
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
28.09.2015 № 366 

 
Про затвердження Положення 
про Запорізький обласний 
центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді  
 
 
 Керуючись ст. 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,    
ст. 17 Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, 
Указом Президента України від 18.03.2015 №150/2015 “Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”, постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 “Про затвердження 
Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” 
(зі змінами) та з метою приведення Положення про Запорізький обласний центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у відповідність з чинними 
нормативно-правовими актами: 
 

1. Затвердити Положення про Запорізький обласний центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді (додається).  

 
2. Головам райдержадміністрацій:  
1) привести  положення про районні центри соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді у відповідність з вимогами чинного законодавства; 
2) вжити необхідних заходів щодо забезпечення збільшення чисельності 

працівників відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України    
від 08 червня 2013 року № 344 “Про затвердження Типових структури і штатів 
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та 
Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, який зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 14 червня 2012 року за № 948/21260 (зі змінами), з метою 
забезпечення виконання на центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
покладених на них завдань щодо організації надання допомоги сім'ям учасників 
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб; 
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3) інформувати Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді про виконання підпункту 1 пункту 2 цього розпорядження                  
до 17 жовтня 2015 року. 

4) Запорізькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді надати узагальнену інформацію щодо виконання підпункту 1 пункту 2 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 20 
жовтня 2015 року. 

 
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити 

заходи, передбачені в пункті 2 цього розпорядження. 
 
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 20.11.2013 № 545 “Про затвердження Положення 
про Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”. 
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника 
голови обласної державної адміністрації Гугніна Е.А.  
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                            Г.В. Самардак 
 
 
 
 
 


