
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

06.09.2021                                          Стрий                                             № 185

Про утворення та затвердження складу 
суб`єктів міждисциплінарної команди 
для організації соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах,
дітей, залишених без батьківського піклування,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

Відповідно до ст.56 Цивільного кодексу України, ст. ст. 34, 40, 42, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону 
України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей», ст. 10, Закону України «Про охорону дитинства», ст. 22 Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», ст. 11 Закону України 
«Про соціальні послуги», Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», пункту 20 Порядку 
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі таких, які постраждали від жорстокого поводження, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року 
№ 585, з метою забезпечення найкращих інтересів дітей та організації 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування:
         1. Утворити та затвердити склад суб`єктів міждисциплінарної команди для 
організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, згідно з додатком. 

2.  Надати службі у справах дітей виконкому Стрийської міської ради 
повноваження щодо організації діяльності міждисциплінарної команди шляхом 
формування її персонального складу (наказом) на підставі пропозицій суб`єктів 
міждисциплінарної команди та проведення засідань міждисциплінарної 
команди для забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах, дитині, залишеній без батьківського 



піклування, дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування.
3. Суб`єктам міждисциплінарної команди на запит служби у справах дітей 

виконкому Стрийської міської ради:
3.1. Надавати пропозиції щодо кандидатур для формування персонального 

складу міждисциплінарної команди з метою соціального захисту конкретної 
дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини, залишеної без 
батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування..

3.2.  Забезпечувати участь посадових осіб у роботі міждисциплінарної 
команди. 

3.3. Подавати протягом п`яти робочих днів після отримання запиту 
інформацію про дитину та її сім`ю, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, дитину, залишену без батьківського піклування, дитину-сироту, 
дитину, позбавлену батьківського піклування, необхідну для забезпечення її 
соціального захисту.

3.4. В межах своїх повноважень неухильно дотримуватися інших вимог 
Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі таких, які постраждали від жорстокого 
поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 
червня 2020 року  № 585.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.

   Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

                                                                                            
                                                                                             



                                                                                             Додаток
                                                                                      до розпорядження міського голови

від 06.09.2021р. № 185

Склад суб`єктів
міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей,                            

позбавлених батьківського піклування

1. Служба у справах дітей виконкому Стрийської міської ради.

2. Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради.

3. Управління освіти Стрийської міської ради.

4. Відділ молодіжної політики Управління культури Стрийської міської 
ради.

5. Центр соціальних служб Стрийської міської ради.

6. Стрийське районне управління поліції Головного управління 
національної поліції у Львівській області.

7. КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия».

8. КНП «Стрийська центральна районна лікарня».

9. Відділ ДРАЦС у місті Стрию Стрийського району Львівської області 
Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).

     10. Старостинські округи Стрийської міської ради.

11. Стрийський міськрайонний відділ Центру пробації у Львівській області. 

Керуючий справами виконкому                              Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


