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Пр

соцiа.льну робоry з сiм'ями, дiтъми тs
мФоддю райояяrм цеЕтром соцiшьяих
служб для ciм'i', дiтей та моrодi

Соцiальна пiдтрrмка Е ваданш соцiдьяп лФуг сiм'ям, дiuм та
мФодi, якi ол!ншися в складяих жlrтг€впх бсmвrнах. реryлююrься закояамfi
Укра]:нв (Про соцiальнi .lосrуг >, <Про соцiФьЕу робФу з сiм'ями, дiтьм, в
молоддю), <Про попереджемя
c;M'i). а також
Кабiяеlу MiHicTpiB Украi'ни вiд 21 листопада 201] року ф896 <Про
затв€рджевяя Пор,дку ви,шенш сiмей (осiб), якi пер€б)тають у скл4дffих
ьипгвш обgамнл. нsJання ]v couidbHп пос-т)т la здiйснення соцiмьног0
супроводу таких сiмей (осiб)D та вiд 2l лисmпада 20Iз рку ffЕ95 <Про
затв€рдженш Порядry взасмодii cy6'.!{тiв соцiдьвою супроФду сiмеЙ (осiб),
якi переб}ваrо1l, } смадlп жm.м\ обставивах,, га iнulичи порvllивно_
правов!ми доi]4{еmмr.
Районяим центром соцiаъяя сJгrхб 4п, ciм'i', дiтей та молодi ЕдФс,
сисlеvяиЙ облiксivей. якi опиfu ися ) смадних ffi l ви\ обсввинц. шячоv
формушнс вlдповiдяо rо )lýpнaD обtiку сiмей, якi опиннлисi в смаднш
)ttитr€вих обстав,gц. Стаяом на 15 листопадs 2017 року яа блi{у перебува€
78 сiмей,у яких виховусгьс,212 дireй.
Станом ttа 15 лиФопдда 2017 рк] райоmп цеятром СССД.'I здiйснено
l45 оцiнок потрб дmини та Ti ciм'i (початком оцiнка), 14 оцiнок потреб
дmинп та iT ciм'i', ciмli (Фобп) (комm€ксна оцiнка).
ПрФяюм звiтноm перiоду 2017 potq пiд соцiальний супроводом
районноm центу соцiшья!х сл}хб д.ля ciм'i, дiт€й m молодi перебушо
12 сiмей, з вих звято 8 сiмей, ,к TaKi, що лозливяо вирiшши cвoi проблеми

(оФормлеяо iявшiдвiсъ, пiдвящено виховяий потеяцiал ciм'i. часткою
впрiUJеяо житлово-пб}товi проблеми, полiпше!о псцФмоцiйвий стан та
iH,II.),

Районшrм цевтох соцiальliв сry*б дtя ciм'i дiтей m молодi пФт;йво
проюдятБёя мояimрrяr сiмеЙ, якiопинйлися в срад.lих жrтr€вих обс1ýви}lй

tla терrюр;i рйову, в€детюя бавк дш!х !ай}ративiших верств населення,
,к!й коFгролшк, та ояошю€тюя Ko*Hj п jB року. Соцiшьяа робота з да!ши
сiм'ями прдовжу€ться до досягнення позпиваого результату. На кожяу сiм'ю,
я@ переб}м
обстазинах тя сгоiгь на облiý иведена

iартка облiý роботи r с]v'(ю. де вiдобралаюrь.я Bci яаданi пфryп п
Ф)ченi спецiшiФя вiдDоriдяих орruiиliй, З сiчш ло листолад 20t7 року
знrто з облiку 9 сiмей (l9 дiтей), в яких подолэво або мiвiмiюваяо смадяi

В

рамкаrt сл€цiалiюваллх формувань, якi дiють при райоввому ц€ятi
соцiмьнш сл}тб д,а civ'1'. дilей Е мФодi. проюд'кя лроФiлаrтичяi ъ\оди.
спрямомнl яа подоланяl кризи в mм роднвдх.
з мФою бiльш ,хiсяоm надаяш соцiuьяц посл}т сiм'ям, дiтям та
молодi, якi оrинялися у схладнпх хrrггевих бставпяах:

l.

Районяому ц€rпру соцiальRих служб дл, сiм'i, дiЕй та молодi,
утрашiяф соцiшьпоф шясry яеелеявr, вiдд;лу ocвiт!, службi у справах
дiтей районноi д€рхзвноi адмiяiстрацii спiльно з Вiльшанськш вiддiлеяяям
пФ;цii ГФош;вською вiддiлу полiцii ГУ НП в Кiровоградсьdй областi
мiжвiдомчу вза€модiю щодо ршяьою
взасмоiнформ}мння. облiку та 1'iПсненш соцiмьноi роботи } сiм'ями. {Ki
опинилися у смадв!х ffi€вв
обс@ин&х.

2. Упрамiяяю

соцiальноm захtсту iасел€ння райопноi дсржавноi
адмiнiстацii долучатись, в яохах яадФп повяовах<еяь, до вtрiшеЕвя пр06лем
сiмей, якi опияилися у складних життсвих йmвrяd та пmребують лiдтримм
], Вйьшщськiй цекгршьнiй районяiй лiiJрнi
ъбеrпечити системаtнчн. Ьфрv)шня рйонноlо ценгру соuIыьни\
сл}r{б дjя ciм'i, дiт€й та молодi про ciм'i', яtd опинялис' у складнж житr€вI{х
обставвяц, що пO.рапили до поля зору зашадiв спсreм, охороял здоровlя
району;
долучаmсь! в межах наданих

ловяош€ньl

якi опrнилися у сi(ладнп хЕгr€вп

до вирiшеяш проблем сiмей,

обставцl,ах та пOтрб).оть пiдтрrмки

Сщrкбi у справах дiт€й раПояпоi державноi адлiнiстрцii:
l) вmвав, в м*d компетенцii, невiдшадцю( зrходiв шодо здiйсsеЕн,
соцiального захисту дiтей, якi вихов)Фться в сiм'я, що оп!ншися у складних
житг€вш о6.1ашяахi
2) прловжиlи uбезпечеяш дi.sп Фo.4iB щодо недоrт}шення крmвп
ситуацiЙ в ciм'rx групи рвику]
З) сист€матUчно вадаmти iяформацiю районЕому ц€нтру соцiальяих
служб д1, ciм'i, дireй та молодi про впявл€нj ciмti, яЁ оmяш!с, у сшддш
житгсвli\ Мсmвияах;
4,

з

4) fiродовxlm браm участь у злiйснеFв; обстеженtl, сiм€й,

оппяплис, у складяих жит.€вях

обстав!в

як;

,

5, вiпьшаsському вiддьеяш Головаяiвtького вiддлу полiцii Гу Нп
Кiрофградськiй блш;:
]) долучатйсь, в мехах
до вярiшенш проблем
сiмей, якi опшшис, у сuадвих жиmвих об{mвинач та пlrтребуоть пiдтримки

надавих

2) iнфрмуват! районний цевт ооцiФьних служб для ciм']', дiтей m
vолоd в pa]i вяяв,lення сiмей , дiъvи. якi ризикукn поrрФип в сшаднi
жип€вi обФавиви з мФою попереджеявя нбrагополуqя в д!яп сiм'я.
Рекомендвати селrrlrцiй та сiль.ьким радам:
l) своечасно повiдомлятп раПояffий ценц соцiдьяих Фужб дlя ciM'i',
л i l ей l а молодi в с,т}тб) у спращ дiтей
райдержадм iH iсграшi пр виявленнr
та вtsникl{€Еяя кризовоi сит}адii в ciм'я, як; оmпляся у смадяп жrmвп
6.

2) передбачпти субв.яцiю райояному цеятру соцiшьяих Ф}r*6

д,т ciM'i,

дiIей la молодi в 2018 роцi дш утриманнr фахjвцiв i} соцiмьноi роботи
вiдповiднgх териФрiя.

на

соцiальпж Фуfб дя ciм'i. fiтей та молодi:
l) продовхумти забезпечумти системнrй облiк сiмей, ,rj опияшrся у
сшад{rх )&йmсвих бставинах;
2) uбезп€чи lи дФплнiФь ндселенш до соцiФьних лФ,ту швом
проведеяв, ФOп фахiвцями раfiоняою центу соц;альних служб дл, ciм'i',
7. Районному ц€нтру

у pai вшвленш сiмей з дiтьми, якi опинплfiся в складяих жlrтт€вц
йсвинd. вбезпечиlи сшчrcнiсlь ншшш рдияi якiсних соцiшьнш
посл}т спрямозаш яз подолання скпадвп жпmвлх бстOвия;
4) забеrпечити чiтку ва€модiю суб'сбв соцiальffоi робоп щодо
здiйснення початкоюi оцiнки потр€б дитtв! m ciм'i яха опинилася в складнях
З)

)iипвп бсъвинэх та наддяш iM вiдповiднв соцiФьнп
вапразлеяих на вирiш€яш
8,

спадпrх жllтг€вtх обФвин,

послуl,

Ковтоль за вtкояанням даIlоm рзпоряджеfiня покласти на першоrc

заступнrхаголови раЙонноiдержавноiадмiнiстацiiС,Нфт€ром.

Першвй riступяпх голов.
рr*оЕюI дср*rs{оi адмiпiстрrцП
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