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ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціалізоване формування  

"Служба соціальної допомоги молоді, яка повернулась 

 з місць позбавлення волі або умовно засуджена" 

 

1. Служба соціальної допомоги молоді, яка повернулась з місць 

позбавлення волі або умовно засуджена (далі – Служба) – це спеціалізоване 

формування, яке створюється міським центром соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді (далі - Центр) для реалізації програм та заходів, покладених на 

Центр, зокрема, для здійснення соціальної роботи з молоддю (віком від 14 до 35 

років), яка повернулася з місць позбавлення волі або засуджена до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі. 
 

2. Служба не є юридичною особою. 
 

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України, 

нормативно-правовими актами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту, Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Центру, цим 

Положенням. 
 

4. Служба створюється Центром за наявності необхідної матеріально-

технічної бази. 
 

5. Головною метою діяльності Служби є забезпечення доступу цільових 

груп до соціальних послуг у територіальній громаді та підтримка молоді, яка 

повернулася з місць позбавлення волі або засуджена до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі. 

 

6. Основними завданнями Служби є:  

 забезпечення дотримання чинного законодавства, державних 

соціальних стандартів і нормативів, порядків взаємодії, впровадження 

нових форм і методів соціальної роботи з молоддю, яка повернулася з 

місць позбавлення волі або засуджена до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі; 

 надання соціальних послуг та соціальної підтримки молоді, яка 

повернулася з місць позбавлення волі або засуджена до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, відповідно до потреб особистості та 

характеру проблеми; 

 сприяння у соціальній адаптації молодих осіб, допомога у подоланні 

складних життєвих обставин; 



 розробка, виготовлення та розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів. 
 

7. Служба, відповідно до покладених на неї завдань, виконує : 

 консультування молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі або 

засуджена до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

 

8. Категорії отримувачів соціальних послуг: 

 молодь, яка звільняється або повернулася з місць позбавлення волі; 

 молодь, яка засуджена до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, звільнена від відбування покарань з випробуванням або умовно-

достроково; 

 сім’ї, члени яких перебувають у виховних, виправних колоніях та 

повертаються з них, звільнені з місць позбавлення волі, засуджені до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування 

покарань з випробуванням або умовно-достроково. 

 

9. Служба має право використовувати індивідуальні, групові, словесні, 

практичні, наочні, прості, складні, комплексні, довгочасні, короткочасні форми 

соціальної роботи та педагогічні (переконання, закріплення позитивного 

досвіду тощо), психологічні (тестування, тренінги, корекційні вправи тощо), 

соціологічні методи (опитування, анкетування, аналіз документів) роботи.  

 

10. Термін діяльності Служби визначається терміном дії Стратегії 

розвитку системи соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 2009 -2014 

роки. 

 

11. Критерії оцінки ефективності діяльності Служби: 

 систематичність роботи; 

 співвідношення кількості отримувачів послуг, охоплених роботою 

Служби, до загальної кількості молодих осіб, які повернулися з місць 

позбавлення волі або засуджені до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі;  

 кількість отримувачів послуг, яким надано соціальну допомогу; 

 кількість наданих соціальних послуг; 

 забезпечення 100% охопленням соціальним супроводом  

неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі або засуджені 

до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

 охоплення, за потребою, соціальним супроводом осіб віком від 18 до 

35 років, які повернулися з місць позбавлення волі або умовно 

засуджених. 

 

12. Служба може надавати керівництву Центру пропозиції щодо оцінки 

ефективності виконання, вдосконалення, продовження або припинення 

програми, у межах реалізації якої вона діє.  
 



13. Послуги, що надає Служба, є державними послугами і здійснюються 

на безоплатній основі, ґрунтуються на принципах законності дотримання прав 

людини (дитини), доступності, конфіденційності, відповідальності за 

дотримання етичних та правових норм, добровільності у прийнятті допомоги.  
 

14. Керівником Служби є штатний спеціаліст Центру, який призначається 

директором Центру. 
 

          15. Керівник Служби: 

 здійснює загальне керівництво Службою; 

 представляє Службу в інших установах та організаціях; 

 організовує роботу Служби, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на неї завдань; 

 здійснює контроль за дотриманням працівниками Служби правил 

безпеки праці; 

 координує процес надання соціальних послуг; 

 здійснює моніторинг діяльності Служби та надає пропозиції директору 

Центру щодо підвищення ефективності її роботи; 

 звітує про роботу Служби; 

 організовує роботу щодо укладення договорів, необхідних для 

організації роботи Служби; 

 надає пропозиції керівництву щодо підвищення кваліфікації 

працівників Служби; 

 забезпечує висвітлення роботи Служби у ЗМІ. 
 

 16. Діяльність Служби фінансується за рахунок коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті на реалізацію програм і заходів Центру, а також за рахунок 

інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.  
 

17. У роботі Служби можуть брати участь спеціалісти Центру та, у разі 

необхідності, враховуючи потреби отримувачів послуг, залучені за згодою 

фахівці та волонтери, координацію діяльності яких здійснює керівник Служби. 
 

18. Чисельність фахівців, залучених на договірних засадах до роботи  

Служби, видатки на їх утримання і діяльність визначаються відповідними 

програмами та положеннями про заходи і кошторисами витрат на реалізацію 

(проведення) програм (заходів).  
 

19. Видатки на оплату праці при цьому обраховуються, виходячи із 

середніх розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених 

для аналогічних категорій працівників відповідних галузей, та відпрацьованого 

часу. 
 

20. Керівник Служби, залучені фахівці та волонтери Центру у межах своєї 

компетенції можуть взаємодіяти із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері 

надання соціальних послуг, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від їх підпорядкування і форми власності, громадськими 

організаціями тощо. 



 

 


