
КАХОВСЬКА МIСЬКА РАДА 
ХЕРСОНСЬКОI ОБЛАСТI 

-----

РIШЕННЯ 

ceci·i Vtl 

м. Каховка 

Про внесення змiн до 
Положення про Мiський центр соцiальних 
служб для сiм ''i, дiтей та молодj 
Каховсько1· мiськоi" ради 

скликания 

№ :1-.93 /4.1; 

На вИI<онання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни №528 вiд 19 лиnня 2017 
року ,,Про внесения змiн до Загальноrо положення про центр соцiальних служб для 
сiм'1, дiтей та молощ", керуючись статrею 25, ч. 4 статri 54 Закону Укра1ни "Про 
мiсuеве самоврядування в Укра1нi'', мiська рада 

ВИРIШИЛА: 

1. Внести змiни до Положения про Мiський центр соцiальних служб для сiм '1,
дiтей та молодi Каховсько1 мiсько'i ради, затвердженим рiшенням: ceci'i №502/30 вщ 
23.02.201 ?р" а саме: 

- пункт 5 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:
"opraнiзauiя здiйснення наставництва над дитиною, яка прожива€ у закладах для

дiтей-сирiт i дiтей. позбавлених батькiвсъкого пiклування, iншому закладi для дiтей;
" 

- пункт 6 викласти в такий редак:цi'i:
,,6 Центр вiдповiдно до покладених на нього завданъ:
1) здiйснюЕ: заходи щодо:

виявлення та облiку сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життеви:х 
обставиюпс i потребують сторонньо'i допомоги; 

контролю у межах повноважень за цiльови:м: використанням державно'i лопомоги 
при народженн1 дитини; 

соцiальноi' та психологiчноi' адаптацii' дiтей-сирiт 1 дiтей, позбавлених 
батъкiвськоrо пiклування, осiб з i:x LJИсла з метою шдготовки до самостiйноrо житrя, 
opraнiзaцii' здiйснення наставництва; 

сощалъного супроводження nрийомних сiмей i дитяч:их будинкiв сiмейноrо 
типу, а також соцiалъного супроводу дiтей, якi перебувають пiд опiкою, пiклуванням, 
за поданням служби у справах дiтей; 

iнформування населення про соцiалънi послуги, якi надаються вiдповiдно до 
законодавства; 

2) проводить оцiнку потреб сiмей, дiтей та молодj, якi перебувають у складних
житrе:вих обставинах i потребують стороннъоi' допомоrи, у тому числi сiмей 















кризового та екстреного втручання; 

представництва iнтерес1в; 

посередництва (медiацЩ; 

4) забезпечуr соцiалъний патронаж молоди:х осiб, якi вiдбули покарання у
виглядi 06�1еження або позбавлення волi на певний строк.. а також звiльненнх вiд 
подальшого вiдбування зазначених видiв покарань на пiдставах, передбачених 
законом. за повцомленням структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту 
населення районноi',районноi' у мм. Киrвi та Севастоnолi держадмiюстрадii'. 
виконавчого органу мiськоi'. районноi" у '1.Jcтi ради; 

5) ск..'IадаЕ: план реабiлiтацй особи. яка лостраждала вiд торnвлi mодьми;

6) впроваджус новiтш соцiальнi технолоrii. спрямоваю на недопущения.
мiнiмiзацiю чи лодолання складних життrвих обставин (у тому чист щодо патронату 
над дитиною ); 

7) узагальнюr на мiсцевому рiвю статистичнi данi та готуЕ: iнформацiйно
аналiтичнi �1атер1али стосовно проведено� соцiальноi' роботи., якi подас регiоналъному 
центр) та органу, який йоrо утворив: 

8) спiвпрацюr з �tiсцевими органами виконавчоi· влади, органами м1сцевого
здоров'я, самоврядування. навчальними закладами, закладами схорони 

територiалъними структурними пiдроздiлами Нацiоналъноi' полiцii".". 

Директор МЦСССДМ Соколовська Г.Е. 
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