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Про
полiтики
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Мiнiстерства
цкраiни вiд 21 червня 2017 року К 1030

3 метаю удосконалення органiзацii роботы щодо закисту прав дiтей в
об ' еднаних територiальнин громадах
НАКАЗУЮ :

1. Внести до наказу Мiнiстерства соцiальноi полiтики цкраiни
вiд 21 червня 2017 року Na 1030 „Про деякi питания дiяльностi об ' еднаноi
територiальноi громады гцодо надання послуг iз соцiальноi пiдтримки населению"
змiни, що додаються .

2. Департаменту аналiтичного пса органiзацiйного забезпечення дiяльностi
керiвництва Мiнiстерства (Бычков С . I.) забезпечити розмiщення цього наказу на
офiцiйному веб-порталi Мiнсоцполiтиi<и.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Мiнiстра Крентовську О . П.

Мiнiстр

А. Рева

•
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змiни,

•

• .

що вносяться до наказу Мiнiстерства соцiальноi полiтики Украни
вiд 21 червня 2017 року Х 1030 „Про деякi питания дiяльностi об'еднаноi
територiальноi громади щодо надання послуг 13 соцiальноi пiдтримки
населению"

•

1. В абзацi першому пiдпункту 2 пункту 2 цифры „ 3 8" замiнити цифрами

4о
2 . д одаток 1 до Методичних .~ екомендацiй щодо • дгяльностг об ' еднаноl
територ1ально1 громади у сфер1 соц1ального захисту _населения та • захисту прав
дiтей, затверджених зазначеним наказом, пгсля пункту 63 доповнити пунктами
такого зм1сту :
„64. Виявлення дiтей, якi залишвлися без батькiвського пгклування .
пгдкинУто1, знайдено1 дитини,
65. Сприяння в р еестр ацг1 народжеиня
._
дитини , покин Уто1 в пологово мУ будинку, гншо мУ закладе охо: р они здор ов ' я, а
також дитини, мати яко1 померла чи м1сце проживания матерi встановити
неможливо .
66. Тимчасове в~лаштування дитини в сiм 'ю родичв, знайомих .
•

67.Прийняття рiшення про доцiльнiсть (недоцiльнiсть) повернення дитини,
залишеноi без батькiвського пiклува.н -ся, до батькiв, oci6, якi iх замiнюють, або до
закладу.
цен р соцгально68. Тимчасове влаштУвання дит~3ни впит
р Улак для дiтей, цент
психологгчноl реабглгтацг1 дiтей або центр соцгально1 пгдтримки дiтей та семей.
дитинi
статусу
дитини - сир оти,
дитини;
позбавлено1
69. Надання

батькiвського пгклування .
7о . ВлаштУ вання дитини -сиро
р ти, дитини, позбавленоi батькiвського
пгклУвання, до медичного , навчального, виховного закладу,
дУ або
~У гишого закладу
Уустанови, в яких пр оживають дiти- сир оти та дгти, позбавленг батькiвського
п1клування .
71. Забезпечення житлом дгтей
гт i дiтей, позбавлених батькiвського
- сир

•

пгклування , встановлення опiки над майном дiтей-сиргт i дiтей, позбавлених
батькiвського пгклуваннязбе
С р ежен.5ня наявного майна, а також спр ияння в
отриманнг житла детьми- сир отами • та детьми, позбавленими батькiвського
•
п1клування , якi кого не мають).
72. Забезпечення ведения облУкУ дiтей, якi пер ебУвають У складних

життевих обставинах.
73. Сприяння у вир гшеннг спооiв мiж батьками щодо вйзначення iменг,
прiзвища, по батьковг дитини, участг одного з батькгв у вихованнг дитини., мгсця
проживания дитини.".
зв ' язку з цим пункти 64--69 вважати, вгдповгдно , пунктами 74-79.
•

2

3 . Список об ' еднаник територiальних громад для впровадження моделi

адмiнiстрування надання послуг iз соцiальноi пiдтримки населения викласти в
такiй редакцii:
„ЗАТВЕРДЖЕНО
Мiнiстерства
Наказ

соцiальноi

полiтики Украiни
вiд 21.06.2017 N 1030
(у редакцi~ наказу Мiнiстерства
соцiально1 полiт ки Украни

вщп

)

iЧ

список
об ' еднанихтеритор iальких громад для впровадження моделi

адмiнiстрування надання послуг iз соцiальноi пiдтримки населения
К!!

1

2

Назва об 'еднаноi
територ iальноi громади
Студенянська сiльська

Зимнiвська сiльська

Область

Назва юридичноi
особи

Вiнницька

Студенянська

сiльська

Волинська

рада
Зимнiвська

сiльська

ада

3

Вакулiвська

сiльська Днiпропетровська Вакулiвська

(Жовтнева)

рада

сiльська

Софiiвського

району
Днiпропетровськоi
4

Грушiвська

областi
сiльська Днiпропетровська Грушiвська

(Ленiнська)

рада . Днiпропетровськоr

областi
5

Слобожанська
(Ювiлейна)

сiльська

селищна Днiпропетровська

•

Слобожанська селищна
рада
Днiпровського

району
Днiпропетровськоi

6

Миколаiвська мiська

Донецька

областi
Миколаiвська
рада

7
8

Ба анiвська мiська
Тетерiвська сiльська

Житоми ська
Житомиреька

мiська

Слов 'янського

району
Донецькоi
областi
Ба анiвська мiська рада
Тетерiвська
сiльська
Житомирського
рада
району
Житомирськоi

областi

9

Берестiвська сiльська

10

Веселiвська селищна

Запорiзька

11

Воскресенська сiльська

Затiорiзька

Запорiзька

Берестiвська

сiльська

ада
селищна
Веселiвська
ада
Воскресенська сiльська
рада
Пологiвського
Запорisькоi
району

областi
12

Комиш-Зорянська селищна

Заiiорiзька

Комиш-Зорянська
селищна
рада
району
Бiльмацького

Запо iзькоi областi
13

Смирновська сiльська

Запорiзька

сiльська
Смирновська
•Б iльмацького
рада
Запорiзькоi
району

областi
14

Веркнянська сiльська

IваноФранкiвська

Веркнянська
сiльська
об ' еднаноi
рада
територiальноi громади

Калуського

району

Iвано-Франкiвськоi

областi
Маловискiвська мiська

15

Маловискiвська мiська

16

Новопсковська селищна

Луганська

Новопсковська селищна
ада

17

Гнiздичiвська сiльська

Львiвська

Гнiздичiвська

Кi.ровоградська

ада
сiльська

ада

18

Ходорiвська мiська

Львiвська

Ходорiвська мiська рада

19

Куцурубська сiльська

Миколаiвська

Куцурубська
сiльська
рада ••
об ' еднаноi
територiальноi громади

20

Бiлоцеркiвська сiльська

Полтавська

Бiлоцеркiвська сiльська
рада

.

Великобагачанського
району
Полтавськоi
областi
21

22

Омельницька сiльська

Пирятинська мiська

Полтавська

Полтавська

Омельницька

сiльська

рада Кременчуцького
району
Полтавськоi
областi
Пирятинська
мiська
ада

4

23

Пiщанська сiльська

Полтавська

Пiгцанська сiльська рада

24

Шишацька селищна

Полтавська

Шишацька

селищна

ада
25

Миляцька сiльська

Рiвненська

Миляцька сiльська рада

Дубровицького району
26

Пiдлозцiвська сiльська

Рiвненська

Рiвненськоi областi
Пiдлозцiвська сiльська
рада

району
27

Радивилiвська мiська

Рiнненська

Млйнiвського

•

Рiвненськоi

областi
Радивилiвська
рада

Радивилiвського

району
28

Березiвська сiльська

Сумська

мiська

Рiвненськоi

областi
Березiвська

сiльська

29

Теребовлянська мiська

Тернопiльська

ада
Теребовлянська мiська
ада

30

Шумська мiська

Тернопiльська

Шумська мiська рада

31

Мереф ' янська мiська
а

Харкiвська

32

Кочубеiвська сiльська

Херсонська

Мереф 'янська
мiська
р ада
Кочубеiвська
сiльська
рада
об ' еднаноi
територiальноi громади

33

Берездiвська сiльська

Хл2ельницька

Берездiвська

сiльська

34

Волочиська мiська

Хмельницька

рада
Волочиська мiська рада

35

Бiлозiрська сiльська

Черкаська

Бiлозiрська

сiльська

36

Еркiвська селищна

Черкаська

ада .
Еркiвська селищна рада

37

Вижницька мiська

Чернiвецька

Вижницька м i ська рада

38

Вертiiвська сiльська

Чернiгiвська

Вертiiвська

рада
39
40

Кiптiвська сiльська
Макiiвська сiльська

Чернiгiвська
Чернiгiвська

сiльська

Нiжинського

Чернiгiвськоi
району
областi
Кiптiвська сiльська рада
Макiiвська сiльська рада

