
 

 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н  Я 

 

від 19.10.2011р. №_620 
 
 
 
 
 
 

З метою впровадження ефективного механізму взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи із сім`ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
відповідно до Законів України: «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», 
«Про соціальні послуги», «Про попередження насильства в сім'ї»; на 
виконання спільного наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства 
освіти і науки, Міністерства транспорту і зв'язку, Міністерства внутрішніх 
справ, Державного Департаменту України з питань виконання покарань від 
14.06.2006р. №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку 
взаємодії суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних 
життєвих обставинах», керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради 

РІШАЄ: 
 
1. Затвердити Положення про комісію по роботі із сім`ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах (Додаток №1). 
2. Затвердити склад комісії по роботі із сім`ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах (Додаток №2). 
3. Склад постійно діючої робочої групи та порядок взаємодії суб'єктів 

соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
затверджені рішеннями виконкому від 20.01.2010 р. №38, вважати 
недійсними. 
 

Міський голова                                                                            В.Москаленко 
 

Заступник міського голови 
                                                                                                                                                              О.Дзига  

 

Керуючий справами виконкому                           
А.Охрімчук 

 

Начальник юридичного відділу                                                                         
Т.Камінська 

                                         

                                                                                            Начальник відділу у справах сім`ї, молоді,  
фізичної культури і спорту 

                                                                                                                                                                     І. Григорчук 

Про затвердження Положення про 
комісію по роботі із сім`ями, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах, та її складу. 



Додаток № 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням виконкому Коростенської  
міської ради від 19.10.2011 р. № 620  

 
 

СКЛАД 
 комісії по роботі із сім`ями,  

які опинились у складних життєвих обставинах 
 

Дзига Олександр Олексійович -заступник міського голови,  
голова комісії 

Микитчук Олександр Федорович 
-директор центру соціальних служб 
для  сім’ї, дітей та молоді, депутат 
міської ради; секретар комісії 

Григорчук Ігор Леонідович - начальник відділу у справах сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту 
виконавчого комітету, заступник 
голови комісії 

члени комісії:   

Єсін Ігор Володимирович 

-начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Коростенської 
міської ради 

Краснокутська Алла Володимирівна 
-начальник відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської 
міської ради, депутат міської ради 

Малихіна Лариса Миколаївна -заступник головного лікаря по 
дитинству та пологовій допомозі 

Фіцай Ніна Миколаївна 
-начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету 

Бобровнік Діана Олександрівна 

-в.о. начальника відділення 
кримінальної міліції в справах дітей 
Коростенського МРВ УМВС (за 
згодою) 

Заріцька Віта Валеріївна 

-начальник Коростенського 
міськрайонного відділу 
кримінально-виконавчої інспекції 
(за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                      А. Охрімчук 



Додаток № 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням виконкому Коростенської  
міської ради від 19.10.2011 р. № 620  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію по роботі із сім`ями,  

які опинились у складних життєвих обставинах  
 

1.Загальні положення. 
1.1. Комісія по роботі із сім`ями, які опинились у складних життєвих 

обставинах (далі – комісія) – це дорадчий орган, створений з метою 
підтримки членів сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, у 
вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою 
власних засобів і можливостей; попередження виникнення нових складних 
життєвих обставин; створення умов для подальшого самостійного 
розв’язання життєвих проблем, що виникають. 

1.2.Положення розроблено відповідно до Законів України: «Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про 
попередження насильства в сім'ї»; на виконання спільного наказу 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства праці і 
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, Міністерства 
транспорту і зв'язку, Міністерства внутрішніх справ, Державного 
Департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006р. 
№1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії 
суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих 
обставинах». 

 
2. Суб'єкти соціальної роботи із сім'ями,  

які опинилися у складних життєвих обставинах. 
2.1. Суб'єктами соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, є: 
-відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради; 
-служба у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської 

ради; 
-Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді; 
-Коростенська центральна міська лікарня;  
-відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради;  
-управління праці і соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 
-Коростенський міськрайонний відділ УМВС України в Житомирській 

області; 
-Коростенський міськрайонний відділ кримінально-виконавчої 

інспекції УДДВП України в  Житомирській області.  
 



3.Об'єкти соціальної роботи із сім'ями,  
які опинилися у складних життєвих обставинах. 

3.1. Об'єктами соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, є 

- сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в 
змозі подолати їх самостійно, у зв'язку з інвалідністю батьків або дітей, 
вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з 
членів сім'ї, його перебування у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, 
насильством у сім'ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і 
негативними стосунками в сім'ї, безробіттям одного з членів сім'ї, якщо він 
зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що потребує 
працевлаштування;  

- сім'ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

- неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка; 
- сім'ї, члени яких перебували чи перебувають на державному 

утриманні.  
4.Порядок соціальної роботи із сім'ями,  

які опинилися у складних життєвих обставинах. 
4.1.Виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
4.1.1. Інформацію про сім'ї, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, може отримувати будь-який із суб'єктів соціальної роботи, 
визначений даним Положенням, у вигляді особистої заяви громадянина або 
звернення про допомогу одного з членів сім'ї, від організацій, установ, 
підприємств, міської ради, органів охорони здоров'я, освіти, внутрішніх 
справ, установ виконання покарань, яку передають до Коростенського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.   

4.1.2. Не допускається розголошення відомостей про особисте життя 
членів сім'ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах, та іншої 
інформації особистого характеру, які сталі відомі під час здійснення 
соціального супроводу. 

 
4.2.Соціальне інспектування. 
4.2.1. На підставі отриманої інформації Коростенський міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із службою у справах 
дітей та (у разі потреби) із залученням інших суб'єктів здійснюють соціальне 
інспектування сім'ї (визначають її склад, основні проблеми і потреби її членів 
тощо), за результатами якого складають акт обстеження житлово-побутових 
умов сім'ї. На підставі отриманої під час соціального інспектування 
інформації Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді формує та веде загальний банк даних цих сімей у журналі обліку 
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.  

4.2.2. Об'єктами формування загального банку даних для соціального 
супроводу є сім'ї, яких узято на облік у журналі обліку сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах.   

 
 



4.3.Діяльність комісії. 
4.3.1. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. 

При потребі для участі в обговоренні окремих питань на засідання можуть 
запрошуватись відповідні компетентні особи з управлінь виконкому, установ, 
організацій і суб’єктів господарювання. 

 4.3.2. Комісію очолює голова, який, відповідно до цього Положення: 
- забезпечує діяльність комісії; 
- підписує документи від імені комісії; 
- представляє комісію у взаємовідносинах з органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової 
інформації та іншими юридичними та фізичними особами. 

4.3.3. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови у разі його 
відсутності. 

    4.3.4. Секретар комісії, відповідно до цього Положення: 
     - здійснює оформлення документів щодо роботи комісії; 
     - готує матеріали на розгляд комісії; 

          - повідомляє про час, місце і порядок денний засідання комісії її членів, 
а також запрошених осіб. 

4.3.5. Члени комісії зобов’язані: 
- відвідувати засідання комісії та брати активну участь у його роботі; 
- виконувати рішення та доручення комісії. 
4.3.6.На засіданні комісії в присутності суб'єктів соціальної роботи 

розглядаються матеріали про стан сім'ї, яка опинилась у складних життєвих 
обставинах (заява, акт обстеження житлово-побутових умов), можлива 
присутність сім'ї. Більшістю голосів приймається рішення про взяття сім'ї під 
соціальний супровід або відсутність такої необхідності та розподіляються 
функції кожного суб'єкта стосовно вирішення складних життєвих обставин 
цієї сім'ї, після цього Коростенським міським центром соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді заводиться облікова картка встановленого зразка.   

 
4.4.Соціальний супровід. 
4.4.1. Після прийняття рішення комісії Коростенським міським 

центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вживаються заходи щодо 
взяття сім'ї під соціальний супровід, розробляється план соціального 
супроводу цієї сім'ї, установлюється термін здійснення соціального 
супроводу. За потреби справа розглядається на засіданні комісії органу 
повторно і вирішується питання продовження або припинення соціального 
супроводу цієї сім'ї.  

 
4.5.Припинення соціального супроводу.  
4.5.1. Соціальний супровід може припинятися у разі:  
-подолання сім'єю складної життєвої ситуації,  
-відмови сім'ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам,  
-переїзду сім'ї (суб'єкт, який здійснює соціальний супровід повинен 

повідомити відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 
новим місцем проживання (перебування) цієї сім'ї, якщо воно відоме),  



4.5.2. За наявності вищевказаних причин для припинення супроводу 
спільним рішенням на засіданні комісії сім'я, яка перебувала в складних 
обставинах, знімається з супроводу, що фіксується в обліковій картці.  

5.Функції суб'єктів соціальної роботи. 
5.1.Коростенський міський центр соціальних служб для сім`ї дітей та 

молоді:   
5.1.1.Координує здійснення соціального супроводу сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах.   
5.1.2.Ініціює засідання комісії шляхом подання відповідних матеріалів 

до відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 
комітету Коростенської міської ради про виявлення сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах.   

5.1.3.Готує матеріали до особової справи сім'ї на засідання комісії.   
5.1.4.Здійснює діагностування сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, у тому числі обов'язкове соціальне інспектування.   
5.1.5.Забезпечує системний облік сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах шляхом формування відповідного банку даних.   
5.1.6.Розробляє спільно із сім'єю, яка опинились у складних життєвих 

обставинах, план її супроводу.  
 5.1.7.Здійснює соціальний супровід сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах шляхом надання її членам комплексу адресних 
соціальних послуг як необхідної підтримки, допомоги і самодопомоги.   

5.1.8.Здійснює заходи щодо попередження насильства в сім'ї або 
реальної загрози його вчинення відповідно до Інструкції щодо порядку 
взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді та органів внутрішніх 
справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, 
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді, 
та Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2004р. №3/235, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2004р. за №399/8998, 
надає необхідну допомогу жертвам насильства в сім'ї.   

5.1.9.Інформує службу у справах дітей виконавчого комітету 
Коростенської міської ради про випадки жорстокого поводження з дітьми або 
реальну загрозу його вчинення відповідно до Порядку розгляду звернень та 
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози 
його вчинення, затвердженого наказом Державного комітету України у 
справах сім'ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 
від 16.01.2004р. №5/34/24/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
22.01.2004р. за №399/8698.   

5.1.10.Представляє у судових органах у разі потреби інтереси членів 
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.   

5.1.11.Двічі на рік надає відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної 
культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради 
відомості щодо кількості сімей даної категорії, які стоять на обліку, які 
перебувають під соціальним супроводом, зняті з соціального супроводу з 
позитивним/негативним результатом або з інших причин, які відмовились від 
соціального супроводу.    



 5.1.12.Поширює соціальну рекламу послуг різним типам сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах.   

 
5.2.Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради:   
5.2.1. Бере участь у роботі комісії.  
5.2.2.Організує оздоровлення та відпочинок дітей та молоді з сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах.   
5.2.3.Сприяє працевлаштуванню та зайнятості членів сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах.   
5.2.4.Звертається з клопотанням до інших структурних підрозділів 

міськвиконкому, підприємств, установ, організацій з метою сприяння у 
наданні необхідної допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих 
обставинах.   

5.2.5.Сприяє вирішенню питання щодо надання сім'ям означеної 
категорії матеріальної (грошової та натуральної) допомоги.   

 
5.3.Служба у справах дітей виконавчого комітету Коростенської 

міської ради  
 5.3.1.Бере участь у роботі комісії.   
5.3.2.Повідомляє про виявлення сімей з дітьми, у яких є випадки 

насильства в сім'ї, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 
вчинення тощо.   

5.3.3.Порушує питання про вилучення дитини з сім'ї при безпосередній 
загрозі її життю і здоров'ю, у разі потреби - про призначення опікуна 
(піклувальника), тимчасове влаштування дитини, передачу в прийомну сім'ю, 
будинок сімейного типу, інтернатний заклад.   

5.3.4.Вживає заходів щодо захисту житлових та майнових прав дітей.   
5.3.5.Здійснює спільно з Коростенським міським центром соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді соціальне інспектування сімей, які опинились 
у складних життєвих обставинах.   

5.3.6.Бере участь у судових засіданнях з розгляду справ, за якими 
проходять неповнолітні, надає судам інформацію про їхній соціальний стан. 

 
5.4.Коростенська центральна міська лікарня:   
5.4.1.Бере участь у роботі комісії.   
5.4.2.Повідомляє Коростенський міський центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах.   

5.4.3.Надає медичну, медично-консультативну допомогу та забезпечує 
за направленнями Коростенького міського центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді консультування медпрацівниками в закладах охорони 
здоров'я сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.   

5.4.4.Сприяє розповсюдженню у закладах охорони здоров'я соціальної 
реклами з питань здорового способу життя та відповідального батьківства.   

5.4.5.Забезпечує направлення на санаторне лікування дітей із сімей, які 
опинились у складних обставинах, у санаторних закладах системи охорони 



здоров'я за наявності медичних показань для санаторно-курортного 
лікування.   

5.4.6.При потребі залучається до інспектування сімей, які опинились у 
складних обставинах. 

5.4.7.Інформує Коростенський міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді про сім'ї, батьків або осіб, які їх замінюють, мають 
тривалу хворобу, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, 
або порушують права й обмежують законні інтереси дитини, ухиляються або 
не виконують батьківські обов'язки у зв'язку із зловживанням алкоголю, 
уживанням наркотичних засобів, психотропних речовин тощо.  

 
5.5.Відділ освіти  виконавчого комітету Коростенської міської ради:  
5.5.1.Бере участь у роботі комісії.  
5.5.2.Повідомляє Коростенський міський центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах.  

5.5.3.Веде внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з 
боку педагогічного працівника, соціального педагога, та інформує про це 
службу у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради і 
Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

5.5.4.Забезпечує роботу шкільних психологів з дітьми, які опинились у 
складних життєвих обставинах.  

5.5.5.Може створювати при освітніх закладах об'єднання батьків, 
педагогів, громадськості щодо забезпечення педагогічного впливу на дітей із 
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та схильних до 
противоправних дій, залучають до цієї роботи соціальних працівників 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

5.5.6.Проводить профілактичну роботу з дітьми, підлітками, молоддю, 
схильними до правопорушень з числа сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, контролюють відвідування ними навчальних закладів 
та якість навчання.  

5.5.7.Вживають невідкладних заходів щодо активного залучення до 
громадської та гурткової роботи в середніх загальноосвітніх школах та 
позашкільних навчальних закладах, дітей із сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах.  

5.5.8.Проводить спільно з Коростенським міським центром соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді інформаційно-профілактичні заходи, 
спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, формування 
відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім'ї, профілактику 
жорстокого поводження в родинах тощо.  

5.5.9.Залучає працівників освіти до соціального інспектування сімей, 
які опинились у складних життєвих обставинах, у яких виховуються діти 
шкільного віку.  

5.5.10.Сприяє розповсюдженню в навчальних закладах соціальної 
реклами з питань профілактики здорового способу життя.  

 



5.6.Управління праці і соціального захисту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради:  

5.6.1.Бере участь у роботі комісії.  
5.6.2.Повідомляє Коростенському міському центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах.  

5.6.3.Розглядає позачергово за клопотанням відділу у справах сім'ї, 
молоді, фізичної культури та спорту Коростенського міськвиконкому, 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді справи осіб з 
числа сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, щодо 
призначення державної допомоги, субсидій тощо.  

5.6.4.Сприяє розповсюдженню інформації про надання соціальних 
послуг дітям, молоді, різним категоріям сімей.  

 
5.7.Коростенський міськрайонний відділ УМВС України в 

Житомирській області:  
5.7.1.Бере участь у роботі комісії.  
5.7.2.Надсилає Коростенському міському центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах.  

5.7.3.Організовує спільно з Коростенським міським центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді профілактичну та просвітницьку 
роботу з неповнолітніми, молоддю, схильними до  правопорушень, з числа 
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та їхніми батьками.  

5.7.4.Вживає заходів, спрямованих на своєчасне виявлення осіб, 
схильних до вчинення насильства в сім'ї, та дітей, щодо яких учинено 
насильство або існує загроза його вчинення, та інформує про них 
Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 
службу у справах дітей.  

5.7.5.Забезпечує в межах своєї компетенції першочерговий розгляд заяв 
про випадки насильства в сім'ї за поданням працівника Коростенського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

5.7.6.Надає допомогу в отриманні паспортів дітям з числа сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, цієї категорії за клопотанням 
Коростенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

5.7.7.Здійснює первинне дослідження поведінки, проблем та 
особистості неповнолітніх, засуджених до покарання у вигляді громадських 
робіт, виправних робіт, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням, та їхніх сімей і передає матеріали до Коростенського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та кримінально-
виконавчої інспекції.  

5.7.8.Збирає та узагальнює інформацію про осіб, які втягують 
неповнолітніх у злочинну діяльність.  

5.7.9.Надає допомогу органам освіти і охорони здоров'я в підготовці 
відповідних документів щодо оформлення особових справ неповнолітніх, які 
направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної 
реабілітації.  



5.7.10.Здійснює контроль за неповнолітніми, які перебувають на обліку 
кримінальної міліції у справах неповнолітніх.  

 
5.8.Коростенський міжрайонний відділ кримінально-виконавчої 

інспекції УДДПВП України в Житомирської області:  
5.8.1.Бере участь у роботі комісії.  
5.8.2.Повідомляє Коростенському міському центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах.  

5.8.3.Сприяє розповсюдженню реклами про послуги Коростенського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які звільняються 
з місць позбавлення волі.  

5.8.4.Проводить спільно з Коростенським міським центром соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді профілактичну та просвітницьку роботу з 
неповнолітніми та молоддю з числа сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, здійснює інспектування сімей, в яких проживають 
неповнолітні, що стоять на обліку Кримінально-виконавчої інспекції.  
   

Керуючий справами міськвиконкому                                          А. Охрімчук 


