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Про затвердження Положення про 
Запорізький обласний центр соціальних  
служб для сім'ї, дітей та молоді  
 
 
 
 
 Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 «Про заходи щодо 
вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю» (із змінами та 
доповненнями): 
 

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

 
2. Головам райдержадміністрацій:  
 
2.1. внести відповідні зміни до положень про районні центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – центри) та проінформувати про результати 
проведеної роботи управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації до 15.02.2010; 

 
2.2. вживати необхідних заходів щодо забезпечення центрів чисельністю 

працівників відповідно до Типових структури і штатів районних, міських, 
районних у містах, районних у мм. Києві та Севастополі Центрів, які затверджено 
наказом  Міністерства  України  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту  від 06.09.2005  
№1886,   який    зареєстровано   в   Міністерстві   юстиції   України    26.09.2005   за  
№ 1104/11384; 

 
2.3. в межах компетенції сприяти у вирішенні питання щодо створення 

селищних і сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
 
2.4. вживати необхідних заходів щодо збереження діючих центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді й  зміцнення їх матеріально-технічної бази; 
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2.5. інформувати Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді про виконання підпунктів 2.2.- 2.4. цього розпорядження щопівроку 
до 15 січня та 15 липня. 

 
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити 

виконання заходів, передбачені в пункті 2 цього розпорядження. 
 
4. Запорізькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді інформувати управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької 
облдержадміністрації про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді всіх рівнів щороку до 25 січня. 

 
5. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької 

облдержадміністрації інформувати заступника голови облдержадміністрації 
Фролова М.О. про хід виконання цього розпорядження щороку до 30 січня. 

 
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 14.08.2007 № 285 «Про затвердження Положення про 
Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді». 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника 
голови обласної державної адміністрації Фролова М.О.    
 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації        О.В. Старух 
 


