
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.07.2021                                         Мукачево                                                  № 261           
 

 
Про міждисциплінарну команду з питань організації соціального захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
 
 На виконання п. 20 Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 
постраждали від жорстокого поводження , затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України  від 01 червня 2020 року № 585 “Про забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 
“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав 
дитини”, з метою забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 
жорстокого поводження, керуючись ст. ст. 32, 34, 40, ч.1 ст.52,  ч. 6 ст.59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 
 
1. Утворити міждисциплінарну команду з питань організації соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
 
2. Затвердити склад суб'єктів міждисциплінарної команди з питань організації 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
згідно додатку 1 до цього рішення. 
  
3. Затвердити Положення про міждисциплінарну команду з питань організації 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
згідно додатку 2 до цього рішення. 
 
4. Надати службі у справах дітей Мукачівської міської ради (Степанова О.Р.) 
повноваження щодо організації діяльності міждисциплінарної команди шляхом 
формування її персонального складу на підставі пропозицій  суб'єктів 
міждисциплінарної команди для забезпечення допомоги  кожній конкретній 



дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, проведення засідань 
міждисциплінарної команди. 
 
5. Суб’єктам міждисциплінарної команди на запит служби у справах дітей 
Мукачівської міської ради: 

5.1. Надавати пропозиції щодо кандидатур для формування персонального 
складу міждисциплінарної команди з метою соціального захисту конкретної 
дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. 

5.2. Забезпечувати участь посадових осіб у роботі міждисциплінарної команди. 

5.3. Подавати протягом п’яти робочих днів після отримання запиту інформацію, 
отриману під час здійснення встановлених законодавством повноважень, про 
дитину та її сім’ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах, необхідну 
для забезпечення її соціального захисту. 

5.4. У 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.  
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради  О. Степанову. 
 
 
В.о. міського голови                          Р.ФЕДІВ 
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                                                                                                    до  рішення виконавчого комітету 
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Склад 
 суб'єктів міждисциплінарної команди з питань організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
  

1. Служба у справах дітей  Мукачівської міської ради 
 
2. Управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради 
 
3. Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
 
4. Навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування (за 
потребою) 
 
5. КНП "ЦПМСД  Мукачівської міської територіальної громади" 
 
6. Відділ ювенальної превенції Мукачівського районного управління поліції 
ГУНП в Закарпатській області (за потребою) 
 
7. ММКУ „Інклюзивно-ресурсний центр” Мукачівської міської ради (за 
потребою) 
 
8. Мукачівський міськрайонний центр зайнятості населення (за потребою) 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                                    О. Лендєл 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про міждисциплінарну команду з питань організації соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
 

1.  Міждисциплінарна команда з питань організації соціального захисту дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - міждисциплінарна 
команда) утворюється за рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради з числа суб’єктів, до повноважень яких входять питання захисту прав та 
інтересів дітей, надання дітям і сім’ям відповідних послуг, із визначенням 
повноважень служби у справах дітей Мукачівської міської ради щодо 
організації діяльності 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.   
2. Міждисциплінарна команда - команда фахівців, які є працівниками суб’єктів  
для захисту прав дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. 
3. Суб’єкти організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, (далі - суб’єкти) - виконавчі органи Мукачівської міської 
ради, заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, органи 
Національної поліції, інші заклади, установи, до компетенції яких належить 
питання надання послуг дітям і сім’ям, забезпечення захисту їх прав та 
інтересів . 
4. Міждисциплінарна команда  у своїй діяльності керується постановою 
Кабінету Міністрів України  від 01 червня 2020 року № 585 “Про забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”,  
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 “Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав дитини” та 
цим Положенням. 
5. Формування персонального складу міждисциплінарної команди здійснює 
служба у справах дітей Мукачівської міської ради на підставі пропозицій 
суб'єктів для забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах. 
6. Основними завданнями міждисциплінарної команди є: 
- прийняття узгоджених дій та рішень в інтересах дитини; 



- аналіз інформації про дитину, її сім’ю, складні життєві обставини, в яких вона 
перебуває, результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї у соціальних 
послугах, здатності батьків здійснювати догляд та виховання дитини, рівня 
виконання ними батьківських обов’язків; 
- ініціювання розгляду питання щодо соціального захисту дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, на засіданні комісії з питань 
захисту прав дитини, зокрема щодо обов’язковості надання соціальних послуг 
(проходження індивідуальних корекційних програм) особам у разі невиконання 
ними батьківських обов’язків, вчинення домашнього насильства чи жорстокого 
поводження з дитиною. 
- розроблення, виконання, систематичний (щоквартальний) перегляд і 
коригування індивідуального плану соціального захисту (далі-індивідуальний 
план) дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах.   

7. Індивідуальний план розробляється за формою, затвердженою 
Мінсоцполітики, на основі результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї у 
соціальних послугах, підписується членами міждисциплінарної команди та 
затверджується комісією з питань захисту прав дитини. 
8. Індивідуальний план розробляється протягом семи робочих днів з дати взяття 
дитини на облік. Строк його затвердження не повинен перевищувати 14 
календарних днів з дати взяття дитини на облік. 

9. Функції з координації діяльності щодо виконання індивідуального плану 
покладаються на службу у справах дітей. 

10. Індивідуальний план містить: 

- інформацію про потреби дитини, заходи щодо їх задоволення, відповідальних 
виконавців, строки та відомості про стан його виконання; 

- заходи із соціальної підтримки сім’ї дитини; 

- інформацію про перегляд та коригування заходів. 

11. Під час розроблення індивідуального плану дитина, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах, її батьки, інші законні представники, якщо вони 
не є кривдниками дитини, інформуються про права, заходи та послуги, якими 
вони можуть скористатися. 

12. Індивідуальний план може погоджуватися батьками, іншими законними 
представниками дитини або одним із батьків (якщо вони не є кривдниками 



дитини, не ухиляються від захисту прав та інтересів дитини) з метою 
забезпечення їх активної участі у здійснення заходів, зазначених у плані. 

13. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання 
індивідуального плану, потреби у визначенні додаткових заходів із соціального 
захисту дитини питання щодо його коригування виноситься для розгляду на 
засіданні комісії з питань захисту прав дитини. 

14. Копії індивідуального плану, результати його перегляду невідкладно, 
протягом однієї доби, надсилаються службою у справах дітей кожному члену 
міждисциплінарної команди для виконання, батькам або іншим законним 
представникам дитини, якщо вони не є кривдниками. 

15. Суб’єкти, які є виконавцями індивідуального плану, зобов’язані щокварталу 
(або на вимогу) надавати службі у справах дітей звіт про стан його виконання в 
межах своїх повноважень. 

16. Робота міждисциплінарної команди проводиться у формі засідань за 
потребою. 
17. Рішення міждисциплінарної команди оформляються протоколом, а питання 
щодо стану їх реалізації розглядається на наступних засіданнях. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                                    О. Лендєл 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                                                        
 


