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ПОЛОЖЕННЯ 

про Службу соціальної допомоги особам пільгових категорій 

Первомайського медичного фахового коледжу 

Миколаївської обласної ради 
 

І. Загальні положення 
1. Службу соціальної допомоги особам пільгових категорій 

Первомайського медичного фахового коледжу Миколаївської обласної 

ради(далі Коледж) утворено для: 

1.1. захисту прав 

• дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

• дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” 

• захисту прав  внутрішньопереміщених осіб;  

• соціального захисту осіб з інвалідністю; 

•  осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

1. 2.  надання соціальної допомоги дітям та  молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

1. 3. проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг;  

1. 4. запобігання та протидії домашньому насильству. 

 

 2.  Служба  у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та Постановами Верховної Ради, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами КМУ, 

наказами Мінсоцполітики України,  іншими актами законодавства, а також 

даним Положенням. 

https://законодавство.com/laws/show/3551-12/paran73.html#n73


3. Загальне керівництво діяльністю Служби здійснює заступник 

директора з гуманітарної освіти і виховання і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Службу  завдань, законність 

прийнятих рішень. 

4. Щорічно на початок  навчального року видається наказ директора 

Коледжу про склад членів Служби. 

 

                  ІІ. Основні завдання та функції 
    Служба соціальної допомоги особам пільгових категорій забезпечує 

виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань 

соціальної роботи з  дітьми та молоддю пільгових 

категорій.                                                     
     

 Основними завданнями Служби є: 

-   облік  осіб пільгових категорій, зазначених у п.1 Загальних 

положень; 

- проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини дітей та молоді; 

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, у тому числі із числа сімей учасників антитерористичної операції, 

бойових дій та внутрішньопереміщених осіб, проведення оцінки потреб, 

визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення 

психологічної підтримки; 
- здійснення контролю у межах повноважень за цільовим 

використанням державної допомоги особам пільгових категорій; 

-  сприяння соціальній та психологічній адаптації дітей – сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 

підготовки до самостійного життя; 

- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, 

вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги; 

-  забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  а також 

залучення потенціалу педагогічного колективу до проведення соціальної 

роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;                    

 

ІІІ. Служба  відповідно до покладених на неї завдань 

здійснює заходи: 

 
-  проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу та консультації з 

питань застосування законодавства у сфері захисту прав дітей;  

- здійснює соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, 

піклуванням; 

- контролює  умови проживання і виховання дітей; 



- надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників 

антитерористичної операції, бойових дій та внутрішньопереміщеним особам, 

соціальні послуги з соціальної адаптації, соціального супроводу, 

консультування, соціальної профілактики; 

-  впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин; 

- організовує та координує підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників щодо роботи із вказаними категоріями дітей; 

- забезпечує проведення постійного моніторингу дотримання та захисту 

прав дітей; 

- проводить оцінку якості надання соціальних послуг педагогічним 

колективом; 

- проводить координацію роботи кураторів, психолога, вихователя 

гуртожитку з особами пільгових категорій; 

- узагальнює та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно 

проведеної соціальної роботи на засідання адмінради та  педагогічної ради; 

- співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони 

здоров’я, структурними підрозділами Національної поліції. 

   

ІV. Прикінцеві положення 
1. Наказом директора за рішенням педагогічної ради коледжу 

вносяться зміни та доповнення до цього Положення, затверджується його 

нова редакція або Положення скасовується. 

2. Дане Положення набуває чинності з моменту його введення в дію 

наказом директора Коледжу.  

 


