
сімейного типу — в них виховується 242 дитини. Відповідно до законодавства прийомні 
батьки та батьки-вихователі мають проходити навчання з метою підвищення свого вихов-
ного потенціалу кожні два роки. Щороку є потреба у проведенні таких навчань, зокрема у 
вересні – грудні 2022 року потреба складає 92 особи.

У зв’язку з труднощами доїзду до обласного центру прийомних батьків і батьків-вихователів 
релевантним є проведення офлайн-навчань для таких батьків за місцем проживання.

Актуальним також є проведення супервізійних зустрічей із прийомними батьками, батька-
ми-вихователями, патронатними вихователями, під час яких супервізор може допомогти 
батькам краще зрозуміти емоційний стан і потреби дітей, усвідомити власні реакції на пове-
дінку вихованців, дослідити ефективніші способи взаємодії в сім’ї та реакції на складні ситуації.

Кадрове забезпечення

Станом на 1 липня 2022 року соціальні послуги в області надавали 144 фахівці з соціальної 
роботи у 45 територіальних громадах. Причому у 18 громадах фактично працює лише по 
одному фахівцю.

У дев’яти громадах — Киїнська, Козелецька, Михайло-Коцюбинська, Олишівська Чернігівського 
району, Крутівська, Макіївська, Мринська Ніжинського району та Парафіївська і Яблунівська 
Прилуцького району — функції із надання соціальних послуг покладено на інших працівни-
ків/-ць громади, що, зі свого боку, знижує якість надання таких послуг, а іноді зводиться лише 
до екстреного реагування.

У трьох громадах Чернігівського району — Киселівська, Остерська та Седнівська — взагалі 
відсутні посади фахівців із соціальної роботи та установи, які надають соціальні послуги.

Згідно з розрахунками, проведеними відповідно до Методичних рекомендацій з організації 
та забезпечення діяльності територіальної громади у сферах соціального захисту населення 
та захисту прав дітей (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2020 року 
№ 868), станом на 1 липня 2022 року забезпечення фахівцями із соціальної роботи становить 
47% від потреби. У громадах області працює лише 12 психологів.

Окрім кількісного забезпечення надавачів соціальних послуг відповідними фахівцями, якісне 
надання послуг залежить від рівня володіння необхідними знаннями, вміннями та навичками, 
розуміння специфіки сучасної соціальної роботи та вміння на практиці застосовувати методи 
соціальної роботи. Ця потреба гостро проявляється через те, що не всі фахівці із соціальної 
роботи мають фахову соціальну або психологічну освіту. Зокрема, 6% фахівців, які фактично 
працюють, взагалі не мають вищої освіти. Серед фахівців із вищою освітою лише 16% мають 
освіту соціального спрямування, 9% — психологічного, 45% — педагогічного.

Отже, потреба у вдосконаленні фахівцями рівня знань щодо застосування на практиці вимог 
законодавства, отримання навичок із використання практичного інструментарію роботи з 
клієнтами, умінь ведення документації тощо залишається актуальною та вкрай необхідною.
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Виклики

Упродовж першого півріччя 2022 року послугами соціальних працівників/-ць 
охоплено 

В середньому, кожен фахівець надав соціальні послуги майже 300 особам. Таке наван-
таження обумовлює зниження якості надання соціальних послуг.

Зростання кількості отримувачів/-ок соціальних послуг відбулося через збільшення кількості 
внутрішньо переміщених сімей/осіб, які складають третину всіх отримувачів/-ок послуг. У 2022 
році фахівці з соціальної роботи надавали соціальні послуги понад 13,5 тис. осіб (майже 6 тис. 
сімей), які через війну вимушено залишили своє постійне місце проживання.

Проведений аналіз потреб громад у соціально-психологічній, екстреній та методичній до-
помозі виявив такі проблемні питання:

• збільшується кількість отримувачів/-ок послуг, які потребують психологічної допомоги 
та кризового консультування в результаті пережитих психологічних травм, зумовлених 
війною;

• гостра потреба у збільшенні кількості психологів і фахівців із соціальної роботи для якіс-
ного надання соціальних послуг населенню, зокрема кризового втручання;

• потреба у навчанні фахівців із соціальної роботи, психологів та вдосконаленні їхнього 
рівня знань, умінь та навичок;

• потреба у проведенні роз’яснювальної роботи серед керівництва територіальних громад 
із питань збільшення кількості надавачів соціальних послуг відповідно до потреб громад;

  понад

16 000
  сімей

20 158
чоловіків

46 063 
особи

25 905 
жінок

24 879  
осіб старші  

18 років

21 484 
дитини

10 355
хлопців

25 905 
дівчат

15 076 
жінок

9 803
чоловіків

на 37% більше 
аналогічного періоду  
минулого року
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• потреба у навчанні керівників/-ць територіальних громад, спеціалістів/-ок установ/закладів, 
організацій різних форм власності щодо організації надання якісної соціально-психологічної 
допомоги жителькам і жителям територіальних громад;

• труднощі доїзду надавачів соціальних послуг до отримувачів/-ок через віддаленість населених 
пунктів у громадах;

• необхідність проведення навчань і супервізійних зустрічей для прийомних батьків, батьків-ви-
хователів, патронатних вихователів.

Створення мобільної служби соціально-психологічної та методичної допомоги сприятиме 
вирішенню частини виявлених під час аналізу проблемних питань.

Під час планування та організації виїздів мобільної служби соціально-психологічної та ме-
тодичної допомоги, орієнтуючись на потреби та запити територіальних громад, до складу 
груп планується залучати:

• фахівців обласного центру соціальних служб;

• представників/-ць державних органів влади обласного рівня: Національної соціальної 
сервісної служби, департаменту соціального захисту населення, служби у справах дітей, 
департаменту сім’ї, молоді та спорту, центру соціально-психологічної допомоги;

• експертів/-ок університетів: Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка, Національного університету «Чернігівська політехніка», Чернігівського 
обласного центру практичної психології і соціальної роботи;

• фахівців/-чинь громадських організацій, які спеціалізуються на наданні юридичної до-
помоги, психологічних консультацій, послуг сім’ям учасників бойових дій, внутрішньо 
переміщеним особам, профілактиці соціально небезпечних захворювань та наданні 
консультацій особам, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Пріоритети діяльності

Пріоритетними напрямами роботи мобільної служби соціально-психологічної та методичної 
допомоги визначено:

• здійснення психологічної підтримки та кризового втручання професійних психологів, 
соціальних працівників та інших фахівців для допомоги у вирішенні кризових ситуацій 
сімей/осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема внутрішньо переміщеним сім’ям та учасникам бойових дій;

• надання методичної та інформаційної підтримки фахівцям із соціальної роботи терито-
ріальних громад;

• проведення роботи з органами місцевого самоврядування щодо організації та розвитку 
соціальних послуг;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи в громадах, спря-
мованої на профілактику суспільно небезпечних захворювань, протиправної поведінки, 
інституалізації дітей і дорослих із інвалідністю, дітей із груп ризику та громадян старшого 
віку, дискримінації, а також із питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.
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4.2. 
Проєкт

ПОЛОЖЕННЯ
про мобільну службу екстреної соціально-психологічної та методичної 
допомоги Чернігівського обласного центру соціальних служб

1. Це Положення визначає організаційно-правові засади створення та функціонуван-
ня в структурі Чернігівського обласного центру соціальних служб (далі — Обласний 
центр) мобільної служби екстреної соціально-психологічної та методичної допомоги 
(далі — мобільна служба).

2. Мета діяльності мобільної служби — підтримка громад у розвитку соціальних послуг, 
спрямованих на розв’язання соціально-психологічних проблем осіб/сімей, які належать 
до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, зо-
крема екстреної допомоги.

Також мобільна служба забезпечує надання методичної допомоги надавачам соціальних 
послуг і посадовим особам виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління системою надання соціальних послуг.

3. Мобільна служба утворюється Обласним центром та функціонує у складі відділу підви-
щення професійних компетенцій працівників надавачів соціальних послуг та інформа-
ційно-аналітичної роботи.

4. Мобільна служба утворюється, реорганізується та ліквідується відповідним наказом ди-
ректора Обласного центру.

5. Мобільна служба діє відповідно до Типового положення про республіканський, Авто-
номної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські центри соці-
альних служб (постанова КМУ від 1 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності 
центрів соціальних служб») і цього Положення, затвердженого наказом директора Об-
ласного центру.

6. Мобільна служба у своїй діяльності керується законами України, нормативно-правови-
ми актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики Укра-
їни, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими нормативними актами у 
сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг.

7. Цільові категорії, на які спрямована діяльність мобільної служби:

• населення громад: жінки, чоловіки, хлопці, дівчата, сім’ї з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив 
обставин, зумовлених такими чинниками: бойовими діями, зокрема деокупацією та 
іншими техногенними і надзвичайними ситуаціями, старшим віком, інвалідністю, без-
домністю, ухилянням батьками від виконання своїх обов’язків із виховання дитини, 
втратою соціальних зв’язків, зокрема під час перебування в місцях позбавлення волі, 
жорстоким поводженням з дитиною, домашнім насильством/насильством за ознакою 
статі, потраплянням у ситуацію торгівлі людьми, шкодою, заподіяною стихійним лихом, 
війною, тимчасовою окупацією;

• надавачі соціальних послуг незалежно від форм власності;
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• посадові особи виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управ-
ління системою надання соціальних послуг.

8. Основні завдання мобільної служби: 

• надання спеціалізованих соціальних послуг, спрямованих на розв’язання соціаль-
но-психологічних проблем осіб/сімей вразливих категорій та/або які перебувають у 
складних життєвих обставинах, зокрема: консультування, інформування, екстреного 
кризового втручання, посередництва/медіації, соціальної профілактики, соціаль-
но-психологічної реабілітації, сприяння у забезпеченні притулком;

• надання методичної та інформаційної підтримки територіальним громадам у розвитку 
соціальних послуг для вразливих категорій сімей/осіб, які потребують соціально-пси-
хологічної допомоги.

9. Мобільна служба відповідно до зазначених завдань:

• здійснює психологічну підтримку та кризові втручання професійних психологів, соці-
альних працівників та інших фахівців для допомоги у кризовій ситуації особам/сім’ям, 
які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 
обставинах;

• надає допомогу в урегулюванні конфліктів, веденні переговорів, опрацюванні шляхів 
та умов розв’язання конфліктів;

• забезпечує проведення в громадах інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької 
роботи, спрямованої на профілактику суспільно небезпечних захворювань, проти-
правної поведінки, інституалізації дітей і дорослих з інвалідністю, дітей із груп ризику 
та громадян старшого віку, дискримінації, а також із питань толерантного ставлення 
до вразливих категорій населення;

• забезпечує надання допомоги з влаштування дітей до центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей; осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, — до 
центру соціально-психологічної допомоги, закладів для людей старшого віку тощо;

• забезпечує проведення фахового інформування та консультування посадових осіб 
органів місцевого самоврядування стосовно організації соціальної роботи, планування 
та надання соціальних послуг із виїздом фахівців та експертів до територіальних громад;

• забезпечує надання методичної допомоги фахівцями Обласного центру, іншими спе-
ціалістами у визначенні потреб територіальних громад у соціальних послугах, а також 
у підготовці цільових соціальних програм надання соціальних послуг, розроблених 
за результатами визначення потреб;

• забезпечує залучення фахівців Обласного центру та інших експертів до організації та 
проведення моніторингу й оцінювання якості соціальних послуг у громадах відповідно 
до державних стандартів;

• забезпечує розповсюдження в територіальних громадах методичних, рекламно-інформа-
ційних матеріалів із питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг;

• забезпечує проведення виїзних тематичних виставок, акцій та презентацій із метою 
інформування населення про роботу мобільної служби, перелік соціальних послуг, 
їхній зміст і порядок надання;
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• забезпечує участь тренерів, підготовлених Обласним центром, залучених спеціалістів 
та експертів у семінарах і тренінгах для працівників закладів, установ, що надають со-
ціальні послуги в територіальних громадах, фахівців із соціальної роботи, посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей.

10. Мобільна служба надає соціальні послуги з дотриманням вимог державних стандартів.

11. Мобільна служба може надавати допоміжні соціальні послуги у вигляді натуральної до-
помоги та технічних послуг (перевезення клієнтів і переадресація до інших закладів та 
установ, а також до надавачів послуг).

12. Штатний розпис мобільної служби визначається у межах затвердженої структури та 
штатного розпису Обласного центру.

13. До роботи мобільної служби залучають штатних працівників Обласного центру з числа 
фахівців із соціальної роботи, психологів, методистів, а також фахівців, експертів, трене-
рів із реалізації соціальних проєктів і програм, працівників закладів вищої освіти, спеці-
алістів із установ/закладів різних форм власності, представників громадського сектору 
на договірних засадах.

14. Функції штатних працівників Обласного центру, залучених до роботи мобільної служби, 
зазначаються у посадових інструкціях.

15. Пересування мобільної служби здійснюється водієм, який є штатним працівником Об-
ласного центру. 

16. Мобільну службу очолює керівник служби, який є штатним працівником Обласного цен-
тру та призначається і звільняється наказом директора Обласного центру.

17. Керівник мобільної служби:

• організовує та координує роботу мобільної служби; 

• складає графіки планових виїздів та контролює їхнє дотримання; 

• забезпечує екстрені виїзди в громади (за потреби); 

• контролює ефективність та якість надання соціальних послуг і дотримання соціальних 
стандартів їх надання;

• планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної служби з територі-
альними громадами.

18. Контроль за діяльністю мобільної служби здійснює директор Обласного центру.

19. Діяльність мобільної служби фінансується за рахунок коштів обласного бюджету, перед-
бачених на утримання Обласного центру, проведення заходів, виконання цільових про-
грам та інших джерел, не заборонених законодавством.

20. Мобільна служба надає безоплатні соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до 
вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, згідно 
з чинним законодавством.

21. Матеріально-технічне забезпечення мобільної служби здійснює Обласний центр.
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Додаток 1.
Мобільна служба екстреної соціально-психологічної 
підтримки населення та методичної допомоги 
Миколаївського обласного центру соціальних служб

Робота, проведена Миколаївським обласним центром соціальних служб для створення 
мобільної служби екстреної соціально-психологічної підтримки населення та методичної 
допомоги:

 n створено робочу групу при обласному центрі соціальних служб;

 n проведено збір та аналіз потреб територіальних громад області у соціальних послугах;

 n розроблено положення про мобільну службу;

 n прийнято рішення про створення мобільної служби при відділі організаційно-правового 
та методичного забезпечення обласного центру, керівником якої буде спеціаліст відділу;

 n проведено зустріч із представниками/-цями установ та організацій – партнерів щодо 
їхньої участі у роботі мобільної служби за потребою;

 n досягнуто домовленості з ГО «Асоціація професійного розвитку психологів та психоте-
рапевтів в Україні» щодо залучення працівників/-ць до роботи мобільної служби;

 n розроблено розрахунок витрат на діяльність мобільної служби у 2023 році.
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Умовні позначення 

— Центри соціальних служб 

— Центри надання соціальних послуг

— ФСР, посади яких введено до штатного розпису виконкомів ТГ та повноважень яких 
належить здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг

— ТГ, які не мають надавачів послуг, функції ФСР покладено на інших працівників громади

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Адміністративно-територіальний устрій Миколаївської області становить: 4 райони (Баштан-
ський, Вознесенський, Миколаївський та Первомайський), які поділені на 52 територіальні 
громади. 

В області діють 9 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 19 центрів надання 
соціальних послуг, до повноважень яких належить здійснення соціальної роботи та надання 
соціальних послуг сім’ям, які перебувають у СЖО.

15 територіальних громад не мають надавачів послуг. Функції ФСР покладено на працівників 
соціального захисту населення, інших працівників громад. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Надання спеціалізованих  
соціальних послуг

Надання екстреної соціально-психологічної 
допомоги:

• кризові втручання професійних психологів;

• надання першої психологічної допомоги;

• психологічна підтримка;

• робота з травмою;

• консультування;

• інформування; 

• посередництво/медіація;

• соціальна профілактика.

Інформаційно-роз’яснювальна 
та просвітницька робота

• поширення сімейних цінностей;

• профілактика соціального сирітства; 

• недопущення насильства, жорстокого по-
водження з дітьми;

• протидія торгівлі людьми;

• популяризація загальнолюдських ціннос-
тей та толерантного ставлення до вразли-
вих груп населення.

Методична допомога

• Організація та проведення навчань

• Надання методичної та інформаційної під-
тримки

• Проведення супервізій

• Розповсюдження методичних, рекламно-ін-
формаційних матеріалів

Розвиток та підтримка сімейних 
форм виховання

• навчання для прийомних батьків, бать-
ків-вихователів, патронатних вихователів 
із метою підвищення їхнього виховного 
потенціалу;

• консультування батьків та дітей;

• проведення інформаційних кампаній із ме-
тою розвитку сімейних форм виховання.

ГРАФІК РОБОТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Виїзди мобільної служби

Двічі на тиждень щомісяця

Ми працюємо для осіб та сімей, які потре-
бують надання соціальних послуг і підтри-
муємо прийомні та патронатні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу.

Забезпечуємо надання  методичної до-
помоги надавачам соціальних послуг та 
посадовим особам виконавчих органів 
місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління системою надання соціальних 
послуг.

Проводимо інформаційно-роз’яснювальну 
роботу.

Телефонна лінія  
для консультування 

щодня з 8:00 до 17:00

Додатково консультуємо  
та інформуємо

через месенджери Viber, Telegram 
та сторінку у Facebook
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Додаток 2.
Алгоритм роботи мобільної служби соціально-
психологічної та методичної допомоги. Сумська 
область

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Інформування  
громад  
про діяльність

Аналіз потреб  
громад  
у методичній  
допомозі

• планування надання 
допомоги

• надання допомоги

Реагування  
на запит громад

• планово

• позапланово

1 2 3

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ/КРИЗОВОЇ ДОПОМОГИ

Отримання  
повідомлення

Реагування  
(уточнення інформації, 
залучення відповідних 
спеціалістів, виїзд)

Надання  
допомоги

1 2 3
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Додаток 3. 
Алгоритм роботи обласної мобільної екстреної 
соціально-психологічної та методичної допомоги. 
Харківський обласний центр соціальних служб.

АЛГОРИТМ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ МОБІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Інформування про обласну Мобільну службу екстреної  
соціально-психологічної та методичної допомоги

Інформування 
територіальних 

громад щодо обласної 
мобільної служби (листи, 

інформаційні листівки, 
візитівки тощо)

Розміщення інформації 
про обласну мобільну 

службу та сайті 
Харківського обласного 

центру соціальних служб 
та сторінці в соціальних 

мережах

Створення чат-групи 
на Телеграм-каналі та 

розміщення інформації про 
обласну мобільну службу
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АЛГОРИТМ ДІЙ ЩОДО НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Отримання від територіальної  
громади інформації щодо особи, яка 
потребує екстреної соціально-психо-
логічної допомоги

Уточнення інформації (ситуація, 
контакти тощо)

Налагодження контакту з особою, 
яка потребує екстреної допомоги 
(додаткова інформація, повідомлення 
про орієнтовний час прибуття 
мобільної служби)

Прийняття рішення про екстрений 
виїзд мобільної служби

Підготовка до екстреного виїзду 
(команда, транспорт, засоби зв’язку, 
документація, інструктаж із правил 
безпеки та завдання тощо)

Виїзд мобільної служби (підтримка 
контакту з особою та за потреби 
надавачем соцпослуг ТГ)

Надання екстреної соціально-
психологічної допомоги (екстрене/
кризове втручання, психологічна 
підтримка консультування, 
роз’яснення прав, можливостей 
та доцільності отримання допомоги 
від інших суб’єктів тощо)

Інформування НСП про подальшу 
підтримку особи, забезпечення 
надання соціальних послуг, залучення 
соціальних партнерів (за потреби)

Завершення роботи (повернення 
мобільної служби, документування, 
обговорення результатів, подальша 
підтримка особи тощо)

Безпосереднє звернення особи  
(телефон, через соціальні мережі, 
чат-група на телеграм-каналі тощо) 

Встановлення контакту з особою, 
яка потребує допомоги (додаткова 
інформація, повідомлення 
про орієнтовний час прибуття 
мобільної служби)

Прийняття рішення про екстрений 
виїзд мобільної служби

Підготовка до екстреного виїзду 
(команда, транспорт, засоби зв’язку, 
документація, інструктаж із правил 
безпеки та завдання тощо)

Виїзд мобільної служби (підтримка 
контакту з особою та за потреби 
надавачем соцпослуг ТГ)

Надання екстреної соціально-
психологічної допомоги (екстрене/
кризове втручання, психологічна 
підтримка консультування, роз’яснення 
прав, можливостей та доцільності 
отримання допомоги від інших  
суб’єктів тощо)

Інформування НСП про подальшу 
підтримку особи, забезпечення 
надання соціальних послуг, залучення 
соціальних партнерів (за потреби)

Завершення роботи (повернення 
мобільної служби, документування, 
обговорення результатів, подальша 
підтримка особи тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7
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Формування тематики навчальних заходів та методичних 
рекомендацій

АЛГОРИТМ РОБОТИ ЩОДО НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАХ

Вивчення потреб надавачів соціальних послуг у навчальних заходах та методичній 
допомозі (експрес-опитування, google-форма анкетування тощо)

Добір тренінгових програм 
та тренерської команди

Розроблення тренінгових програм  
(у разі відсутності)

Інформування територіальних громад про тематику навчальних 
заходів

Аналіз запитів територіальних громад щодо навчальних заходів

Підготовка графіку виїздів мобільної служби з метою проведення 
навчальних заходів

Підготовка до виїзду (формування команди мобільної служби, підготовка транспорту, 
методичних, роздаткових матеріалів, матеріалів тренерам для проведення навчального 
заходу, організаційне оформлення виїзду, вхідна та вихідна анкети, інструктаж щодо 
правил безпеки тощо) 

 Інформування ТГ про дату та час проведення навчального заходу

Проведення навчального заходу

Проведення індивідуальних та групових консультацій (за потреби) 

Завершення роботи (звіти тренерів, аналіз вхідної та вихідної анкети, обговорення 
результатів проведеного навчального заходу, документування)

Подальша методична підтримка (методичні рекомендації, 
супервізійні та інтервізійні зустрічі тощо)

Зворотній зв’язок (google-форма оцінка впливу навчальних 
заходів на покращення якості роботи НСП) – через 3-6 місяців

1

2

2.1 2.2

3

4

5

6

7
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Додаток 4.
Мобільна служба екстреної соціально-психологічної 
та методичної допомоги Чернігівського обласного 
центру соціальних служб

Інформування про діяльність  
мобільної служби:

• наради з представниками/-цями те-
риторіальних громад;

• виступи на радіо;

• інформаційні повідомлення на сайті 
обласного центру соціальних служб, 
облдержадміністрації, в соціальних 
мережах;

• листи головам територіальних громад 
щодо діяльності мобільної служби.

Взаємодія мобільної служби   
з територіальними громадами, 
іншими організаціями  
та установами:

• визначення відповідального/-ї за взаємодію 
з мобільною службою в кожній територіаль-
ній громаді;

• відпрацювання алгоритму дій відповідальної 
особи з керівником мобільної служби;

• листи громадським організаціям та суб’єктам 
взаємодії про залучення до виїздів мобільної 
бригади;

• підписання угод про співпрацю з організа-
ціями та установами.

ДІЯЛЬНІСТЬ МОБІЛЬНОЇ  
СЛУЖБИ

ЕКСТРЕНЕ/КРИЗОВЕ ВТРУЧАННЯ

Надання практичної психологічної допомоги вразливим категоріям населення

Виїзд в територіальну громаду

Залучення фахівців, необхідних для втручання

Опрацювання повідомлення керівником мобільної служби

Отримання інформації від відповідальної особи територіальної громади1

2

3

4

5
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МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА/НАВЧАННЯ

План виїздів 
до територіальних 
громад

Залучення фахівців, 
необхідних для надання 
методичної допомоги/
навчання

Виїзд у територіальну 
громаду з метою проведення 
методичної допомоги/ 
навчання/супервізії

1 2 3

ДО СКЛАДУ ВИЇЗНИХ ГРУП БУДУТЬ ЗАЛУЧАТИСЯ

представники/-ці 
державних органів 
влади обласного 
рівня

Національної соціальної сервісної служби

Департаменту соціального захисту населення

Служби у справах дітей

Департаменту сім’ї, молоді та спорту

Центру соціально-психологічної допомоги

представники/-ці 
вищих навчальних 
закладів

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
ім. Т. Г. Шевченка

Національного університету «Чернігівська політехніка»

Чернігівського обласного центру практичної психології 
та соціальної роботи

представники/-
ці громадських 
організацій, які 
спеціалізуються 
на наданні 

юридичної допомоги

психологічних консультацій

послуг сім’ям учасників бойових дій

внутрішньо переміщеним особам

профілактиці соціально-небезпечних захворювань



50


	ВСТУП
	РОЗДІЛ 1. 
	МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
	1.1. 
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги
	1.2. 
	Проєкт
	про мобільну службу екстреної соціально-психологічної підтримки населення та методичної допомоги Миколаївського обласного центру соціальних служб

	РОЗДІЛ 2. 
	СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
	2.1. 
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги
	2.2. 
Проєкт
	про мобільну службу соціально-психологічної та методичної допомоги Сумського обласного центру соціальних служб

	РОЗДІЛ 3. 
	ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
	3.1.
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги
	3.2 . 
	Проєкт 
	про мобільну службу екстреної соціально-психологічної та методичної допомоги Харківського обласного центру соціальних служб 

	РОЗДІЛ 4. 
	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
	4.1. 
Аналітична довідка щодо ситуації в області. Огляд системи організації та надання соціальних послуг у територіальних громадах та потреб у наданні соціально-психологічної та методичної допомоги
	4.2. 
	Проєкт
	про мобільну службу екстреної соціально-психологічної та методичної допомоги Чернігівського обласного центру соціальних служб

	Додаток 1.
	Додаток 2.
	Додаток 3. 
	Додаток 4.

