
 

 

проект рішення 

 

 
від « 10   » 11. 2022р. №277 

 

 

Про зняття із соціального супроводу 

сім’ї та припинення надання соціальної  

послуги «Соціального супроводу» 

 

 

 

Відповідно до статті 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» № 

895 від 21 листопада 2013 року, Наказу Міністерства соціальної політики «Про 

затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у складних життєвих обставинах» №318 від 31 березня 2016 року, враховуючи подані 

документи: лист Служби у справах дітей від 09.11.2022р. №11/13-44/462 «Про надання 

інформації», лист ФОП Хацевич В.І. від 21.10.2022р. №42, керуючись Порядком 

організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 р. № 587, ч.І ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Зняти з обліку сім’ю, яка перебуває на обліку, як таку що перебуває в складних 

життєвих обставинах та припинити соціальні послуги соціального супроводу через 

невиконання умов договору від 07 жовтня 2022р. №2: 

1.1. М**** Богдана Степановича, м. Бурштин. 

2. Сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту Бурштинської міської ради 

(Г.Олексин) – припинити надання соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на території Бурштинської 

територіальної громади. 

3. п.1.1 Рішення виконавчого комітету від 29.09.2022р. №205 «Про взяття на облік 

сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та надання соціальної послуги 

соціального супроводу» вважати таким, що втратив чинність. 

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.   

 

 

Міський голова                                 Василь АНДРІЄШИН 

 



 

 

 

Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від  _________ №_______ 

Про зняття з обліку сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

припинення соціальної послуги соціального супроводу». 

 
Обґрунтування прийняття рішення. 

Систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, 

передбачених індивідуальним планом соціального супроводу.  

 
Мета прийняття рішення 

Головною метою припинення соціальної послуги «Соціального супроводу» є 

відсутність позитивних результатів індивідуального плану та небажання, без поважних 

причин. 

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» № 895 від 21 

листопада 2013 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» № 896 від 21 

листопада 2013 року, Наказу Міністерства соціальної політики «Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах» №318 від 31 березня 2016 року. 

 
Доповідач на пленарному засіданні. 

 

Завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї, молоді та спорту   -   Галина Олексин. 

 

 

Підготував 

Завідувач сектору сім’ї відділу сім’ї,  

молоді та спорту                                  _________________                Галина ОЛЕКСИН 

 

 

 

 


