
проект рішення 

 

 
від « 10   » 11.  2022р. №278 

 

 

Про взяття на облік сімей, які перебувають  

в складних життєвих обставинах та надання  

соціальної послуги соціального супроводу 

 

 

Відповідно до статті 34,52,59 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, 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, з метою 

ефективної роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

виконавчий комітет Бурштинської міської  ради 

                

ВИРІШИВ: 

 1. Взяти на облік сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах: 

1.1. О**** Іванни Федорівни, с. Вигівка; 

1.2. К**** Марії Богданівни, с. Куропатники. 

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

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

перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на території Бурштинської 

територіальної громади. 

3. Координацію  роботи за виконанням даного  рішення покласти на начальника 

відділу сім`ї, молоді  та  спорту ( М. Козар). 

     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 взяття на облік сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 

надання соціальної послуги соціального супроводу». 

 
Обґрунтування прийняття рішення. 

Створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації сімей/осіб різних 

категорій; проведення інформаційно-консультаційної та правової роботи, спрямованої на 

підвищення ролі сім’ї/особи в духовому та інтелектуальному розвитку, забезпечення 

надання комплексної соціальної допомоги сім’ям/особам.  

 
Мета прийняття рішення 

Головною метою є створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації 

сімей/осіб різних категорій; та супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та є виявленні на території Бурштинської громади як такі, що потребують 

соціального супроводу. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


