
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

16 грудня   2021 року                               м. Шепетівка                                        № 444 

 

Про утворення міждисциплінарної 

команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей, з метою забезпечення найкращих 

інтересів 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", законами України "Про охорону 

дитинства", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю", 

ст. 56 Цивільного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008  

№ 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" 

та від 01.06.2020 № 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах", виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, згідно з додатком. 

2. Надати службі у справах дітей апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету 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. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови    

Г.Безкоровайну. 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 16.12.2021  №444 

 

 

 

Склад  
міждисциплінарної команди 

 із числа суб’єктів виявлення та/або організацій соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, що здійснюють свої повноваження 

на території  Шепетівської міської територіальної громади 
 

1. Служба у справах дітей апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету; 

2. Шепетівський міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

3. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради; 

4. Управління освіти Шепетівської міської ради; 

5. Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради; 

6. КП "Шепетівський Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Шепетівської міської ради; 

7. КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

8. Сектор ювенальної превенції Шепетівського районного управління поліції 

ГУНП в Хмельницькій області. 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                       Катерина КУПРАЦЕВИЧ 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Наталія БІЛАС 

 
 


