ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
03.04.2018 № 122
План заходів
з реалізації Стратегії подолання бідності у Василівському районі на 2018 рік
№ з/п
1

Зміст основного завдання

Найменування заходу

2

3

Строк
виконання
4

Відповідальні за виконання
5

І. Розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від
зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці
Підвищення дієвості політики зайнятості
1.

1)

Запобігання довготривалому
безробіттю в результаті
залучення зареєстрованих
безробітних до активних
заходів на ринку праці,
зокрема шляхом:
Проведення заходів із
психологічної підтримки
найбільш вразливих категорій
осіб для підвищення рівня
інтеграції на ринку праці у
результаті надання
інформаційних,
консультаційних,
профорієнтаційних послуг та
соціальної реабілітації

Забезпечення індивідуального супроводу
окремих категорій безробітних, зокрема
осіб з інвалідністю

Протягом
року

Василівський районний центр
зайнятості, управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
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2)

2.

Розширення можливостей для
працевлаштування осіб,
звільнених з військової
служби після участі в
антитерористичній операції, у
тому числі шляхом видачі
ваучера на професійну
перепідготовку або
підвищення кваліфікації

Здійснення індивідуального супроводу
зареєстрованих безробітних з числа
звільнених з військової служби після участі
в антитерористичній операції, забезпечення
видачі звільненим з військової служби після
участі в антитерористичній операції ваучера
на професійну перепідготовку або
підвищення кваліфікації

Протягом
року

Підвищення конкурентоспроможності на
Протягом
ринку праці зареєстрованих безробітних з
року
числа звільнених з військової служби після
участі в антитерористичній операції
шляхом організації їх професійного
навчання; видача ваучера на
перепідготовку, підвищення кваліфікації,
спеціалізацію для пріоритетних видів
економічної діяльності
Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці
Запровадження ефективних
Надання за участю державної служби
Протягом
стимулів зайнятості сільського зайнятості інформаційних та
року
населення у результаті
консультаційних послуг сільському
створення гнучкої навчальної
населенню, у тому числі в об’єднаних
мережі з питань ведення
територіальних громадах, з питань
малого бізнесу, запровадження організації підприємницької діяльності
державної підтримки розвитку
сімейного бізнесу в сільській
місцевості (фінансової,
юридичної, адміністративноконсультаційної тощо)
Проведення семінарів, тренінгів із
Протягом
залученням вітчизняних та іноземних
року
експертів і фахівців для малих і середніх
сільськогосподарських товаровиробників з
питань провадження підприємницької
діяльності

Василівський районний центр
зайнятості, управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Василівський районний центр
зайнятості, управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Василівський районний центр
зайнятості, відділ агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Василівський районний центр
зайнятості, відділ агропромислового
розвитку райдержадміністрації

3

1.

2.

3.

4.

5.

ІІ. Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання,
мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення
Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання
КУ «Василівська центральна
Підвищення рівня доступу,
Визначення переліку проблем, що
Вересень
районна
лікарня» ВРР ЗО
якості та своєчасності надання ускладнюють доступ до послуг з
КУ
«Дніпрорудненська
міська
медичних послуг для населення медичного обслуговування населення
лікарня»
ДМР,
КЗ
«Василівський
у сільській місцевості
(медичних послуг) у сільській місцевості
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО
Підвищення рівня доступу до
Забезпечення організації безперебійної
Протягом
Управління соціального захисту
соціальних послуг у сільській
роботи мобільних команд та виїзних
року
населення райдержадміністрації,
місцевості, зокрема у
прийомів працівників соціального захисту
Василівський районний центр
результаті активізації роботи
населення, закладів та установ, що
соціальних служб для сім’ї, дітей та
виїзних мультидисциплінарних надають соціальні послуги
молоді
команд із надання соціальних
послуг, виїзних прийомів
працівників органів
соціального захисту населення,
закладів та установ, що
надають соціальні послуги
Відновлення та вдосконалення Проведення ремонту та відновлення
Протягом
Управління економічного розвитку
інженерних мереж і
інженерних мереж та об’єктів соціальної
року
і торгівлі, промисловості та
забезпечення розвитку
інфраструктури
розвитку інфраструктури
соціальної інфраструктури
райдержадміністрації, відділ
житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації
Розвиток соціальних послуг у
Надання методичної допомоги об’єднаним
Протягом
Управління соціального захисту
сільській місцевості з
територіальним громадам з питань
року
населення райдержадміністрації,
урахуванням потреб
організації соціальних послуг
Василівський районний центр
територіальних громад
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Розвиток профілактичних
Влаштування дітей, які перебувають у
Протягом
Управління соціального захисту
соціальних послуг для сімей з
складних життєвих обставинах, у сім’ї
року
населення райдержадміністрації,
дітьми з метою профілактики
патронатних вихователів
служба у справах дітей
соціального сирітства
райдержадміністрації
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6.

7.

8.

9.

10.

Розширення сучасної мережі
Забезпечення модернізації сільських
Протягом
Управління економічного розвитку
зв’язку з метою забезпечення
автоматизованих телефонних станцій,
року
і торгівлі, промисловості та
якісного телефонного
реконструкції та ремонту ліній зв’язку,
розвитку інфраструктури
сполучення, доступу до
прокладення волоконно-оптичних кабелів
райдержадміністрації
Інтернету та телевізійного
до сільських населених пунктів з
ефіру
потенційними користувачами
Поліпшення транспортної
Проведення дорожніх робіт відповідно до
Протягом
Управління економічного розвитку
доступності населених пунктів державних будівельних норм і нормативів
року
і торгівлі, промисловості та
шляхом будівництва, ремонту
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю
розвитку інфраструктури
та утримання в належному
та інших маломобільних груп населення
райдержадміністрації
стані доріг загального
користування у сільській
місцевості та під’їзних доріг із
твердим покриттям,
розширення транспортної
мережі (збільшення кількості
автобусних рейсів і зупинок)
Сприяння ініціативності громад у розв’язанні найгостріших соціальних проблем та запобіганні бідності
Залучення соціальних
Сприяння залученню інвестицій для
Протягом
Управління економічного розвитку
інвестицій і власних ресурсів
створення комфортного проживання
року
і торгівлі, промисловості та
територіальних громад для
населення у населених пунктах,
розвитку інфраструктури
створення комфортного
об’єднаних територіальних громадах
райдержадміністрації, відділ
середовища для населення,
житлово-комунального
прийняття із зазначеною метою
господарства та будівництва
рішень щодо побутового його
райдержадміністрації
обслуговування та благоустрою
сільських населених пунктів
Налагодження соціального
Забезпечення надання соціальних послуг, у
Протягом
Управління соціального захисту
супроводу сімей з дітьми, які
тому числі із соціального супроводу,
року
населення райдержадміністрації,
опинилися у складних
сім’ям, які перебувають у складних
Василівський районний центр
життєвих обставинах,
життєвих обставинах, відповідно до їх
соціальних служб для сім’ї, дітей та
здійснення нагляду та
потреб
молоді
контролю за умовами життя,
моральним, психічним і
фізичним станом дітей із таких
сімей
Організація дозвілля,
Направлення дітей, насамперед тих, які
Протягом
Управління соціального захисту
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оздоровлення та відпочинку
дітей

11.

12.

1.

Сприяння розвитку пересувної
торгівлі для обслуговування
населених пунктів без
стаціонарної торговельної
мережі, а також у разі
необхідності торгівлі товарами
складного асортименту в
населених пунктах
Відновлення, збереження та
невиснажливе використання
екосистем, зокрема у результаті
впровадження механізму
економічного стимулювання до
використання та охорони
земель і підвищення родючості
ґрунтів

потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, на оздоровлення та відпочинок
Сприяння максимальному охопленню
дітей системою оздоровлення та
відпочинку шляхом розширення мережі
закладів та запровадженню гнучкої
системи державної підтримки батьків
щодо купівлі путівок у дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку
Здійснення заходів щодо розвитку
пересувної торгівлі для обслуговування
населених пунктів без стаціонарної
торговельної мережі, що передбачені
регіональними програмами соціальноекономічного розвитку
Проведення роз’яснювальної роботи з
підвищення рівня поінформованості
населення щодо цінностей територій та
об’єктів природно-заповідного фонду

року

населення райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації
Потягом року Відділ освіти райдержадміністрації,
управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Протягом
року

Управління економічного розвитку
і торгівлі, промисловості та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

Протягом
року

Відділ житлово-комунального
господарства та будівництва
райдержадміністрації

Опрацювання питання організації
Протягом
Василівський районний центр
громадських та інших робіт тимчасового
року
зайнятості, управління соціального
характеру, спрямованих на поліпшення
захисту населення
стану земельних та інших природних
райдержадміністрації
ресурсів
ІІІ. Мінімізація ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення
Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та
зменшення масштабів бідності серед вразливих верств населення
Забезпечення комплексного
Забезпечення надання можливості
Протягом
Управління соціального захисту
розв’язання проблем найбільш отримання соціальної підтримки в центрах
року
населення райдержадміністрації,
вразливих верств населення у
надання адміністративних послуг в
Василівський районний центр
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2.

3.

4.

результаті розширення сфери
об’єднаних територіальних громадах
соціальних служб для сім’ї, дітей та
застосування принципу
молоді
«єдиного вікна» під час
надання соціальної підтримки,
що передбачає поєднання
надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям із
здійсненням заходів щодо
соціальної інтеграції та
підвищення
конкурентоспроможності на
ринку праці
Запровадження в системі
Здійснення заходів щодо залучення до
Протягом
Управління соціального захисту
соціальної допомоги
роботи непрацюючих працездатних членів
року
населення райдержадміністрації
механізмів, які стимулюють
малозабезпечених сімей та внутрішньо
малозабезпечені сім’ї до
переміщених осіб
самозабезпечення для
виведення їх із стану
нужденності
Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення
Управління соціального захисту
Забезпечення надання
Надання державної соціальної підтримки
Протягом
населення
райдержадміністрації,
державної соціальної
сім’ям, що потрапили у складні життєві
року
Василівський
районний центр
підтримки за принципом
обставини
соціальних
служб
для сім’ї, дітей та
раннього виявлення сімей, що
молоді,
відділ
освіти
потрапили у складні життєві
райдержадміністрації, КУ
обставини, у результаті
«Василівська центральна районна
налагодження співпраці
лікарня» ВРР ЗО
установ, що надають соціальну
КУ «Дніпрорудненська міська
підтримку, з територіальною
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
громадою, освітніми
центр первинної медико-санітарної
закладами, закладами охорони
допомоги» ВРР ЗО
здоров’я, громадськими та
волонтерськими організаціями
Залучення недержавних
Забезпечення проведення соціального
Протягом
Управління соціального захисту
інституцій до надання
замовлення, публічних закупівель тощо
року
населення райдержадміністрації,
соціальних послуг
для залучення недержавних суб’єктів до
Василівський районний центр
надання соціальних послуг
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
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5.

Підвищення рівня доступу осіб
з інвалідністю до установ
соціальної сфери, громадського
транспорту шляхом обладнання
їх пандусами, ліфтами

Забезпечення обладнання установ
соціальної сфери та громадського
транспорту елементами доступності для
осіб з інвалідністю та інших
маломобільних категорій населення

Протягом
року

6.

Розроблення нової системи
надання соціальних послуг,
орієнтованої на комплексну
підтримку осіб з інвалідністю,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа, багатодітних
сімей з малолітніми дітьми,
ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД, хворих на туберкульоз
Надання бездомним особам
консультативної та соціальної
допомоги, спрямованої на їх
реінтеграцію та соціальну
адаптацію, створення закладів
соціального захисту для таких
осіб

Посилення відповідальності органів
місцевого самоврядування за забезпечення
прав та інтересів дітей

Протягом
року

7.

8.

Сектор містобудування та
архітектури райдержадміністрації,
управління економічного розвитку і
торгівлі, промисловості та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації

Визначення масштабу поширення
Протягом
Управління соціального захисту
бездомності та картування зазначеного
року
населення райдержадміністрації
явища за участю громадських, благодійних
організацій; створення комплексу закладів
соціального захисту бездомних осіб
(центрів обліку, будинків нічного
перебування, центрів реінтеграції,
соціальних готелів), зокрема в містах
обласного значення, а саме поблизу
залізничних станцій, торгівельних мереж
та в інших місцях скупчення бездомних
осіб
Розширення можливостей дітей, що вразливі до бідності та соціального відчуження,
у частині отримання ними якісних послуг
Поширення практики
Створення навчально-виховних
Протягом
Відділ освіти райдержадміністрації
створення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний
року
комплексів «дошкільний
заклад - загальноосвітня школа»
навчальний заклад —
загальноосвітня школа» з
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метою забезпечення розвитку
та підвищення рівня
доступності дошкільної освіти
в малих населених пунктах, а
також забезпечення
максимального
територіального наближення
приміщень початкової школи
до контингенту дітей
молодшого шкільного віку
9.

Забезпечення регулярного
підвезення до місця
навчання (роботи) і
проживання учнів та
педагогічних працівників
промисловості та розвитку
інфраструктури, освіти і науки;
райдержадміністрації сільських
шкіл у разі відсутності
навчального закладу в
населеному пункті

Здійснення контролю та координація
діяльності місцевих органів виконавчої
влади з питань забезпечення регулярних
спеціальних пасажирських перевезень до
місця навчання (роботи)

Протягом
року

Відділ освіти райдержадміністрації

10.

Забезпечення доступності та
своєчасного отримання
реабілітаційних послуг для
дітей з інвалідністю у
результаті розвитку системи
інклюзивного навчання та
поступової оптимізації мережі
спеціальних і спеціалізованих
закладів та установ відповідно
до потреб територіальної
громади, розширення переліку
послуг, поліпшення
матеріально-технічного та
кадрового забезпечення

Визначення потреб територіальних громад
у мережі спеціальних і спеціалізованих
закладів та установ; розроблення
пропозицій щодо бажаного розташування
закладів відповідно до потреби

Протягом
року

Відділ освіти райдержадміністрації,
управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
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11.

12

13.

Внесення до переліку
обов’язкових стандартів вимог
щодо обладнання навчальних
закладів спеціальними
засобами доступу для дітей з
інвалідністю, в тому числі
пандусами, ліфтами,
підйомниками для доступу до
всіх поверхів навчального
закладу
Інтеграція дітей з інвалідністю
до навчальних закладів шляхом
залучення профільних
спеціалістів і спеціально
підготовлених педагогічних
працівників, новітніх
інформаційних технологій і
практики, зокрема до роботи у
реабілітаційних установах
Створення на базі діючих
соціальних установ відділень
денного догляду за особами з
інвалідністю (насамперед
дітьми), що дасть змогу
працездатним членам сім’ї
реалізуватися на ринку праці, а
отже, розширити можливості
сім’ї до самозабезпечення

Продовження запровадження та розвиток
сучасних методик інклюзивного навчання
Забезпечення доступності закладів освіти
для осіб з інвалідністю

Протягом
року
Протягом
року

Відділ освіти райдержадміністрації

Проведення на рівні територіальних
громад моніторингу сімей, що виховують
дітей шкільного віку з інвалідністю, з
метою виявлення дітей, які не охоплені
навчанням, та вивчення причин цього

Протягом
року

Відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації

Забезпечення створення на базі діючих
соціальних установ відділень денного
догляду за особами з інвалідністю
(насамперед за дітьми) згідно з потребами
у таких соціальних послугах

Протягом
року

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації;
відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації

Створення відділень підтриманого
проживання, у тому числі для осіб з
психічними розладами та
інтелектуальними порушеннями

Протягом
року

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, ,
КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної

Відділ освіти райдержадміністрації
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допомоги» ВРР ЗО
14.

Підвищення ефективності
профілактичних медичних
оглядів дітей

Розширення мережі клінік, дружніх до
молоді

Протягом
року

КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО

Продовження впровадження розширеної
ініціативи щодо підтримки грудного
вигодовування (розширена Ініціатива
ВООЗ / ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива
до дитини»)

Протягом
року

КУ
«Василівська
центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ
«Дніпрорудненська
міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО

Проведення широкої інформаційної
кампанії (на телебаченні, радіо, у закладах
освіти, інших громадських закладах) щодо
необхідності проведення регулярних
профілактичних медичних оглядів дітей

Протягом
року

КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО

Продовження роботи з проведення
профілактичних медичних оглядів
(насамперед дітей) у віддалених населених
пунктах мобільними медичними
бригадами у складі вузькопрофільних
фахівців та їх забезпечення необхідним
мінімальним набором діагностичної
апаратури та приладів (портативний
електрокардіограф, пересувний рентгенкабінет та флюорограф)
Охоплення дітей профілактичними
щепленнями

Протягом
року

КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО

Протягом
року

КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО
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Керівник апарату
райдержадміністрації

Впровадження стратегії інтегрованого
ведення хвороб дитячого віку

Протягом
року

КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО

Розширення мережі кабінетів
катамнезного аналізу та спостережень

Протягом
року

КУ «Василівська центральна
районна лікарня» ВРР ЗО
КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР, КЗ «Василівський
центр первинної медико-санітарної
допомоги» ВРР ЗО

Ю.А. Таран

