УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «10» жовтня 2012 року

№ 814

Про утворення дорадчого органу по роботі
із сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих
обставинах, та затвердження Положення про нього
Відповідно до ст. 32, 34 закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 року № 280, законів України «Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 року № 2558, «Про соціальні
послуги» від 19.06.2003 року № 966, «Про попередження насильства в сім’ї»
від 15.11.2001 року № 2789, спільного наказу Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від
14.06.2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку
взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних
життєвих обставинах» та з метою подолання сімейного неблагополуччя,
захисту прав членів сім’ї, створення умов для нормального розвитку й
виховання дітей у сім’ї, здійснення координації між суб’єктами соціальної
роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
комплексного вирішення питань вищезазначених сімей виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Утворити дорадчий орган по роботі із сім’ями/особами, які
перебувають у складних життєвих обставинах, та затвердити його у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про дорадчий орган по роботі із
сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
додається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
т. в. о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Дьячука С. С.
Міський голова
Краснокутський 32 04 79

О. Саінсус

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«10» жовтня 2012 року № 814

Склад
дорадчого органу по роботі із сім’ями/особами, які перебувають у складних
життєвих обставинах

Голова дорадчого органу
Дьячук
Сергій Степанович

т. в. о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Заступник голови дорадчого органу

Краснокутський
Олег Володимирович

директор Кіровоградського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Секретар дорадчого органу

Подлєсна
Ілона Миколаївна

провідний спеціаліст відділу соціальної роботи
Кіровоградського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Члени дорадчого органу:

Агаричєва
Ольга Миколаївна

начальник Кіровоградського міськрайонного
відділу кримінально-виконавчої інспекції
управління Державної пенітенціарної служби
України в Кіровоградській області

Борщенко
Оксана В’ячеславівна

методист відділу методичного забезпечення
кадрової політики управління освіти
Кіровоградської міської ради

Вовкогон
Сергій Миколайович

капітан, начальник відділу кримінальної міліції
у справах дітей Ленінського
ВМ Кіровоградського МВ УМВС України
в Кіровоградській області
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Гуріна
Людмила Василівна

начальник
Кіровоградського
управління юстиції

Кокош
Віталій Васильович

старший лейтенант,
начальник відділу кримінальної міліції
у справах дітей Кіровського
ВМ Кіровоградського МВ УМВС України
в Кіровоградській області

Мельніченко
Наталія Василівна

міський педіатр управління охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради

Нікітін
Вадим Леонтійович

начальник відділу соціальної роботи
Кіровоградського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Поровчук
Алла Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу соціального та
правового захисту дітей Служби у справах
дітей виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради

Ткаченко
Станіслав Валентинович

начальник відділу, головний державний
соціальний інспектор управління праці та
соціального захисту населення виконавчого
комітету Кіровської районної у м. Кіровограді
ради

Цуркан
Наталія Сергіївна

заступник начальника управління праці та
соціального захисту населення виконавчого
комітету Ленінської районної у м. Кіровограді
ради

Директор Кіровоградського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

міського

О. Краснокутський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«10» жовтня 2012 року № 814

ПОЛОЖЕННЯ
про дорадчий орган щодо соціального супроводу сімей/осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах
1. Загальні положення
1.1. Дорадчий орган щодо соціального супроводу сімей/осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах (далі – Дорадчий орган) є
консультативним органом при виконавчому комітеті Кіровоградської міської
ради, створений для здійснення координації між суб’єктами соціальної
роботи із сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах.
1.2. Дорадчий орган здійснює свою діяльність відповідно до
Конституції України, законів України, актів та указів Президента України,
постанов і доручень Кабінету Міністрів України і даного Положення.
1.3. Склад Дорадчого органу та його Положення затверджуються
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.
2. Основні завдання
2.1. Розгляд інформації про сім’ї або осіб, які опинилися в складних
життєвих обставинах, що надійшли до суб’єктів соціальної роботи у вигляді
особистої заяви громадянина або звернення про допомогу одного з членів
сім’ї, від підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, органів
внутрішніх справ, установ виконання покарань, лікувальних закладів,
управління праці та соціального захисту населення, виконавчого комітету
міської ради, та надання рекомендацій членам Дорадчого органу щодо
подальшої роботи із сім’єю або особою, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Дорадчий орган відповідно до покладених на нього завдань:
1) вирішує питання щодо взяття/зняття під/з соціальний супровід або
відсутності такої необхідності;
2) розглядає матеріали про стан сім’ї, яка опинилася у складних
життєвих обставинах;
3) приймає рішення щодо залучення кожного з суб’єктів соціального
супроводу (відповідно бо потреб) до надання допомоги сім’ям, встановлює
терміни виконання поставлених завдань щодо вирішення проблем, зокрема:
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вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї та жорстокого
погодження з дітьми;
влаштування до закладів соціального обслуговування, охорони
здоров’я, соціального захисту;
вирішення житлових проблем, в тому числі поліпшення житловопобутових умов;
організація проведення профілактичної роботи та колекційної роботи з
батьками, які не виконують своїх батьківських обов’язків щодо дітей, з
батьками, діти яких перебувають в закладах соціального захисту дітей,
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та з
особами, які чинять насильство в сім’ї;
оформлення необхідних документів;
проведення медичного обстеження та надання медичних послуг;
надання матеріальної та гуманітарної допомоги;
влаштування на безоплатній основі до гуртків та секцій дітей з сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах.
2.2. Формування загального банку даних сімей та осіб, які опинилися в
складних життєвих обставинах.
2.3. Виявлення та узагальнення об’єктивних даних щодо стану роботи з
сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, внесення
пропозицій у встановленому порядку до відповідних підрозділів органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності щодо удосконалення цієї роботи.
2.4. Залучення до реалізації програм з питань соціального захисту
дітей, сімей та молоді підприємств, установ, організацій.
2.5. Інформування населення через засоби масової інформації про
проблеми сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.
2.6. Формування громадської думки щодо державної політики з питань
соціального захисту дітей та різних категорій сімей.
3. Дорадчий орган має право:
3.1. У разі потреби створювати робочі групи та залучати до роботи в
них представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій.
3.2. Одержувати в установленому порядку необхідну для його
функціонування інформацію та матеріали від окремих громадян, організацій,
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установ, підприємств, міських рад, органів охорони здоров’я, освіти,
внутрішніх справ, управління праці та соціального захисту населення.
3.3. Подавати пропозиції щодо порушення питання про накладання
дисциплінарних стягнень на посадових осіб, у разі невиконання ними
законодавства щодо здійснення соціального захисту сімей, дітей та молоді.
4. Організація діяльності Дорадчого органу
4.1. Головою Дорадчого органу є заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
4.2. Голова та склад Дорадчого органу затверджуються рішенням
виконавчого комітету міської ради.
4.3. До складу Дорадчого органу на громадських засадах входять
керівники, їх заступники, за потреби можуть входити відповідальні
працівники структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, представники громадських
організацій.
4.4. Основною формою роботи Дорадчого органу є засідання, які
проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. При
виявленні сім’ї/особи, яка потребує невідкладної допомоги, Центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ініціює позачергове засідання
Дорадчого органу.
Засідання Дорадчого органу вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше, як дві третини його персонального складу.
Рішення Дорадчого органу приймається більшістю голосів. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.5.
Організацію
діяльності
Дорадчого
органу
здійснює
Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Матеріали до розгляду на засіданнях Дорадчого органу, порядок денний
засідань, розсилається членам Дорадчого органу не пізніше ніж за 5 днів.
4.6. Рішення Дорадчого органу приймаються переважною більшістю
голосів його членів, оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій
підписаних головою та секретарем Дорадчого органу.

Директор Кіровоградського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

О.Краснокутський

