
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.12. 2021 року  № 292
смт. Більшівці
Про створення
міждисциплінарної команди

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей», законами України «Про охорону дитинства», постановою Кабінету
Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», а також відповідно до п. 20
Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585 “Про
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах”, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці із
числа суб’єктів, утворюється міждисциплінарна команда за рішенням органу
опіки та піклування із визначенням повноважень служби у справах дітей, 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, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, згідно з
додатком. 1.

2.Надати службі у справах дітей Більшівцівської селищної ради
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. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення
покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей
Більшівцівської селищної ради (О.Шкабрій).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови М.Бойчук.

Селищний голова                                                               Василь САНОЦЬКИЙ



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Більшівцівської селищної ради
від 14.12.2021 № 292

СКЛАД
міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини,

яка перебуває у складних життєвих обставинах

Голова команди: Заступник селищного голови
Секретар команди: представник служби у справах дітей

Більшівцівської  селищної ради
Члени міждисциплінарної команди: представник відділу освіти, охорони

здоров`я, культури, туризму на
зовнішніх зв’язків
представник відділу соціальних служб
для сім`ї дітей та молоді
поліцейський офіцер громади
представник відділу економіки та
соціального захисту


