Знам'янський районний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Луначарського, 6
контактний телефон: 7 42 76
електронна пошта:znamrc@i.ua
Прийомні години: 8.00 – 17.15; перерва: 12.00-13.00
Назва соціальної послуги

КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕННЕ
ВТРУЧАННЯ
Зміст соціальної послуги
Психологічна допомога (діагностика,
консультування, підтримка, корекція
сімейних стосунків тощо); надання
інформації з питань соціального
захисту населення; допомога в
організації взаємодії з іншими
фахівцями
та
службами;
представництво інтересів, допомога в
оформленні
або
відновленні
документів; допомога в отриманні
безоплатної правової допомоги;
посередництво
в
здійсненні
профілактичних,
лікувальнооздоровчих заходів, формування
ідеології здорового способу життя і
подолання
шкідливих
звичок;
створення безпечних умов проживання
для дітей (влаштування дітей до
Центрів
соціально-психологічної
допомоги)
та
жінок
з
новонародженими
дітьми
(влаштування жінок з дітьми до
Центру матері та дитини) тощо
Форма
надання
соціальної Денна
послуги
Термін
надання
соціальної Не визначено (за потребою)
послуги
Соціальні групи
Сім’ї (особи), які опинились у
складних життєвих обставинах;
сім’ї, в яких є ризик вилучення

дитини з сімейного оточення в
зв’язку з загрозою життя та
здоров’я
дитини;
жінки
з
новонародженими дітьми (якщо є
намір відмови від новонародженої
дитини); особи, які постраждали від
торгівлі людьми; діти, які зазнали
жорстокого поводження; члени
сімей, які зазнали насилля
Умови
надання
соціальної Безоплатно, за розкладом роботи
послуги
центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Документи,
потрібні
для Документи, які посвідчують
отримання соціальної послуги
особу (паспорт) – за потреби.
Додаткові документи – за
потреби.
Правові підстави для надання Закон України "Про соціальну
соціальної послуги
роботу з дітьми та молоддю"
Закон України "Про соціальні
послуги"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2013 р.
№ 895 "Про затвердження
Порядку взаємодії суб’єктів
соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2013 р.
№ 896 "Про затвердження
Порядку виявлення сімей (осіб),
які перебувають у складних
життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу таких
сімей (осіб)"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 р.

№ 616 " Про затвердження
Порядку розгляду заяв та
повідомлень
про
вчинення
насильства в сім'ї або реальну
його загрозу"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 2012 р.
№ 783 "Про затвердження
Порядку взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми"
Наказ Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту
від 07 вересня 2009 р. №
3131/386 "Про затвердження
Інструкції
щодо
порядку
взаємодії управлінь (відділів) у
справах сім'ї, молоді та спорту,
служб
у
справах
дітей,
центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді та
відповідних підрозділів органів
внутрішніх справ з питань
здійснення
заходів
з
попередження насильства в
сім'ї"
Наказ Міністерства соціальної
політики України, Міністерства
внутрішніх
справ
України,
Міністерства освіти і науки
України Міністерства охорони
здоров'я України 19 серпня
2014р. № 564/836/945/577 "Про
затвердження Порядку розгляду
звернень та повідомлень з
приводу жорстокого поводження
з дітьми або загрози його

вчинення"

