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хАРк!всько! оьлдстт
РозпоРяджшння

9угу|'в
) -Ал} //?

!1ро створення .{орадного органу по

робот! з с1м'ями, як1 опинились
у складних ж(итт€вих обставинах та
затверд){(ення ||олоэлсення про нього

8|дпов]дно до статей 2, 6, 1з, 22, з9,41 3акону )/кра!ни <|1ро м1оцев|

державн| адм!н1страц!!) та 3акон|в }кра|ни <[{ро соц|альну робоц з д|тьми та
молоддто>' <|{ро соц1альн! послугю>, <|[ро поперед)кення насильотва в с|м'|>,

сп|льного наказу ![|н|стерства )/кра|ни у справах с|м'{, молод| та спорту'
1!1|н|стерства охорони здоров'я )['кра!ни, 1!11н|стерства осв!ти 1 науки )/кра!ни,
1м1!н!стерства прац1 та соц1ально| пол|тики )/кра!ни, й|н|стерства транспорц |

зв'язку !1|н|отеротва внутр|тпн|х справ 9кра|ни та.{ер>кавного департаменц
}кра!ни з питань виконанн'т покарань в|д |4.06.2006
]ч[р 198з|з88|452122|/556/5961106 <|!ро затвердх{ення |!орядку взаемод||

суб'ект1в соц1ально! роботи !з с|м'ями, як| опинилйоь в складних життевих
оботавинаю>, зареесщованого в й|н]стерств| тостиц|] 9кра!ни 72 лтцпня

2006 роч за !{у 824112698' з метото зд]йонення координац1т д|й м1ж суб'ектами
соц1ально] роботи ]з с]м'ями/особами, як| опинилися у складних життевих
обставинах:

1. 9творити ,(орадний орган по робот| з о!м'ями' як| опинились в

складних )киттсвих оботавинах.
2.3атвердити склад .{орадного органу по робот| з с1м'ями, як! опинились

в ок]тадних життевих обставинах (додаеться).
3. 3атверлити [{оло:кення про ,{орадний орган по робот| з о|м'ями, як|

опинились в складних )киттсвих оботавинах (додаеться).
4. 1(онтроль за виконанн'{м розпоряд}кення поклаоти на засцпника голови

районно! державно| адм|н|страц|| 1(оростельова Б.Б.

|олова районно| дерх{авно[
адм1н1страц!| в.в.лоБойчшнко



3АтввРджвно
Розпорядх<енн'л голови

,{оралного органу по
склАд

робот1 з с!м'ями, як1 опинились у складних )китт€вих
обставинах

|олова,,(орадного оргапу

1. коРоств.]ъов заоцпник голови районно| дер;кавно! адм|н|отрац1|

8ячеслав Болодимировин

€екретар,(орадного органу

опец|ал|от ! категор1| в|дд|лу соц|ально| роб2. кРотько
!{аталя 1гор|вна

3. гвРвз
Ёатал|я \4икола{вна

4.лися11ськии
Флександр €ерг!йовин

5.,!'оович-3всРсвА
€вген!я Флександр1вна

6. москАлвнко
€ерг|й Анатол1йович

9уг$вського районного центру соц|атьних служб
с]м'|, д]тей та молод| (за згодото)

9лени,(орадного органу:

оти
для

начальник в1дд1лу охорони

деря<авно! адм|н|страц1|

здоров'я районно!

начальник управл|нття прац1 та соц1ального захиоту
населенн'| районно| дер>кавно| адм|н!страц|!

нача]1ьник в1дд1лу

адм|н|отрац1!

нача]1ьник 9уц}вського м|ськрайонного в|дд|лу

крим1нально-виконавчо| |нспекц|| }правл|ння

державно! пен!тенц!арно| служби
в )(арк|вськ|й област| (за згодото)

осв|ти районно! дер:кавно1

}кра|ни



7. РяБ1н1нА дцректор 9уц}вського районного центру соц!альних

1нна Б|ктор|вна служб для с1м'!, д1тей та молод| (за згодото)

8. РяБ1н]нА нач,штьник в|дд1лу у справах молод! та спорц
1нна ]у1икола|вна районно| дер:кавно| адм|н|отрац||

9. сеРокуРовА нач€штьт1ик служби у справах д|тей районно| дерх<авно|

[алинаФлекоандр|вна адм|н1страц|!

10. стоРожвв начы1ьник в1дд|лення щим|нально! м]л|ц|| у справах

Анатол]й1горовин д|тей{угу!вськийРБ.(зоболуговуваннят{угу!вського
та |{ечен|зького район|в) гумвс 9кра|ни
в )0рк1воьк1й област| (за згодото)

щ

(ер!впик апарату райопно|
дерясавно| адм!н1страц1|

Ряб|н|на 2 23 75
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зАтввРдд{вно

1.1. ,{орадний орган по робот! з о|м'ями, як! опинились в складних

життевих обс1авинах (дал - ,{ораляий орган) е консультативно - дщадчими

органом районно! деря<авно: адм1н1стра-ц11, ств0р9ни}1 д)]^ 5д'

*''рд"','ц1т м!ж суб'сктами соц1ально! роботи !з с|м'ями' як| опинилися в

вир|тпення |1итань цих с|мей.складних життевих обставинах, та комплексного вир11]]ення |1и|ань цу'^"

1.2. [орадний орган .д|й"*.' свото д1яльн|сть в!дпов1дно до 3акон|в

}кра|ни' акт!в президента }кра!ни та (аб|нету }м1|н|сщ|в }кра|ни' та |нтших

номативно - правових акт1в.

про [орадний орган по робот! з с1м'ями, як1 опинились в складних
я(иттсвих обставинах

1. 3агальн1 полоя{ення

дер)кавно1 створеним для зд1ионення

2. 0сновн1 завдання

2.1. Розгляд |нформац|| про о|м'! або ос!б, як1 опинилися в складних

життевих обставинах' що над1йтшли до оуб'скт1в соц!а:тьно! роботи у вигляА|

особисто] за'{ви громадянина або звернен11я про допомоц одного з член|в с|м'|'

в|д п1дприсмотв' устаЁов' орган|заш|й' об'еднань щомадян' с|льських | селищно|

рад, ор!ан|в внутр!тшн|х справ' установ виконанн'{ покарань' комунального

зак]1аду охорони здоров'я 
_<{уц|вська 

ценщальна районна л|карня |мен!

й.1. (ононенка>, управл|ння прац| та соц!ального захисц населення' 1нп:их

.!|у. ур"'" пййзд[1в районно! державно! адм|н1страц1! та надаът\тя

р.?'*.Ёд'ц|и '''."*' [орадного органу щодо- подальтшо| роботи |з с!м'ето або

особото, як| опинилися в ск.т1адних життевих обставинах'

2'2' Формування зага.]1ьного банц даних с1мей та ос!б' як| опинилися в

складних життевих оботавинах.
2.3. 8иявлення та узагальненн,{ об'ективних даних щодо стану роботи з

с|м'ями, як| опинилися в ск.11адних життевих обставинах, внесен1{я пропозиц1и у

вотановленому порядку до в|дпов1дних п|дрозд|л1в виконавчо] влади'

п!дприемств, уотанов' орган|зац1й незш1ежно в|д форм власност1 щодо

удосконалення ц!с| роботи
2.4. 3алутення до реал1зац|! прощам з питань соц1ального захисту д|тей'

с|мей, та молод! п|дприемств, установ та орган1зац1и'

Розпорялх<енн'т голови

положшнн'1

районно| державно! алм!н|страш:|

/;:ц:.и;:-у уаз2у ху 4 / 2



2.5. !нформуванн'{ населенн;{ через заёоби маоово| |нформац|! про типов1

проблеми о|мей та ос|б, як1 опинилиоя в ок.т1адних т{иттсвих обставинах.
2.6' Формування щомадсько| думки щодо дер}кавно] пол]тики з питань

ооц|ального захисту д!тей та р|зних категор|й с|мей.

3.,{орадний орган мас право

3.1. 9 раз| потреби отвор}овати робон| щупи та зацчати до роботи в них
представник!в м!сцевих орган!в виконавчо! влади, п|дприемств' установ,
орган|зац|й, за !х згодото.

з.2. Фдерх<увати в уотановленому порядку необх|дну для його

функц|онування 1нформац|то та матер|а:ти в|д структурних п|дрозд!л!в районно!
державно| адм1н1сщац1].

3.3. [{одавати пропозиц1| щодо порутленн'; питання про нак]1адання

дисципл|нарних стягнень на пооадових оо1б, у раз] невиконання ними
законодавства щодо зд|йснення соц|ального захисту с|мей, д|тей та молод|.

3.4. |1одавати пропозиц!! про взяття' продовх{ення чи виведенн,{ з _ п!д

ооц|а.гльного оупроводу с1мей, як| опинилися в складних х{итт€вих обставинах.

4. 0рган!зац1я д1яльпост1.(орадвого органу

4.1. |оловото ,{орадного органу е заступник голови 9уц|всько! районно|
дер:кавно! адм|н|страц1].

4.2. (клад,{орадного органу затверд)куетьоя розпорядх{ен1{,1м голови

районно{ дерхсавно! адм|н|страц||
4.3. [о складу .{орадного органу входять: директор ценщу ооц1альних

слух<б для с|м'], д|тей та молод!, начш1ьник служби у оправах д|тей районно|
дер>кавно{ адм!н|сщац|!' представники орган|в внутр|тпн|х справ' установ
виконання покарань' комун€1льного закладу охорони здоров'я <9уц!вська

центра,т1ьна районна л|карня 1м. 1ь{.1. (оттоненка>>, управл|ння прац1 та
соц]ального захисту населення, |нш:их ощуктурних п|дрозд1л|в районно|
державно| адм1н|страц!!' предотавники п|дприемств' установ, орган!зац!й та

об'еднань щомадян' за !х згодото.
4.4. Фоновното формото роботи .{орадного органу с зас1данн'{, як1

проводяться за пощебото, ште не р|дтпе одного разу на щчартал.
4.5. Фргайзйто д|яльност1 фрадчого органу зд!#снтое центр соц1альних

слу:кб для с1м'?, д|тей та молод|.
4.6' Ба зас1данн| !орадного органу розгляда1оться сг!рави кожно? окремо!

с|м'|, яка опинилася в ск.т1адних життевих обставинах. Б присутност| суб'ект|в
соц|а.гтьно| роботи, можлива присутн1сть с|м']. Б]льтш|отто голос!в приймасться

р|штення про взяття о|м'! п1д соц|альний оупров|д, його терм|н або в|дсутн|сть

тако{ необх!дност| та розпод!.гштоться функц|! ко)кного оуб'екта ооц|атьно|

роботи отосовно вир|[1ен}{я ок'1адних життевих обставин ц1е? с!м'|. |{ри потреб!



'

оправа розг]ш{даетьоя на зас|данн| ,{орадн0го органу повторно | вир|штуеться
питання щодо продов>кення або припинення соц|ального супроводу.

4.7. 3ас|дання.{орадного органу ввах{аеться правомочним, якщо на ньо1\{у

присутн| не мен{ше' як дв! третини !1 персонального ок.]1аду.

4.8. Р|ш:ення,{орадного органу прийматоться переважно}о б|льтш|стто

голос!в його член|в, оформлтототьоя у вигляд| протокол|в, рекомендац|й,
п|дписаних головото' та в]дпов|дальним секретарем ,.{орадного органу. ||ри
необх|дноот| р|тшення ,{орадного органу направля}отьоя кер|вникам м|сцевих
орган|в виконавчо| влади та орган|в м1сцевого самоврядування, установ,
орган|зац|й та п!дприемств незште)кно в|д форм власност!.

4.9. [олова та члени .{орадного органу прац}о1оть на щомадських заоадах.
4.10. Ёе допускасться розголо11]ення будь-яких в|домостей про

ч

отримуван|в соц|альних посщ/г' за ви}1ятком тих випадк|в' коли це робиться з

1хньо1 згоди чи в уотановлено]иу законом порядку.

(ер!вник апарац районно|
дерясавно| адм!н|страц1! |.!о. ковтун

Ря6|н\на 2 23 75


