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Порядок денний семінару – наради  
Впровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг , визначених 
наказом Мінсоцполітики від 28.06.2017 № 1030 «Про деякі питання діяльності 
ОТГ щодо надання послуг із соціальної підтримки населення» в Маловисківській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

1. Про стан виконання рішення міської ради від 27 вересня 2017 року 
№ 721 «Про запровадження моделі адміністрування надання 
соціальних послуг із соціальної підтримки населенню 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади» 

2. Про взаємодію між Маловисківською  ОТГ та районними органами 
соціального захисту для пілотування організації прийому 
документів в ОТГ за Орієнтовним переліком послуг із соціальної 
підтримки населенню, що надається відповідними структурними 
підрозділами районних державних адміністрацій. 

3. Про адміністрування інтегрованої системи послуг з соціальної 
підтримки в ОТГ на рівні старостату 

 



Інтегрована система  
соціальних послуг  у  ОТГ 

  Концепцією реформування місцевого самоврядування та  територіальної організації влади визначено 

завдання забезпечити надання високоякісних і доступних публічних послуг відповідно до державних 
стандартів на базовому рівні – рівні територіальної громади: 

 удосконалення механізмів адміністрування державних соціальних програм, а 

саме: необхідності створення на рівні територіальних громад фронт-офісів для 

прийому заяв і документів щодо всіх видів послуг, які надаються населенню; 

 удосконалення роботи бек-офісів для прийняття відповідних рішень з 
урахуванням модернізації системи місцевих державних адміністрацій;  

 запровадження нової системи контролю за виконанням законодавства у 

сфері соціального захисту та дотримання соціальних прав членів територіальної 
громади; 

 забезпечення ефективного передання повноважень у сфері соціальних 

послуг безпосередньо від районного рівня на рівень об’єднаної територіальної громади,  

 створення умов для виконання виконавчими органами територіальних 

громад повноважень із організації соціальних послуг відповідно до їхніх 

  

З цією метою Мінсоцполітики апробується декілька моделей надання  послуг у сфері соціального 

захисту органами місцевого самоврядування потреб у повному обсязі. 
 



Інтегрована система  
соціальних послуг  у  ОТГ 

• Об’єднанням територіальних громад забезпечується можливість 

створення нової інтегрованої моделі надання соціальних послуг 

громадянам за місцем проживання. Ця модель спрямовується на 

об’єднання та інтегрування наявних ресурсів (приміщень, фінансів, 

кадрів) для розвитку комплексу послуг, які відповідають потребам 
мешканців громади та є економічно обґрунтованими. 

  

• Утворення об’єднаних територіальних громад має супроводжуватися 

розвитком системи надання соціальних послуг у цих громадах за місцем 

проживання людини, без вилучення її зі звичного середовища 

проживання та запровадження інноваційних послуг, зокрема, для осіб з 

інвалідністю, дітей, літніх людей, постраждалих від торгівлі людьми та 
домашнього насильства. 

 



Інтегрована система  
соціальних послуг  у  ОТГ 

  

 Утворення об’єднаних територіальних громад має супроводжуватися 

розвитком системи надання соціальних послуг у цих громадах за місцем 

проживання людини, без вилучення її зі звичного середовища проживання та 

запровадження інноваційних послуг, зокрема, для осіб з інвалідністю, дітей, літніх 
людей, постраждалих від торгівлі людьми та домашнього насильства. 

  

 Наближенням до населення послуг у сфері соціального захисту 

(призначення державної допомоги, субсидій, пільг та інших соціальних виплат 

сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, послуг у сфері 

соціального страхування та пенсійного забезпечення, сприяння зайнятості) має 

забезпечуватись підвищення рівня доступності соціальної підтримки громадян, 

покращення її якості внаслідок посилення спроможності громад виконувати свої 
повноваження у цій сфері. 

 





 

 

Прийом громадян і адміністрування надання послуг з 

соціальної підтримки в ОТГ  не передбачає прийняття рішень 
щодо призначення усіх видів державної соціальної допомоги  

 



АДМІНІСТРУВАННЯ 
 соціальних послуг 

КОМУНІКАЦІЇ 

• Інформування та організація прийому громадян в старостатах 

уповноваженими особами та представниками центрів зайнятості, органів ПФУ 

•   

Прийом документів 

• Прийом та формування пакету документів 

• Реєстрація повідомлень про порушення прав дитини 

• Реєстрація звернень і повідомлень щодо вчинення насильства, 

• дискримінації 

•   

ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

• Реєстрація, сканування, передача протягом 24 годин документів до 

уповноваженого органу для розгляду і прийняття рішення 

•   

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ 

• Видача громадянам повідомлень про прийняті рішення, довідок, посвідчень, 

дозволів направлень, клопотань 
 





 

 
Методичні рекомендації 

щодо діяльності об’єднаної територіальної 
громади у сфері соціального захисту населення 

та захисту прав дітей 
(затверджено наказом Мінсоцполітики  

від 21.06.2017 року №1030) 

 
Методичні рекомендації щодо діяльності об’єднаної територіальної 

громади у сфері соціального захисту населення та захисту прав 

дітей (далі - Методичні рекомендації) спрямовані на створення в 

різних видах адміністративно-територіальних одиниць базового рівня 

типової моделі організації об’єднаними територіальними 

громадами виконання своїх повноважень з питань соціального 

захисту населення та захисту прав дітей в межах єдиного 

соціального простору та за принципом єдиного вікна.  

 



П.2.4. Безпосередня діяльність уповноваженого соціального 
підрозділу (посадової особи) з питань соціального захисту населення 
у виконавчому органі об’єднаної територіальної громади включає: 
 

 

 надання консультацій з питань застосування законодавства щодо призначення 
пенсій, страхових виплат, соціальної допомоги, житлових субсидій, надання 
пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), грошових виплат 
волонтерам, санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за 
санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду деяким 
пільговим категоріям громадян, оздоровлення та відпочинку дітей, отримання 
засобів реабілітації, захисту прав дитини, опіки та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких 
обмежена, надання соціальних і реабілітаційних послуг, встановлення статусу 
особи, з інших питань, пов’язаних із наданням соціальної підтримки 
населенню; 

 визначення потреб громади в соціальних послугах; 

 прийняття рішень про організацію надання соціальних послуг, у тому числі 
шляхом соціального замовлення, державних закупівель, державно- приватного 
партнерства, проведення конкурсу соціальних проектів тощо; 

  виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 



П. 2.4. Безпосередня діяльність уповноваженого соціального підрозділу 

(посадової особи) з питань соціального захисту населення у виконавчому 

органі об’єднаної територіальної громади включає (продовження) 

  організацію надання соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб 

громади; 

 призначення та виплату одноразової допомоги та компенсацій, що 

фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади; 

 забезпечення ведення обліку багатодітних сімей; 

 профілактику бездомності та соціального сирітства; 

 вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення щодо вчинення 

домашнього насильства, у тому числі організація надання тимчасового 

притулку особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі- 

людьми; 

 вжиття заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до 

законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

та протидії дискримінації; 

 визначення потреби громади у надавачах соціальних і реабілітаційних послуг, 

у тому числі для осіб з інвалідністю, відповідно до визначених потреб у таких 

послугах та підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про 

їх створення або залучення; 

 



П. 2.4. Безпосередня діяльність уповноваженого соціального 

підрозділу (посадової особи) з питань соціального захисту населення 

у виконавчому органі об’єднаної територіальної громади включає 

(закінчення) 

 планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку 
відповідних пропозицій до проектів місцевих програм соціального 
розвитку, проекту бюджету об’єднаної територіальної громади; 

 моніторинг, оцінка якості надання соціальних послуг; 

 проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, 
спрямованої на підвищення обізнаності у сфері прав і гарантій 
соціального захисту, спонукання людей до переходу „від очікування 
допомоги до самореалізації”, формування почуття причетності до 
вирішення важливих соціальних завдань об’єднаної територіальної 
громади, сімейних цінностей, у сфері забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокого 
поводження з дітьми, а також запобігання та протидії домашньому 
насильству. 

 



П.2.5. Безпосередня діяльність служби у справах дітей 
(уповноваженого представника із захисту прав дітей) у 

виконавчому органі міської ради, що представляє 
об’єднану територіальну громаду, включає:  

 прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей; 

 надання інформації та консультацій щодо діяльності органу опіки та 
піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань 
застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; 

 виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема 
знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує 
небезпека); 

 забезпечення реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, 
дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони 
здоров’я, а також дитини, мати якої померла чи* місце проживання 
матері встановити неможливо; 

 



П.2.5. Безпосередня діяльність служби у справах дітей 

(уповноваженого представника із захисту прав дітей) у 

виконавчому органі міської ради, що представляє 

об’єднану територіальну громаду, включає:(продовження ) 

• забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського 

піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення 

таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

та знаходились у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або 

осіб, які їх замінюють, зокрема: 

клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально- 

психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей, 

що належать до обласного підпорядкування або підпорядкування іншої 

адміністративно-територіальної одиниці; 

рішення про влаштування дитини в заклад, що належить до підпорядкування 

виконавчого органу міської ради, який представляє об’єднану територіальну 

громаду, рішення про її вибуття; 

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї; 

влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї; 

 



П.2.5. Безпосередня діяльність служби у справах дітей 

(уповноваженого представника із захисту прав дітей) у 

виконавчому органі міської ради, що представляє 

об’єднану територіальну громаду, включає:(продовження ) 

• вжиття заходів щодо надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування або його зміни; 

• вжиття заходів щодо усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

• вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування: 

• під опіку, піклування; 

• у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; 

• влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування, до медичного, навчального, виховного закладу, інших 

закладів або установ, у яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування 



П.2.5. Безпосередня діяльність служби у справах дітей 

(уповноваженого представника із захисту прав дітей) у виконавчому 

органі міської ради, що представляє об’єднану територіальну 

громаду, включає: (продовження) 

 здійснення: 

контролю за умовами утримання і виховання дітей та перевірки стану роботи із 

соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах 

соціального захисту для дітей незалежно від форми власності; 

перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем 

проживання; 

організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами 

виконавчого органу об’єднаної територіальної громади, уповноваженими 

підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, 

виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність 

(організація профілактичних заходів (рейдів); 

забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема, розгляд питань 

щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також 

сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, які його не мають; 
 



П.2.5. Безпосередня діяльність служби у справах дітей (уповноваженого 

представника із захисту прав дітей) у виконавчому органі міської ради, що 

представляє об’єднану територіальну громаду, включає:(закінчення ) 

вжиття заходів щодо повернення в Україну позбавлених батьківського піклування дітей, які 

є громадянами України: взаємодія із закордонними дипломатичними установами України, 

організація зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування; 

забезпечення повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного проживання; 

забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей - біженців, дітей, які 

потребують додаткового захисту; 

як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо: 

визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, 

місця проживання дитини; 

забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу 

законних представників шляхом звернення до структурного підрозділу з питань соціального 

захисту населення місцевої держадміністрації із заявою про взяття дитини на облік як 

особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення 

антитерористичної операції; 

участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участю 

неповнолітнього обвинуваченого; 

здійснення контролю за цільовим використанням аліментів; 

перевірка у разі необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років, на 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності. 
 



III. Рекомендації щодо організації прийому 

громадян 
 

3.1.Прийом громадян проводиться уповноваженим 

соціальним підрозділом (посадовою особою) у 

розташованому в ЦНАП або спеціально 

облаштованому приміщенні за місцем реєстрації/ 

проживання регулярно в установлені дні та 

години, у зручний для громадян час.  Графіки 

прийому доводяться до відома громадян. 

 



III. Рекомендації щодо організації прийому 

громадян (продовження) 

 П.3.3.На прийомі громадян службою у справах дітей 

(уповноваженим представником із захисту прав дітей) надаються 

інформація та консультації з питань соціального захисту дітей, зокрема 

щодо вирішення спорів між батьками, тимчасового влаштування дітей у 

сім’ї родичів, знайомих, стосовно оформлення опіки, піклування, 

усиновлення, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу. 

 Також на прийомі приймаються звернення щодо дітей, які 

потребують заходів невідкладного реагування, зокрема дітей, які 

постраждали або можуть постраждати від жорстокого поводження, дітей, 

життю або здоров’ю яких загрожує небезпека. 

 



III. Рекомендації щодо організації прийому громадян 

(продовження ) 

 3.4.Прийом громадян з питань, що стосуються пенсійного 
забезпечення та соціального захисту у разі настання безробіття, 
здійснюється уповноваженими представниками органів Пенсійного 
фонду України та державної служби зайнятості відповідно до 
встановленого графіка упродовж одного робочого дня, але не рідше 
одного разу на тиждень. За потребою згідно із заявкою уповноваженого 
соціального підрозділу (посадової особи) прийом може проводитись 
щоденно в режимі віддаленого робочого місця. 

 3.5 Представниками органів Пенсійного фонду України, робочих 
органів Фонду соціального страхування надаються консультації, 
роз’яснення щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, прав та 
обов’язків застрахованих осіб, матеріального забезпечення та надання 
соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням. 

 



III. Рекомендації щодо організації прийому громадян 

(продовження ) 

 3.7.Якщо питання, з якими звертається заявник, не належить 

безпосередньо до компетенції уповноваженого соціального підрозділу 

(посадової особи), йому рекомендують звернутися до органів виконавчої влади 

чи місцевого самоврядування або відповідних їхніх підрозділів, які розглядають 

зазначені питання, повідомляють місце розташування та контактні телефони 

таких органів / підрозділів. 

 3.8.На прийомі громадян здійснюється, зокрема, попередній запис на 

прийом до керівництва органів Пенсійного фонду України та Фонду 

соціального страхування, прийом замовлень на видачу довідок (про розмір 

пенсії, про перебування на обліку, про заробітну плату за формою ОК5 (ОК2, 

ОК7), надається перелік документів, необхідних для призначення 

(перерахунку) пенсій, допомоги на поховання, забезпечується доступ до 

електронних сервісів Пенсійного фонду України, надання допомоги в 

користуванні ними. 

 3.9.Прийом документів для призначення пенсій і страхових виплат 

здійснюється уповноваженими представниками робочих органів Фонду 

соціального страхування та органу Пенсійного фонду України під час проведення 

ними прийому громадян. 
 



III. Рекомендації щодо організації прийому громадян (продовження) 

3.10. Уповноважений представник органу Пенсійного фонду України під час 

прийому громадян здійснює: 

• прийом заяв та документів щодо: 

 переведення виплати пенсії за новим місцем проживання; 

 виплати пенсії за довіреністю; 

 зміни способу виплати пенсії; 

 поновлення виплати пенсії; 

 перерахунку призначеної пенсії; 

 встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною; 

 виплати недоотриманої пенсії; 

• прийом документів для проведення попередньої оцінки права особи на 

призначення пенсії, її перерахунок; 

• прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для 

підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) 

пенсії; 

• прийом анкети на виготовлення пенсійного посвідчення з наданням допомоги в її 

заповненні; 

• видачу виготовлених довідок, оригіналів трудових книжок; видачу 

пенсійного посвідчення. 

 



III. Рекомендації щодо організації прийому громадян 

(продовження) 

• 3.11. Уповноважений представник державної служби 

зайнятості на прийомі в об’єднаній територіальній громаді (у т. ч. в 

режимі віддаленого робочого місця) надає послуги з питань 

працевлаштування та соціального захисту від безробіття, зокрема: 

• інформаційно-консультаційні щодо умов та порядку реєстрації, 

перереєстрації безробітних та обліку осіб, які шукають роботу, 

призначення допомоги по безробіттю та необхідного переліку 

документів; 

• з пошуку роботи (за наявності доступу до порталу пошуку роботи 

державної служби зайнятості „ Труд” та інших сайтів з пошуку 

роботи); 

• із резервування часу у спеціалістів центрів зайнятості через сервіс 

„Електронна черга” (за наявності доступу до Інтернету); 

• надання профорієнтаційних послуг, у тому числі із застосуванням 

психодіагностичних методик. 



III. Рекомендації щодо організації прийому громадян 

(продовження) 

3.13 У селі / селищі, що входить до складу об’єднаної 

територіальної громади, інформація про години прийому 

громадян доводиться до відома старости або іншої 

уповноваженої особи та розміщується на інформаційному 

стенді. 

 



Рекомендації щодо прийому та оброблення документів 

уповноваженим 

соціальним підрозділом (посадовою особою) 

 4.1 Прийом документів включає:  

перевірку правильності заповнення заяви та надання допомоги в її 

заповненні у разі потреби;  

перевірку правильності оформлення та повноти документів, що 

підтверджують право заявника на відповідний вид соціальної 

підтримки;  

идачу заявникові повідомлення (відривного талона) про прийняття 

заяви та документів. 

 4.2.Умови призначення, перелік документів з вимогами до їх 

оформлення наведено в Орієнтовному переліку, розміщеному на 

офіційному сайті Мінсоцполітики (http://www.msp. gov.ua/news/10160 

.html) 
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Рекомендації щодо прийому та оброблення документів 

уповноваженим 

соціальним підрозділом (посадовою особою) (продовження) 

 4.5. Під час прийому документів із громадянами, які звертаються 
за призначенням будь-якого виду соціальної підтримки, проводиться 
співбесіда з метою спостереження за спрямованістю певної лінії 
поведінки, виявлення потенціалу щодо спроможності вирішувати 
проблеми самостійно, спонукання до праці. 

 4.6. Усі звернення громадян та прийняті заяви з необхідними 
документами, (для призначення всіх видів соціальної підтримки; статусу; 
внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру 
осіб, які мають право на пільги; надання пільг, передбачених 
законодавством України; видачі відповідних довідок та направлень; 
видачі посвідчень) реєструються у відповідній програмі автоматизованої 
обробки документів чи, у разі відсутності зазначеної програми, у 
відповідному журналі реєстрації, приймання заяв і документів (як зразок 
можна використати форму згідно з додатком 2 до Інструкції щодо 
порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів всіх видів 
соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 
17.09.2006 № 345). 

 



Рекомендації щодо прийому та оброблення документів 

уповноваженим 

соціальним підрозділом (посадовою особою) (продовження) 

 4.7.Усі необхідні документи, що є додатками до заяви, у кінці 
кожного робочого дня підлягають перевірці, скануванню та передачі 
на виконання до відповідного структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчих 
органів міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - 
уповноважені органи) для опрацювання та прийняття відповідного 
рішення. 

 Перевірка, сканування та передача документів для опрацювання 
має бути здійснена протягом 24 годин. 

 Представник уповноваженого соціального підрозділу (посадова 
особа), який здійснює прийом документів, забезпечує зберігання 
неповного пакета документів упродовж термінів подання документів, 
яких не вистачає, що встановлені у нормативно-правових актах, 
наведених в Орієнтовному переліку (http://www.msp. 
gov.ua/news/10160.htmlV 

 4.8.Прийняті від заявників та оформлені у справи документи, 
зберігаються у спеціальному вогнетривкому сейфі в уповноваженому 
соціальному підрозділі (на робочому місці посадової особи). 

 Один раз на тиждень у встановлений день документи, що 
підлягають передачі до уповноважених органів, направляються (з 
кур’єром або спеціальним пакетом через поштове відділення), згідно з 
реєстром передання документів (форма згідно з додатком 2). 

 

http://www.msp/
http://www.msp/
http://www.msp/
http://www.msp/
http://www.msp/


Рекомендації щодо прийому та оброблення документів 

уповноваженим 

соціальним підрозділом (посадовою особою) (закінчення) 

 4.9.У селі /селищі/, що входить до складу об’єднаної 
територіальної громади, заяви та необхідні документи для надання 
соціальної підтримки приймаються уповноваженою посадовою особою 
(старостою) незалежно від виду допомоги чи послуги за місцем 
реєстрації чи фактичного проживання заявника. 

 Уповноважена посадова особа (староста) має прийняти заяви з 
необхідними документами, перевірити їх повноту і правильність 
оформлення, забезпечити їх реєстрацію в програмі автоматизованої 
обробки документів чи (в разі її відсутності) у Журналі реєстрації 
приймання заяв і документів, сканування і передачу протягом 24 
годин до відповідного органу соціального захисту населення районної 
держадміністрації, виконавчих органів міської, районної у місті (у 
разі утворення) ради, який здійснюватиме їх опрацювання і 
підготовку відповідного рішення. 

 



 
 2. Про взаємодію між Маловисківською  ОТГ та 
районними органами соціального захисту для 
пілотування організації прийому документів в ОТГ за 
Орієнтовним переліком послуг із соціальної підтримки 
населенню, що надається відповідними структурними 
підрозділами районних державних адміністрацій. 

  В рамках  впровадження моделі адміністрування надання послуг 

з соціальної підтримки населенню згідно з наказом Мінсоцполітики  

від 21.06.2017 року №1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної 

територіальної громади щодо надання послуг із соціальної підтримки 

населенню» зі змінами в наказі від 13.09.2017 р. №1457 наразі 

актуальним є питання укладання  двосторонніх угод чи 

меморандумів щодо взаємодії та організації передавання, обробки 

звернень мешканців ОТГ між виконавчими органами сільських, 

селищних та міських рад пілотних ОТГ та структурними підрозділами 

з питань соціального захисту населення РДА. 

Термін:  до 10 січня 2018 року (інформаційний лист від 03.01.2018 року) 



3. Про адміністрування інтегрованої системи послуг 
з соціальної підтримки в ОТГ на рівні старостату 



Рішення Маловисківської міської ради щодо 
впровадження моделі    

• від  21 грудня 2017 року  № 810 «Про утворення старостинських 
округів Маловисківської міської ради  Маловисківської міської 
об’єднаної територіальної громади»  

• від  21 грудня 2017 року № 811 «Про внесення змін та доповнень до  
Положення  про старосту села (сіл) Маловисківської міської об’єднаної  
територіальної громади» 

• від  21 грудня 2017 року № 812 «Про утворення віддалених робочих 
місць в старостинських округах  Маловисківської міської ради  
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади»  

• від  21 грудня 2017 року № 813 «Про утворення Служби у справах сім’ї 
та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради» 

• від  21 грудня 2017 року  № 814 «Про утворення комунального 
некомерційного підприємства «Маловисківський  центр надання 
соціальних послуг»»  

• від  21 грудня 2017 року № 815 «Про внесення змін до структури та 
чисельності при виконавчих органів Маловисківської міської ради» 
 



• ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

• та 

• щиро бажаю успіхів у роботі  


