
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

07 лютого  2019 року  Старокостянтинів   № 34/2019-р 

 

Про затвердження плану заходів з 

реалізації Стратегії державної 

політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на 

період до 2022 року 
 

 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 12 грудня 2018 року № 864/2018-р, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 688-р 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з 

питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року», 

розпорядження міського голови від 06 лютого 2019 року № 31/2019-рвс «Про 

відрядження Мельничука М.С.» та керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з 

питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року 

(далі - план заходів), що додається. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та іншим виконавцям забезпечити виконання плану заходів, про що 

інформувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради щороку до 20 січня для подальшого узагальнення та інформування 

обласної державної адміністрації щороку до 15 лютого. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

Перший заступник 

міського голови                                                                                          В. Богачук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

07 лютого 2019 року № 34/2019-р 

 

План заходів 

з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового 

та активного довголіття населення на період до 2022 року 

№ 

п/п 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

1 Організація і проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії щодо можливостей 

працевлаштування громадян похилого віку 

2019-2022 

роки 

Старокостянтинівська міськрайонна філія 

Хмельницького обласного центру зайнятості, 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

2 Підтримка створення громадянами похилого 

віку громадських організацій і об’єднань, 

залучення таких громадян до волонтерської 

діяльності 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради;  

рекомендувати: Громадські організації і об’єднання 

3 Організація та проведення для громадян 

похилого віку благодійних культурних програм, 

заходів, зокрема, концертів, мистецьких 

виставок, свят 

постійно Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

4 Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

кампанії щодо здорового старіння та активного 

довголіття, якості життя в похилому віці, 

профілактики захворювань та надання 

геріатричної допомоги, формування у громадян 

похилого віку, їх 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради;  

рекомендувати: Старокостянтинівська центральна 



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 родичів, помічників/доглядальників навичок 

збереження здоров’я та догляду за хворими 

 районна лікарня, центри первинної медико - санітарної 

допомоги 

5 Проведення для отримувачів послуг, зокрема 

громадян похилого віку, тематичних лекцій, 

бесід, вечорів з питань здорового старіння та 

активного довголіття, якості життя в похилому 

віці, профілактики захворювань та надання 

геріатричної допомоги, формування навичок 

збереження здоров’я як фізичного, так і 

психічного та догляду за хворими 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, 

територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

6 Забезпечення перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із соціальної роботи, 

соціальних працівників, лікарів загальної 

практики — сімейних лікарів, медичних 

сестер, у тому числі лікарів та медичних 

сестер установ соціального обслуговування, з 

питання надання геріатричної допомоги, 

вивчення особливостей довготривалого і 

паліативного догляду у стаціонарних умовах 

та вдома громадянам похилого віку 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, 

територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради;  

рекомендувати: Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня, центри первинної медико - санітарної 

допомоги 

7 Розроблення інформаційних матеріалів щодо 

запобігання нещасним випадкам для 

2020-2021 

роки 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 розміщення в місцях масового перебування людей 

(зокрема в медичних та соціальних закладах, 

магазинах, на вокзалах, зупинках) 

 ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); 

рекомендувати: Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня, центри первинної медико - 

санітарної допомоги 

8 Вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, 

зокрема шляхом проведення опитувань громадян 

похилого віку, аналізу їх звернень, результатів 

оцінки їх потреб, планування роботи з їх надання 

2019-2022 

роки 

Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

9 Проведення оцінки якості надання соціальних послуг 

в установах соціального обслуговування відповідно 

до методичних рекомендацій, затверджених 

Мінсоцполітики 

2019-2022 

роки 

Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

10 Проведення спільних «круглих столів», семінарів, 

представників органів міської влади з ініціативними 

групами літніх людей з метою обговорення, 

виявлення найбільш гострих проблем та спільного 

пошуку шляхів їх вирішення 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

11 Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з 

громадянами похилого віку з питань прав людини, 

запобігання втраті  

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, територіальний центр соціального 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 майна, зокрема на базі територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), а також питань, пов’язаних з проблемою 

домашнього насильства, жорстокого ставлення до 

громадян похилого віку 

 обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр 

12 Висвітлення інформації на веб-сайтах управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради та 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) щодо надавачів різних 

форм власності громадянам похилого віку 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

13 Надання правової допомоги громадянам похилого 

віку 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради;  

рекомендувати: Старокостянтинівський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

14 Запровадження соціальної послуги представництва 

інтересів в установах соціального обслуговування 

2019-2022 

роки 

Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

15 Запровадження інноваційної соціальної програми 

«Програма менторства» у  

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 міжпоколінному діалозі через опікування 

громадянами старше 50 років, у тому числі 

громадянами похилого віку, дітей/сімей з дітьми, 

які перебувають у складних життєвих обставинах 

 ради 

16 Організація та проведення в бібліотеках спільних 

вечорів/зустрічей з громадянами похилого віку 

щодо обміну досвідом 

2019-2022 

роки 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

17 Висвітлення питань здорового життя та довголіття 

під час підготовки кандидатів та підвищення 

кваліфікації серед прийомних батьків, батьків-

вихователів, опікунів, усиновителів, наставників та 

у патронатних сім’ях;  

інформування про толерантне ставлення до людей 

похилого віку у міжпоколінному діалозі 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

18 Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих, 

спортивних заходів, акцій, спрямованих на 

залучення до занять фізичною культурою і спортом 

громадян похилого віку 

 

2019-2022 

роки 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

19 Розроблення і реалізація комплексних 

регіональних програм, планів щодо 

запровадження соціального туризму для 

громадян похилого віку 

2019-2022 роки Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

20 Сприяння утворенню та функціонуванню при 

виконавчому комітеті міської ради дорадчо-

консультативних органів (рад, робочих груп 

тощо) з розвитку медичної, геріатричної, 

соціальної допомоги громадянам похилого віку 

2020 рік Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради  

 

21 Проведення обов’язкових, профілактичних 

медичних оглядів громадян похилого віку на 

первинних медичних дільницях 

2019-2022 роки Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради;  

рекомендувати: Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня, центри первинної медико - 

санітарної допомоги 

 

22 Залучення громадян похилого віку до 

планування життя територіальної громади, у 

соціальне життя суспільства шляхом допомоги 

у створенні та підтримці ініціативних груп 

людей похилого віку за принципом «рівний 

рівному» 

2019-2022 роки Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

23 Проведення спільних «круглих столів», 

семінарів, фокус - груп представників органів 

державної та міської влади з ініціативними 

групами літніх людей з метою обговорення, 

виявлення найбільш гострих проблем та 

спільного пошуку шляхів їх вирішення 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

24 Розширення переліку соціальних послуг 

відповідно до потреб отримувачів, у тому числі з 

метою переходу від постійного стороннього 

догляду до підтриманого проживання 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

25 Запровадження соціальної послуги 

посередництва (медіації) в установах 

соціального обслуговування, зокрема те-

риторіальних центрах соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради  

 

26 Надання послуги медіації (примирення родини у 

міжпоколінному діалозі) під час здійснення 

візитів у сім’ї 

2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, Старокостянтинівський міський Кризовий центр 

27 Запровадження соціальної послуги  2019-2022 

роки 

Управління соціального захисту населення  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 представництва інтересів в установах 

соціального обслуговування, зокрема 

територіальних центрах соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

 виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради 

28 Включення питань, пов’язаних з проблемою 

домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, дискримінацією за ознакою статі та за 

віком, жорстокого ставлення до громадян 

похилого віку, у програми підготовки фахівців 

з питань догляду та інших фахівців, які 

надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку 

2019-2022 роки Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, Старокостянтинівський міський Кризовий центр 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                                             В. Янзюк



 

 


