
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                        

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                                                       

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                           

РІШЕННЯ 

 

 

25 листопада  2021 року          №  157 

 

          
Про утворення  міждисциплінарної команди 

для організації соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

на території Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області та 

затвердження складу суб’єктів  

 
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

статті 23¹ Закону України «Про охорону дитинства», статті 4 Закону України «Про органи 

і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанов Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008  № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», наказу Міністерства 

соціальної політики України від 26.03.2021 № 151 «Про затвердження форм документів, 

необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, 

дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування», з метою організації соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, виконавчий комітет Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах на території Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області (далі – міждисциплінарна команда), із числа 

суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей. 

2. Затвердити склад суб’єктів міждисциплінарної команди для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на території 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, згідно з додатком.  

3. Порядок діяльності міждисциплінарної команди регулюється Порядком  

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах». 

4. Надати Службі у справах дітей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області повноваження організовувати діяльність міждисциплінарної команди 

шляхом формування її персонального складу для забезпечення соціального захисту 

кожної дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб’єктів виявлення 



та/або організації соціального захисту дітей, проведення засідань міждисциплінарної 

команди. 

5.  Суб’єктам виявлення та/або організації соціального захисту дітей надавати 

Службі у справах дітей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області пропозиції щодо кандидатур для формування персонального складу 

міждисциплінарної команди для забезпечення соціального захисту кожній конкретній 

дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та забезпечити участь посадових 

осіб суб’єктів у роботі міждисциплінарної команди. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Саф’янівського 

сільського голови Ізмаїльського району Одеської області Чепоя І. Г. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                      Наталія ТОДОРОВА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

від  25.11.2021 року №157 

 

 

 

 

СКЛАД  

суб’єктів міждисциплінарної команди  

для організації соціального захисту дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах  

на території Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

 

 

1. Служба у справах дітей Саф’янівської сільської ради. 

 

2. 

 

3. 

 

Відділ соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради. 

 

Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради. 

 

4. Управління освіти Саф’янівської сільської ради. 

 

5. Заклади загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради. 

 

6. Заклади дошкільної освіти Саф’янівської сільської ради. 

  

7. Комунальне некомерційне підприємство Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області «Центральна районна лікарня» 

  

8. Сектор ювенальної превенції Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в 

Одеській області. 

 
  

 

 

 

 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96

