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НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

/ 9. 09. /о/*

м. Надвірна

№

л?з

Про роботу Надвірнянського
районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», рекомендацій колегії районної державної адміністрації щодо
роботи Надвірнянського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді відзначено, що в районі проводиться належна робота відповідно до
Законів України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про
соціальні послуги», Загального положення про центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2013 року № 573 (зі змінами).
Згідно з Положенням Надвірнянський районний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, який проводить соціальну
роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Соціальна робота спрямована на:
- раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, дітей та молоді,
які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на
запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- робота по створенню прийомних сімей, забезпечення соціального
супроводження прийомних сімей;
- надання послуг, соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах;
- надання комплексної соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх
сімей; соціальна підтримка родин вимушених переселенців;
- налагодження взаємодії з суб’єктами соціальної роботи.
Про це йшлося на засіданні колегії районної державної адміністрації
11.09.2018 року.
Виходячи з вищенаведеного:

1. Надвірнянському районному центру соціальних служб для сім’ї, дії
та молоді (Н. Глуханюк) забезпечити:
1.1 Проведення заходів з формування у громаді сімейних цінностей
засад відповідального батьківства із залученням суб’єктів соціальної роботи
1.2 Залучення громадських організацій, благодійних фондів
розв’язання актуальних соціальних проблем сімей, дітей та молоді;
1.3 Проводити інформаційну роботу серед населення щодо створення
Надвірнянському районі патронатних сімей;
1.4 Надання комплексної соціальної допомоги учасникам АТО та члена
їх сімей; соціальна підтримка родин вимушених переселенців.
2. Службі у справах дітей районної державної адміністраи
(М.Сметанюк) спільно з Надвірнянським районним центром соціальна
служб для сім’ї, дітей та молоді (Н. Глуханюк) подати пропозиції що;:
вирішення житлового питання сім'ї, яка опинилася в складних життєві
обставинах Кулакевич Уляни Василівни жительки села Зелена.
3. Відділу освіти райдержадміністрації (С.Северилову) спільно
службою у справах дітей районної державної адміністрації (М.Сметанюк) '
Надвірнянським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей '
молоді (Н. Глуханюк) створити єдину базу даних дітей шкільного вії
району.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконаї
рішення покласти на головного відповідального виконавця - Надвірнянсьі
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Н. Глуханюк).
5. Співвиконавцям рішення надавати головному відповідальне
виконавцю інформацію про виконання заходів для інформування керівний,
райдержадміністрації.
6. Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 31 гру.
2018 року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голі
районної державної адміністрації Ярослава Гундяка.
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