
 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з проведення активностей на базі соціально-орієнтованої партисипативної платформи 

із залученням мешканців у   (Добропільській ОТГ) на травень - грудень 2021 рік 

 

Адреса мультимедійної кімнати: проспект Шевченка, 15, місто Добропілля, Донецька область 

Назва установи де розташована мультимедійна кімната: управління соціального захисту населення Добропільської міської ради 

 
№ Перелік заходів  Тематика / мета заходу Цільова аудиторія 

ТРАВЕНЬ 

1 Святковий захід «День Пам’яті, прощення, 

сповіді» в рамках Університету третього 

віку (офлайн) 

- вшанування учасників війни, співчуття до 

дітей війни, спогади страшних подій часів 

1941-1945 років. 

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

2 Бесіда «Відповідальне материнство»  до 

Дня матері (офлайн) 

- підвищення рівня виховного потенціалу 

жінок; 

- підвищення рівня обізнаності щодо 

відповідального батьківства.  

жінки з сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах. 

3 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

4 Тренінг «Що таке конфлікт і як з нього 

вийти?» 

 

поведінка  в конфліктних ситуаціях; 

-практичні поради психолога; 

-формування практичних умінь та навичок  

Фахівці УСЗН, територіального центру, ЦКРОІ 
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2 

 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 

ЧЕРВЕНЬ 

1 Диспут: «Професійне вигорання: явище, а 

не хвороба» 

ознайомлення слухачів із причинами і 

симптомами професійного вигорання; 

-практичні поради психолога; 

-формування практичних умінь та навичок 

Фахівці УСЗН, територіального центру, ЦКРОІ 

2 Лекція «Алергія на рослини» в рамках 

Університету третього віку (офлайн) 

- визначення переліку рослин, на які може 

бути алергія, та методи боротьби з цією 

недугою. 

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Бесіда з елементами тренінгу «Повір у 

себе»  до Міжнародного дня захисту дітей 

(офлайн) 

- актуалізувати і поповнити базові знання 

підлітків про поняття рівень самооцінки;  

- розвивати вміння знаходити шляхи 

вирішення проблемних ситуацій, виховувати 

вміння керувати своїм настроєм. 

Підлітки з сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 
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програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

ЛИПЕНЬ 

1 Практичні поради «Як уникнути 

інфекційних захворювань та отруєння 

грибами в літній період. Небезпека кліщів» 

-ознайомлення з основними симптомами 

інфекційних захворювань; 

-правила надання першої долікарської 

допомоги 

батьки та опікуни осіб з інвалідністю 

2 Просвітницький захід «Пізнай свій край. 

Західна Україна» в рамках Університету 

третього віку (офлайн) 

- розповідь про культуру, природу, побут 

Західної України на прикладі старовинного 

Львову» 

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Бесіда з елементами тренінгу « Захисти 

себе» (офлайн) 

- профілактика негативних явищ; 

- популяризація здорового способу життя. 

Підлітки з сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 

СЕРПЕНЬ 

1 Практичне заняття: «Інтегрований метод 

навчання логоритміки з розвитку 

фонетико-фонематичного слуху дітей через 

музичне сприйняття» 

-практичні поради логопеда; 

-особливості застосування музикотерапії в 

розвитку та корекції дитини. 

батьки та опікуни осіб з інвалідністю 
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2 Навчання «Основи роботи на комп’ютері» 

в рамках Університету третього віку 

(офлайн) 

- як освоїти комп’ютер з нуля самостійно слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Бесіда з елементами тренінгу «Повір у 

себе»  (офлайн) 

- актуалізувати і поповнити базові знання 

підлітків про поняття рівень самооцінки;  

- розвивати вміння знаходити шляхи 

вирішення проблемних ситуацій, виховувати 

вміння керувати своїм настроєм. 

Діти сироти та позбавлені батьківського 

піклування з різних   форм сімейного виховання  

4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Бесіда: «Насильство в сім’ї»  

(запрошення працівників поліції) 

ознайомлення з видами домашнього 

насильства; 

-нове в законодавстві; 

батьки та опікуни осіб з інвалідністю 

2 Просвітницький захід «Вінничина-перлина 

Поділля» в рамках Університету третього 

віку (офлайн) 

- знайомство з історією краю, його видатними 

сучасниками та діячами минулого сторіччя  

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Профілактичний захід «Попереджений – 

отже захищений» (офлайн) 

- попередження повторних правопорушень; 

- профілактика негативних явищ. 

Особи, які перебувають на обліку 

Добропільського міського відділу філії ДУ «Центр 

пробації» 
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4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 

ЖОВТЕНЬ 

1 Правила комунікації із людьми з 

інвалідністю 

-надання практичних порад щодо спілкування 

з дітьми та особами з інвалідністю; 

-особливості спілкування з дітьми-аутистами 

батьки та опікуни осіб з інвалідністю; Фахівці УСЗН, 

територіального центру, ЦКРО 

2 Лекція «Як не захворіти в холодну пору 

року» в рамках Університету третього віку 

(офлайн) 

- поради лікарів щодо профілактики, 

харчування, одягу тощо  

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Інформаційний захід до Дня усиновлення. - підвищення обізнаності щодо психологічних 

аспектів  виховання; 

- обмін досвідом сімейного виховання. 

Батьки-вихователі з дитячих будинків сімейного 

типу, прийомні батьки з прийомних сімей. 

4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 
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5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 

ЛИСТОПАД 

1 Інтерактивні технології реабілітації -ознайомлення з сучасними інтерактивними 

методами реабілітації 

фахівці із фізично реабілітації, соціальні педагоги 

2 Навчання «Користувачі повинні бути 

обережними» в рамках Університету 

третього віку (офлайн) 

- поради фахівців як захиститися від інтернет-

шахраїв 

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Інформаційний захід щодо норм 

законодавства, які стосуються дітей сиріт 

та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

- ознайомлення опікунів з нормами 

законодавства, з метою захисту законних прав 

та інтересів дітей. 

Опікуни, піклувальники. 

4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об'єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 

ГРУДЕНЬ 



 

№ Перелік заходів  Тематика / мета заходу Цільова аудиторія 

 

7 

 

 

● можливе корегування плану заходів  з проведення активностей на базі соціально-орієнтованої партисипативної платформи у 

звʼязку з нагальною потребою.  

 
Розроблено в рамках проєкту «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей», 

що реалізується Місцевою Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького розвитку громад» (далі - Асоціація) за дорученням проєкту 

«Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)», що здійснюється Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина 

1 Обговорення актуальних питань діяльності 

Центру на 2022 рік (тестування та 

анкетування батьків/опікунів) 

-визначення оцінки діяльності Центру за 2021 

рік; 

-побажання та пропозиції батьків/опікунів 

щодо роботи Центру на новий рік 

батьки та опікуни осіб з інвалідністю; 

2 Святковий захід «Не пройди повз 

знедолену душу» до Міжнародного дня 

людей з обмеженими можливостями в 

рамках Університету третього віку 

(офлайн) 

- привернення уваги до проблем людей з 

обмеженими можливостями, захист їх 

гідності, прав та благополуччя. 

слухачі  «Університету третього віку» терцентру 

3 Захід до всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом. 

- профілактика соціально-небезпечних 

хвороб.  

Молодь від 18 до 35 років. 

4 Засідання тимчасової міської комісії з 

питань погашення заборгованості із  

заробітної плати (грошового забезпечення),  

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  (онлайн) 

- погашення заборгованості із заробітної плати 

по місту Добропілля;  

- погашення заборгованості з єдиного 

соціального внеску по місту Добропілля 

УСЗН міської ради; Головне управління ДПС у 

Донецькій області; Добропільське об’єднаного 

управління ПФУ у Донецькій області; 

Добропільський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Східного управління 

Міністерства юстиції (м. Харків); відділ економіки 

міської ради; фінансове управління міської ради; 

Добропільський міський центр зайнятості 

5 Обговорювання з спеціалістами щодо 

роботи у програмному комплексі 

«Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада» (офлайн) 

- опитування з спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

Добропільської міської ради стосовно роботи 

програмному комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»  

спеціалісти відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення 


