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цього процесу для напрацювання ефективних форм і методів соціально-

медичного патронажу осіб похилого віку в стаціонарному відділенні закладів 

охорони здоров’я. 

Отже, в сучасних умовах актуалізованою є проблема забезпечення 

ефективної соціальної роботи з соціально-медичного патронажу осіб похилого 

віку в стаціонарному відділенні закладів охорони здоров’я. Зокрема, 

необхідним вбачається розробка технології роботи соціального працівника з 

соціально-медичного патронажу осіб похилого віку в стаціонарному відділенні 

закладу охорони здоров’я. 
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Соціальна робота – важлива в сучасному суспільстві професійна 

діяльність, яку спрямовано на вирішення проблем усіх вразливих контингентів. 

Запорукою дієвої соціальної роботи є вміння фахівців соціальної галузі 

застосувати законодавчі норми при захисті інтересів вразливих верств 

населення, наданні їм соціальної допомоги та підтримки. Це актуалізує потребу 

здійснення аналізу нормативного забезпечення як важливої умови надання 

якісних послуг соціальної підтримки багатодітним сім’ям, як однієї з вразливих 

категорій в Україні. 

До окремих теоретичних та практичних питань аналізу становища 

багатодітних сімей зверталися: В. Занфіров [3], Г. Ковальський [4], Л. Смола [9] 

та ін. Проблему підвищення ефективності соціального захисту сімей з дітьми 

досліджували Н. Болотіна  [2], Т. Кожан [5], Л. Крамаренко [6], В. Новіков  [7], 

Н. Саленко [8] та ін. Узагальнення ідей вищезазначених науковців дозволило 

визначити, що державна система соціального захисту та соціальної підтримки 

багатодітних родин в Україні має свої особливості, а також потребує якісного 

доповнення.   

Аналіз та узагальнення нормативного забезпечення здійснення соціальної 

підтримки багатодітних сімей дозволив виокремити такі важливі моменти [1]: 

1) відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства»(2001 р.): 

об’єктами соціальної підтримки є: діти віком до 18 років (повноліття), якщо 
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згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої 

раніше; багатодітна сім’я (сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває 

у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей; 

2) згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей» (2009 р.): 

багатодітним сім'ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, 

надаються пільги в оплаті за користування різними видами комунальних 

послуг; дітям з багатодітних сімей надаються пільги щодо користування 

транспортом, освітньої сфери, медичного обслуговування та ін.; 3) до проблем, 

з якими стикаються багатодітні сім’ї в Україні можна віднести:  відсутність 

підтримки в отриманні кредитів на придбання житла та земельних ділянок; 

складність схем надання субсидій на житлово-комунальні послуги; 

недоопрацювання механізмів надання пільг у користуванні міським 

транспортом, а також медичне обслуговування та санаторно-курортний 

відпочинок.  

Аналіз статистичних даних сайту Міністерства соціальної політики 

України засвідчив, що велика кількість батьків, які виховують трьох та більше 

дітей, не є обізнаними про їхні права та систему пільг, що є перспективним 

завданням роботи служб соціальної допомоги та соціального захисту 

населення.  

Аналіз нововведень у системі соціальної підтримки багатодітних сімей 

показав, що було  запроваджено такі позитивні зрушення: з 1 вересня 2018 року 

з’явився новий вид соціальної підтримки родин, в яких народилися діти – 

«пакунок малюка», що передбачає 25 найменувань речей (дитячий одяг, 

пелюшки, підгузки тощо); з січня 2019 року - запроваджено соціальну допомогу 

батькам, які доглядають за дитиною до трьох років – «муніципальна няня» 

(додаткова грошова допомога молодим сім’ям, які доглядають за дитиною до 3 

років). Отже, актуальні проблеми багатодітних родин мають вирішуватися на 

засадах соціального партнерства сім’ї та держави, коли держава надає всебічну 

підтримку сім’ї, а сім’я несе відповідальність за виховання і розвиток дітей 

перед державою. 

Перспективними напрямами подальших досліджень є: розробка  

методичного забезпечення системи соціального захисту та соціальної 

підтримки населення щодо підвищення обізнаності  про права та систему пільг 

багатодітних родин; створення інноваційних осередків соціально-виховної 

роботи, спрямованих на розширення змісту соціальних послуг багатодітним 

родинам. 
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В Україні дослідження поширеності вживання наркотичних речовин 

серед населення у віковій категорії 15-64 років не проводяться. Саме тому на 

сьогодні Україна не має повного обсягу зведеної інформації з цього питання. 

Однак деякі кроки для вивчення поширеності вживання наркотиків серед 

певних категорій громадян здійснюються. Так, в Україні з 1995 року на 

регулярній основі здійснюється опитування учнівської молоді в рамках 

міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD». Останні дані про 

споживання різних речовин (алкоголю, тютюну, наркотиків) серед 15-17-річних 

учнів були отримані в 2019 році в рамках міжнародного проекту ESPAD. Так, 

частка підлітків, які вживали наркотики хоча б один раз в житті які – небудь 

наркотичні речовини склала 18%, а серед дівчат зросла в 1,5 рази у порівнянні з 

2015 роком (з 12,7% у 2015 році до 18,1% у 2019 році) [2].  

У квітні 2016 року спеціальна сесія Генеральної Асамблеї Організації 

Об'єднаних Націй по світовій проблемі наркотиків проголосила нову еру в 

боротьбі з вживанням наркотиків і розладами, пов'язаними з вживанням 

наркотиків, за допомогою збалансованого й орієнтованого на здоров'я 

системного підходу, в основі якого ‒ профілактика. 
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