
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
17.04.2019 Ужгород                                       № 178

  

Про міський план заходів 

на 2019 рік із реалізації 

Стратегії подолання бідності 

 
 

 Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року 

№ 86-р „Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 

подолання бідності”: 

 

 1. Затвердити міський план заходів на 2019 рік із реалізації Стратегії 

подолання бідності, що додається. 

2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання 

зазначеного плану заходів, про що інформувати відділ сім’ї, гендерної політики 

та соціально-трудових відносин департаменту праці та соціального захисту 

населення щокварталу до 2 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О. П. 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

17.04.2019  № 178 

 

Міський план заходів 
на 2019 рік із реалізації Стратегії подолання бідності 

 

 

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. 

 Ужгородський міський центр 

зайнятості 
 

2. Відновлення та вдосконалення інженерних мереж, забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури. 

 Департамент міського господарства 
 

3. Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з 

метою попередження потрапляння сімей та осіб у складні життєві обставини 

та профілактики соціального сирітства. 

 

 

УМЦСССДМ 

Служба у справах дітей 
 

4. Запровадження системи планування соціальних видатків органів 

місцевого самоврядування у частині задоволення потреб населення міста. 

 УМЦСССДМ 
 

5. Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальної 

громади для створення комфортного середовища для населення, прийняття 

із зазначеною метою рішень з питань побутового обслуговування та 

благоустрою. 

 Департамент міського господарства 
 

6. Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися 

у складних життєвих обставинах. 

 УМЦСССДМ 
 

7. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей. 

 Департамент праці та соціального 

захисту населення 
 

 

8. Забезпечення комплексного розв’язання проблем найбільш 



вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування 

принципу „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. 

 Департамент праці та соціального 

захисту населення 
 

9. Забезпечення надання державної соціальної підтримки за 

принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві 

обставини, у результаті налагодження співпраці установ, що надають 

соціальну підтримку, з територіальною громадою, освітніми закладами, 

закладами охорони здоров’я, громадськими та волонтерськими 

організаціями. 

 УМЦСССДМ 

Служба у справах дітей 

Департамент праці та соціального 

захисту населення 
 

10. Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг.  

 Департамент праці та соціального 

захисту населення 
 

11. Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних 

послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг, 

доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів 

соціальних послуг до підвищення їх якості. 

 Департамент праці та соціального 

захисту населення 
 

12. Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ 

соціальної сфери, громадського транспорту шляхом обладнання їх 

пандусами, ліфтами. 

 Департамент міського господарства 
 

13. Надання бездомним молодим особам консультативної та 

соціальної допомоги, спрямованої на їх реінтеграцію та соціальну 

адаптацію. 

 УМЦСССДМ 
 

14. Сприяння розвитку мережі приватних дошкільних закладів. 

 Управління освіти 
 

15. Забезпечення доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю. 

 Управління освіти 

16. Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом 



залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених педагогічних 

працівників, новітніх інформаційних технологій і практики. 

 

 Управління освіти 
 

17. Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейними 

формами виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, соціальну інтеграцію зазначених дітей та осіб із їх числа. 

 УМЦСССДМ 

Служба у справах дітей 

Департамент праці та соціального 

захисту населення 
 

18. Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей. 

 

 Управління охорони здоров’я 

 
_________________________________________________ 


