
 
 
 
 
Про стан здійснення соціальної 
роботи центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
області 

 
 

На підставі статей 2, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, 
на виконання постанов Верхової Ради України від 22.02.17 № 1906-VIII “Про 
Рекомендації парламентських слухань на тему: “Права дитини в Україні: 
забезпечення, дотримання, захист”, від 23.02.17 № 1908-VIII “Про рекомен-
дації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: 
“Ціннісні орієнтації сучасної української молоді”, наказу Міністерства со-
ціальної політики України від 20.03.17 № 440 “Про затвердження рішення 
колегії Міністерства соціальної політики України від 02 березня 2017 року 
“Про реформування соціальної сфери у 2016 році та основні завдання Мін-
соцполітики на 2017 рік”, з метою вдосконалення соціальної роботи в області 
та враховуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами: 

1.1. Забезпечити аналіз стану виконання законодавчих актів, доручень та 
указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряд-
жень голови обласної державної адміністрації з питань надання соціальної 
допомоги вразливим категоріям населення, особливо сім’ям, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, результати якого розглянути на розширених 
засіданнях колегій районних державних адміністрацій, засіданнях виконавчих 
комітетів органів місцевого самоврядування та прийняти відповідні рішення 
щодо поліпшення соціальної роботи з уразливими категоріями населення. 
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1.2. Забезпечити своєчасне та якісне надання адресної, комплексної до-
помоги сім’ям з дітьми та особам, які опинилися у складних життєвих обста-
винах. 

1.3. Не допускати ліквідацію центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

1.4. Вишукати фінансовий ресурс на реалізацію місцевих програм щодо 
здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг. 

2. Головам районних державних адміністрацій спільно з обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювати координацію 
діяльності об’єднаних територіальних громад у частині організації та надання 
соціальних послуг, зокрема, сім’ям з дітьми та особам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, особам, звільненим з місць позбавлення волі, 
постраждалим від насильства в сім’ї та торгівлі людьми. 

3. Рекомендувати:  

3.1. Дунаєвецькому, Полонському міським головам, обраним об’єдна-
ними територіальними громадами, розглянути питання щодо створення цент-
рів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та укомплектування їх ква-
ліфікованими спеціалістами. 

3.2. Нетішинському, Славутському, Старокостянтинівському міським го-
ловам привести у відповідність до вимог чинного законодавства діяльність 
соціальних служб, на яких покладено виконання функцій центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, шляхом відновлення їх діяльності. 

3.3. Дунаєвецькому селищному, Берездівському, Маківському, Лісово-
гринівецькому, Розсошанському сільським головам, обраним об’єднаними те-
риторіальними громадами, вишукати можливість виділення цільової субвенції 
районним бюджетам з бюджетів громад для здійснення соціальної роботи 
районними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

4. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
забезпечити: 

4.1. Моніторинг надання соціальних послуг згідно з державними стан-
дартами в районах, містах, об’єднаних територіальних громадах. 

4.2. Проведення систематичних навчань спеціалістів та фахівців із со-
ціальної роботи з питань організації роботи щодо раннього виявлення, здійс-
нення оцінки потреб, надання адресних соціальних послуг і соціального супро-
воду сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

4.3. Розроблення та подання на розгляд сесії обласної ради проекту 
рішення обласної ради “Про обласну програму надання соціальних послуг 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, державними соціаль-
ними закладами на 2018-2023 роки”. 

5. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними терито-
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ріальними громадами, про виконання цього розпорядження інформувати об-
ласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щоквартально, до 
10 числа місяця, наступного за звітним періодом, для подальшого узагаль-
нення та інформування обласної державної адміністрації до 20 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 31.01.2014 № 34/2014-р “Про стан здійснення со-
ціальної роботи в області центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді”. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


