
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

15.09.2021 № 583 

 

Про участь у реалізації експериментального проекту з організації у 

Пирятинській міській територіальній громаді соціальної роботи із сім’ями та 

дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах 

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 р. № 817 

,,Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в 

територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать 

до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах“ та з метою підвищення ефективності роботи з виявлення сімей та 

дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм комплексу соціальних послуг, 

спрямованих на подолання складних життєвих обставин, мінімізацію їх 

наслідків, запобігання потраплянню дітей в заклади інституційного догляду та 

виховання дітей виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому Пирятинської міської ради на участь у реалізації 

експериментального проекту з організації у Пирятинській міській 

територіальній громаді соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до 

вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому 

Пирятинської міської ради (Яременко О.О.) спільно з Пирятинським центром 

надання соціальних послуг Пирятинської міської ради (Зайченко С.О.) подати 

Національній соціальній сервісній службі України до 1 жовтня 2021 року заяву 

про намір взяти участь у реалізації експериментального проекту з організації 

в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах за формою встановленою Порядком реалізації 

експериментального проекту з організації в територіальних громадах 
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соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року 

№ 817. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

соціального захисту та охорони здоров’я виконкому Пирятинської міської 

ради (Яременко О.О.) та Пирятинський центр надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради (Зайченко С.О.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


