
ПРОЄКТ

УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від __.__.2021 року                                                                          с. Нижній
Вербіж
№ ___-____/2021

Про     утворення  міждисциплінарної
команди для  організації  соціального
захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах на
території Нижньовербізької сільської
ради

З метою організації соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей», законом України «Про охорону
дитинства», постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини», від 01.06.2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах», виконавчий комітет
Нижньовербізької  сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на території
Нижньовербізької  сільської ради.

2. Затвердити склад міждисциплінарної команди із числа суб’єктів
виявлення та/або організації соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, що здійснюють свої повноваження на території
Нижньовербізької сільської ради (далі суб’єкти), додаються.

3.Надати повноваження сектору у справах дітей Нижньовербізької
сільської ради організовувати діяльність міждисциплінарної команди шляхом
формування її персонального складу на підставі пропозицій суб’єктів для
забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка перебуває у складних
життєвих обставинах, проведення засідань міждисциплінарної команди.
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4. Суб’єктам надавати сектору у справах дітей Нижньовербізької сільської

ради пропозиції щодо кандидатур для формування персонального складу
міждисциплінарної команди для соціального захисту кожної конкретної дитини,
яка перебуває у складних життєвих обставинах (у разі виявлення) та
забезпечити участь посадових осіб суб’єктів у роботі міждисциплінарної
команди.

5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
сектор у справах дітей Нижньовербізької сільської ради.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)  виконавчого комітету Н.Андрушко.

Сільський   голова                                                     Ярослав   М’ЯКУЩАК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від **.11.2021 №**/2021

СКЛАД
міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які

перебувають у складних життєвих обставинах

Голова команди представник сектору у справах дітей
Нижньовербізької   сільської ради

Секретар команди представник сектору соціальної роботи
Нижньовербізької   сільської ради

Члени міждисциплінарної команди:
представник відділу освіти, молоді та
спорту культури туризму
Нижньовербізької   сільської ради

представник КНП «Центр ПМСД
Нижньовербізької   сільської ради»

представник Коломийського
районного відділу поліції

представник ювенальної превенції
Коломийського РВП

Керуючий справами (секретар)
виконавчого  комітету                                           Наталія  АНДРУШКО


