
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.02.2019 № 78 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з 

питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року по 

м. Золотоноша 

 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 

№ 688-р „Про затвердження  плану заходів з реалізації Стратегії державної 

політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 

2022 року” та розпорядження голови Черкаської ОДА від 11.01.2019 № 19 „Про 

затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань 

здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року”, 

керуючись ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з 

питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року по 

м. Золотоноша (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління праці та соціального захисту 

населення (Лукомська Т.Е.). 

 

Перший заступник міського голови      О.М.Масло 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська 53320



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 21.02.2019 № 78 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення 

на період до 2022 року 

 

 Завдання Найменування заходу Строк 

викон.  

Відповідальні за виконання 

1 Поліпшення умов для 

самореалізації громадян 

похилого віку та їх участі у 

процесах розвитку суспільства: 

 

   

1) стимулювання продовження 

трудової діяльності та 

забезпечення гнучкого режиму 

робочого часу для працівників 

похилого віку, сприяння їх 

волонтерській діяльності; 

організація і проведення інформаційно-

роз'яснювальної кампанії щодо можливостей 

працевлаштування громадян  похилого віку 

2019- 

2022 

Золотоніська міськрайонна філія 

Черкаського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

  

  підтримка створення громадянами похилого 

віку громадських організацій, залучення 

громадян похилого віку до волонтерської 

діяльності 

2019-

2022 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету: відділ   організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи, громадські об’єднання  

(за згодою) 

  залучення волонтерів з числа громадян 

похилого віку до діяльності  закладів охорони 

здоров’я, суб’єктів, що надають соціальні 

послуги, інших установ та закладів незалежно 

від форм власності та господарювання 

2019- 

2022 

КП «Золотоніський  міський  центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», центр соціальної 

допомоги  

 

громадські об’єднання (за згодою) 
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2) сприяння ініціативам з обміну 

досвідом і знаннями між 

поколіннями, розширення 

можливостей для передачі 

накопиченого досвіду 

працівниками похилого віку 

запровадження у закладах освіти виховних 

годин щодо гідного ставлення до громадян 

похилого віку,  роз’яснень вікових 

особливостей громадян похилого віку та 

недопущення дискримінації 

2019-

2022 

Відділ освіти, 

громадські об’єднання (за згодою) 

  створення в школах груп допомоги 

громадянам похилого віку та співпраця з 

територіальними центрами соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

щодо надання допомоги громадянам 

похилого віку   

2019-

2022 

Міський відділ освіти, 

громадські об’єднання (за згодою)    

  започаткування в молодіжних клубах, 

центрах, бібліотеках спільних вечорів / 

зустрічей з громадянами похилого віку щодо 

обміну досвідом 

2019-

2022 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету: відділ освіти, відділ 

культури, служба у справах дітей 

молоді та спорту, громадські 

об’єднання (за згодою)  

3) формування політики навчання 

впродовж життя з метою 

залучення громадян похилого 

віку до участі в освітніх 

процесах, розширення 

можливостей оволодіння 

новими професійними та 

загальноосвітніми навичками, 

зокрема, у сферах сучасних 

комунікацій, комп’ютерної та 

інформаційної грамотності 

організація для громадян похилого віку  

уроків комп’ютерної грамотності, навчання 

використання сучасних електронних 

платіжних систем, програм дистанційного 

спілкування з використанням Інтернету 

  2019-

2022  

Центр соціальної допомоги  за 

сприяння відділу освіти 

 

  за потреби розроблення адаптованих для 
громадян  похилого віку інформаційних та 
роз’яснювальних матеріалів стосовно 

2019-

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення, 

громадські об’єднання (за згодою)  
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отримання послуг державної системи 
житлово-комунального господарства 

     

 2. Збереження здоров’я та 

забезпечення добробуту 

громадян похилого віку 

 

   

  організація і проведення  фізкультурно-

оздоровчих, спортивних заходів, акцій, 

спрямованих на залучення до занять 

фізичною культурою і спортом громадян 

похилого віку 

постій

но 

Служба у справах молоді та спорту, 

центр соціальної допомоги, 

громадські об’єднання (за згодою) 

 

  організація та проведення для громадян 

похилого віку благодійних культурних 

програм, заходів, зокрема благодійних вистав, 

концертів, мистецьких виставок, свят 

 

постій

но 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи, управління праці та 

соціального захисту населення, 

центр соціальної допомоги, відділ 

культури, громадські об’єднання 

(за згодою) 

1) підвищення рівня 

поінформованості громадян 

похилого віку, зокрема, і 

громадянського суспільства в 

цілому щодо здорового 

старіння та активного 

довголіття, якості життя в 

похилому віці, профілактики 

захворювань та надання 

геріатричної допомоги, 

формування у громадян 

похилого віку, їх родичів, 

помічників / доглядальників 

розроблення заходів з 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 родичів, помічників/ доглядальників 

навичок збереження здоров’я та догляду за 

хворими 

2019  Центр соціальної допомоги, КП 

«Золотоніський  міський  центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», управління праці та 

соціального захисту населення, 

громадські об’єднання (за згодою)  
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навичок збереження здоров’я та 

догляду за хворими; 

  проведення для отримувачів послуг, зокрема 

громадян похилого віку, тематичних лекцій, 

бесід, вечорів в   установах соціального 

обслуговування, клубах, закладах охорони 

здоров’я та ін. закладах / установах соціальної 

сфери з питання 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 

Центр соціальної допомоги, 

громадські об’єднання (за згодою) 

2) визначення та оцінювання 

потреб громадян похилого віку 

в різних видах геріатричної 

допомоги (профілактичної, 

лікувальної, довготривалої, 

паліативної) за місцем їх 

проживання / перебування; 

 запровадження надання громадянам 

похилого віку геріатричної допомоги 

(профілактичної, лікувальної, довготривалої, 

паліативної) за місцем їх проживання / 

перебування через мережу закладів охорони 

здоров’я та з урахуванням результатів оцінки 

потреб громадян похилого віку 

2021-

2022 

КП «Золотоніський  міський  центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», центр соціальної 

допомоги   

3) передбачення в системі 

підготовки та післядипломної 

освіти медичних і соціальних 

працівників вивчення питань 

надання різних видів 

геріатричної допомоги, 

забезпечення активного 

довголіття та гідної якості 

життя в похилому віці; 

 забезпечення перепідготовки та підвищення 

кваліфікації (післядипломної освіти) фахівців 

із соціальної роботи, соціальних працівників, 

сімейних лікарів, медичних сестер, у тому 

числі лікарів та медичних сестер установ 

соціального обслуговування, з питання 

надання геріатричної допомоги, особливостей  

довготривалого і паліативного догляду  в 

стаціонарних умовах та вдома, громадянам 

похилого віку, у тому числі на базі 

навчальних закладів післядипломної освіти, 

2019-

2022 

КП «Золотоніський  міський  центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», центр соціальної 

допомоги   

 

4)  проведення в установах соціального 2019- Центр соціальної допомоги, відділ з 
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обслуговування лекцій, бесід з питання 

профілактики нещасних випадків серед 

громадян похилого віку   

2022 питань надзвичайних ситуацій 

 

  

3. Створення середовища, 

сприятливого для громадян 

похилого віку: 

   

1) забезпечення доступності 

послуг для громадян похилого 

віку та їх доступу до об’єктів 

соціальної інфраструктури, 

зокрема у сільських населених 

пунктах; 

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 

Управління праці та соціального 

захисту населення, центр соціальної 

допомоги 

 

  проведення інвентаризації надавачів послуг 

та аналіз їх діяльності (послуги, що 

надаються, категорію осіб, яким надаються 

послуги, чисельність осіб, які отримують 

послуги, та ін.)   

2019- 

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення, центр соціальної 

допомоги 

  

  проведення оцінки архітектурної, 

транспортної доступності об’єктів соціальної 

сфери для громадян похилого віку, 

планування роботи з її покращення   

2019- 

2022 

Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин 

  проведення обстежень установ та закладів 

системи соціального захисту населення,  в 

частині створення умов для безперешкодного 

доступу, зручності пресування для осіб з 

порушеннями опорно – рухового апарату та 

порушеннями зору, та визначення 

необхідності монтажу спеціального 

устаткування, «тривожної кнопки» 

екстреного зв`язку  

2019- 

2020 

Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин, управління праці та 

соціального захисту населення 

 

2) розвитку інноваційних залучення громадян похилого віку до 2019- Відділ організаційного 
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соціальних послуг з метою 

забезпечення можливості 

проживання громадян похилого 

віку у громаді; запобігання 

передчасному та небажаному 

переміщенню таких громадян 

до закладів стаціонарного 

догляду 

планування життя громади міста Золотоноша 2022 забезпечення, контролю та кадрової 

роботи, управління праці та 

соціального захисту населення, 

центр соціальної допомоги,  

громадські об’єднання (за згодою) 

  проведення спільних засідань круглих столів, 

семінарів з ініціативними групами літніх 

людей з метою обговорення, виявлення 

найбільш  гострих проблем та спільного 

пошуку шляхів їх вирішення 

2019- 

2022 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету: відділ   організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи, управління праці та 

соціального захисту населення  

громадські об’єднання (за згодою) 

3) впровадження стандартів 

надання соціальних послуг для 

громадян похилого віку, в тому 

числі осіб, які перебувають в 

інтернатних установах системи 

соціального захисту населення; 

  забезпечення проведення оцінки якості 

надання соціальних послуг в установах 

соціального обслуговування відповідно до 

методичних рекомендацій, затверджених 

Мінсоцполітики 

2019- 

2020 

Управління праці та соціального 

захисту населення, центр соціальної 

допомоги 

4) активізації виконання місцевих 

програм транспортного 

обслуговування для громадян 

похилого віку; 

виконання комплексної міської цільової 

програми для пільгових категорій населення 

міста Золотоноша на 2017-2020  в частині  

транспортного обслуговування громадян, у 

тому числі, похилого віку  

 

2019- 

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення  
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  висвітлення засобами масової інформації 

проектів, у тому числі соціальних, 

спрямованих на надання підтримки 

громадянам похилого віку, що здійснюються 

за підтримки бізнесу 

2019-

2022 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету: відділ організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи, управління праці та 

соціального захисту населення 

4. Створення системи захисту 

прав громадян похилого віку: 

   

1) проведення аналізу специфіки 

демографічного старіння та 

його соціально-економічних 

наслідків, зокрема, впливу 

старіння населення на 

функціонування інститутів 

сім’ї та освіти, загострення 

проблем у взаємодії між 

різними поколіннями та 

реінтеграції громадян похилого 

віку у суспільство; 

запровадження соціальної послуги 

посередництва (медіації) в установах 

соціального обслуговування, зокрема 

територіальних центрах соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

2019-

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення, цдентр 

соціальної допомоги 

 

  

2) підвищення рівня правової 

освіти громадян похилого віку, 

стимулювання навичок 

відстоювання такими 

громадянами своїх прав та 

інтересів; 

проведення  лекцій, бесід з громадянами 

похилого віку з питання прав людини, у тому 

числі громадян похилого віку, механізмів 

захисту цих прав, зокрема на базі установ 

соціального обслуговування, центрів 

дозвілля, центрів активного довголіття та ін. 

2019 

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення, 

центр соціальної допомоги  

  забезпечення надання безкоштовної 

первинної правової допомоги громадянам 

похилого віку через  центри правової 

допомоги  

2019-

2022 

Центр надання безоплатної 

правової допомоги(за згодою) 
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3) запровадження механізму 

захисту майнових прав 

громадян похилого віку; 

 

запровадження соціальної послуги 

представництва інтересів в установах 

соціального обслуговування, зокрема 

територіальних центрах соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

2019- 

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

центр соціальної допомоги 

  

4) здійснення профілактичних 

заходів із запобігання втраті 

майна громадянами похилого 

віку; 

 

проведення  лекцій, бесід з громадянами 

похилого віку з питання запобігання втраті 

майна 

2019- 

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

центр соціальної допомоги 

громадські об’єднання (за згодою) 

  запровадження ведення соціальними 

працівниками спільно із медичними 

працівниками закладів охорони здоров’я 

обліку громадян, які мають психічні розлади, 

у тому числі залежні від ПАР, з метою 

запобігання незаконній втраті їх майна 

2019 Центр соціальної допомоги 

 

 

5) проведення профілактичних і 

правозахисних заходів та 

заходів щодо забезпечення 

захисту від дискримінації, 

протидії домашньому 

насильству та жорстокому 

ставленню до громадян 

похилого віку. 

підвищення інформованості  широкої 

громадськості, з допомогою засобів масової 

інформації про проблему домашнього 

насильства, зокрема за ознакою статі, 

жорстокого поводження з людьми похилого 

віку і про її  аспекти та причини 

 

2019- 

2022 

Управління праці та соціального 

захисту населення, центр соціальної 

допомоги, ЦСССДМ 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                           О.В. Шакура 
 


