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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 жовтня 2019 року
Борислав
№ 246



Про надання Бориславським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги 

Відповідно до пп.2¹ п.б ч.1 ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №573 „Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року №896 „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” (зі змінами), Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2016 року №318 „Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” (зі змінами), рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради  від 21 лютого 2019 року №45 „Про затвердження переліку основних питань, які плануються на розгляд виконавчому комітету у 2019 році”, розглянувши лист Бориславського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 21 серпня 2019 року №187 та заслухавши інформацію про надання Бориславським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора Бориславського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В.Плоскодняка про надання Бориславським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.



Міський голова                                                                                             І.Яворський


