
ПОЛОЖЕННЯ 

про Службу соціальної підтримки сімей 
 

1. «Служба соціальної підтримки сімей» (далі Служба) – це 

спеціалізоване формування, яке утворюється Івано-Франківським міським 

центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр).  

2. Служба не є юридичною особою. 

3. Служба у своїй діяльності керується чинним  законодавством України. 

4. Головною метою діяльності Служби є здійснення соціальної підтримки 

та надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не в змозі  подолати їх за допомогою власних 

засобів та можливостей, прийомним сім’ям, дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського  піклування та особам  з їх числа, які проживають на 

території міста Івано-Франківська. 

5. Основними завданнями Служби є: 

- здійснення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей та осіб із 

складних життєвих обставин, які вони не в змозі самостійно подолати за 

допомогою наявних засобів і можливостей; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин в сім’ї; 

- створення умов для самостійного розв’язання життєвих проблем, що 

виникають в сім’ї  та повернення  до повноцінного життя родини; 

- підтримка сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- впровадження програми з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування з числа учнів старших та 

випускних класів інтернатних закладів та осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- cприяння працевлаштуванню учнівської, студентської, незайнятої молоді 

та членів їх родин, молоді з особливими потребами на постійну, 

тимчасову  або сезонну роботу.   

6. Основними функціями Служби є: 

      -  виявлення та облік сімей,  які опинились у складних життєвих обставинах; 

- вивчення потреб сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих                                                                    

обставинах; 

- здійснення пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-                                                                  

вихователі та направлення їх на навчання;  

  - підготовка до навчання кандидатів в опікуни та піклувальники за                                               

направленням служби у справах дітей;  

   - надання інформаційних послуг з питань працевлаштування та    

підприємництва;   

- залучення благодійних організацій, громадських організацій, суб'єктів             

господарювання, які провадять підприємницьку діяльність до розв'язання 

актуальних соціальних проблем сімей та осіб, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 



 7. Основними отримувачами послуг Служби є члени сімей та особи, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування з числа учнів старших та випускних класів 

інтернатних закладів та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, які перебувають на вихованні в прийомних сім’ях, прийомні 

батьки. 

          8. Формами роботи Служби є індивідуальна та групова робота із 

отримувачами послуг, яка здійснюється на регулярній або періодичній основі у 

спеціальних закладах  та на дому. 

.   9. Методи  соціальної роботи  Служби :  

           -  проведення бесід, консультувань; 

 - надання інформаційних, соціально-педагогічних, психологічних,                                                                                           

соціально-економічних послуг сім’ям та особам, отримувачам послуг; 

- проведення інформаційно-просвітницьких, навчальних  заходів з метою 

попередження та профілактики складних життєвих обставин; 

-  соціальний  супровід сімей та осіб; 

    - соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків                   

сімейного    типу; 

      10. Служба створюється при наявності необхідної матеріально-технічної 

бази, зокрема приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам  і 

вимогам  пожежної безпеки.   

          11.  Ефективність діяльності Служби полягає у своєчасному виявленні  та 

обліку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, здійсненні 

комплексу заходів, спрямованих на вихід сім’ї або особи  зі складних життєвих 

обставинах, наслідки яких вона  не в змозі самостійно подолати  за допомогою 

наявних засобів та можливостей, створенні  умов для  самостійного розв’язання  

та подолання життєвих труднощів, збереженні та підвищенні соціального 

статусу сім’ї або особи , яка опинилася  у складних життєвих обставинах.   

12. Служба працює  як у стаціонарному, так і в мобільному режимах.   

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

на безоплатній основі.  

14. Керівником Служби є штатний спеціаліст Центру, який призначається 

директором Центру. 

          15. Керівник  Служби: 

1) здійснює загальне керівництво Службою; 

2) представляє Службу в інших установах та організаціях; 

3) організовує роботу Служби, несе персональну відповідальність за 

виконання завдань, покладених на Службу; 

4) здійснює контроль за дотриманням працівниками Служби правил 

безпеки праці; 

5) координує процес надання соціальних послуг; 

6) здійснює моніторинг діяльності Служби та надає пропозиції 

директору Центру щодо підвищення ефективності її роботи; 



7) звітує про роботу Служби; 

8) організовує роботу щодо укладення договорів, необхідних для 

організації роботи Служби; 

9) надає пропозиції керівництву щодо підвищення кваліфікації 

працівників Служби. 
 

          16. Фінансування Служби здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

на утримання та діяльність Івано–Франківського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, а також за рахунок інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

          17. У роботі Служби можуть брати участь залучені на договірних засадах 

фахівці, координацію діяльності яких здійснює керівник Служби. 

18. Чисельність фахівців, залучених на договірних засадах до роботи  

Службия, видатки на їх утримання і діяльність визначаються відповідними 

програмами та положеннями про заходи і кошторисами витрат на реалізацію  

програм  та проведення 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 у межах своєї компетенції  

взаємодіють із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я, санітарно-

епідеміологічними службами, органами внутрішніх справ МВС України, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності, громадськими організаціями тощо. 

 
 

 


