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МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У 

СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ  

N 1209/228 17.04.2006 

м. Київ 

Про затвердження Порядку взаємодії 

центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді із закладами охорони 

здоров'я щодо надання медичної 

допомоги та соціальних послуг дітям 

і молоді  

 

 

На виконання Законів України "Про охорону дитинства", „Про соціальні 

послуги" та з метою реалізації річного плану співпраці Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) та Уряду України на 2006 рік  

НАКАЗУЄМО:  

1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги та 

соціальних послуг дітям і молоді (далі - Порядок), що додається.  

2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та 

Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 

управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головному 

управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міських 

державних адміністрацій забезпечити виконання функцій відповідно до цього 

Порядку та щорічно до 1 лютого подавати інформацію про стан виконання 

наказу Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді і Міністерству 

охорони здоров'я України відповідно.  

3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді (Толстоухова С. В.) 

подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Державної соціальної 

служби для сім'ї дітей та молоді Толстоухову С.В.та заступника Міністра 

охорони здоров'я України Гайдаєва Ю.А.  

   

   

Міністр України у справах 

сім'ї, молоді та спорту  

Міністр охорони здоров'я 

України  



Ю.О.Павленко  Ю.В.Поляченко  

  

   

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Мінсім'ямолодьспорт та 

МОЗ 

Від 17.04.2006 № 1209/228 

   

ПОРЯДОК  

взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із  

закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги 

та соціальних послуг дітям і молоді 

1. Цей Порядок визначає функції центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді (далі - ЦСССДМ) та закладів охорони здоров'я щодо надання медичної 

допомоги та соціальних послуг дітям і молоді на основі принципів Дружнього 

підходу до молоді, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я 

(ВООЗ), Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ).  

2. Взаємодія центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із 

територіальними органами охорони здоров'я з надання медичної допомоги та 

соціальних послуг дітям і молоді на основі принципів Дружнього підходу до 

молоді, рекомендованих ВООЗ, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), 

здійснюється на основі укладання договорів про співпрацю та затвердження 

спільних заходів.  

3. ЦСССДМ надають соціальні послуги, спрямовані на:  

- формування здорового способу життя;  

- профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, у тому числі 

ВІЛ/СНІД;  

- збереження репродуктивного здоров'я та підготовку до усвідомленого 

батьківства;  

- формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних 

відносинах;  

- інформування про наслідки соціально небезпечних хвороб;  

- забезпечення психологічної допомоги дітям та молоді.  

4. У своїй діяльності ЦСССДМ, територіальні органи охорони здоров'я 

здійснюють взаємодію відповідно до Конституції України, законів України 

"Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", "Про 

охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2004р. № 1125 „Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та 

молоді", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004р. № 1126 

„Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та 

молоддю",  

Річного плану співпраці Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду України на 

2006 рік, відомчих нормативно-правових актів, а також цього Порядку.  



5. Територіальні органи управління охорони здоров'я визначають заклади 

охорони здоров'я, які будуть організаційно-методичним центром надання 

медичної допомоги дітям і молоді на основі принципів Дружнього підходу до 

молоді, та затверджують порядок взаємодії з ЦСССДМ на місцях.  

6. Регіональні ЦСССДМ здійснюють організаційно-методичне забезпечення 

діяльності міських, районних ЦСССДМ щодо надання соціальних послуг.  

7. Міські та районні ЦСССДМ забезпечують надання соціальних послуг в 

закладах охорони здоров'я згідно з графіком роботи та здійснюють соціальний 

супровід дітей та молоді, які опинилася в складних життєвих обставинах, а 

заклади охорони здоров'я забезпечують надання їм медичної допомоги 

відповідно до чинного законодавства.  

8. Функції ЦСССДМ щодо надання соціальних послуг дітям та молоді на основі 

принципів Дружнього підходу до молоді:  

інформування дітей, молоді та їх батьків про надання медичної допомоги та 

соціальних послуг;  

направлення дітей та молоді за необхідністю до Центрів (відділень) медико-

соціальної допомоги дітям і молоді „Клініка, дружня до молоді" (далі - КДМ) та 

закладів охорони здоров'я;  

забезпечення соціального супроводу (за необхідністю) дітей та молоді за 

рекомендаціями лікарів КДМ та інших закладів охорони здоров'я;  

проведення інформаційно-просвітницької роботи з дітьми, молоддю, батьками 

та педагогами через діяльність спеціалізованих формувань ЦСССДМ (служба 

соціальної підтримки сімей, мобільний консультаційний пункт соціальної 

роботи в сільській та гірській місцевості, віддалених районах міст, 

інформаційно-ресурсний центр, Школа волонтерів, студентська соціальна 

служба тощо) та закладів соціального спрямування (центри соціально-

психологічної допомоги, соціальні центри матері і дитини, соціальні 

гуртожитки) спільно з медичними спеціалістами;  

створення бази даних закладів та організацій, які надають допомогу дітям та 

молоді;  

організація навчальних семінарів для спеціалістів ЦСССДМ та участь у 

навчальних семінарах для медичних спеціалістів з надання медичної допомоги 

та соціальних послуг дітям та молоді;  

організація супервізії для спеціалістів ЦСССДМ;  

організація спільно з лікарями КДМ та інших закладів охорони здоров'я 

підготовки та діяльності волонтерів з питань пропаганди здорового способу 

життя;  

залучення лікарів КДМ, закладів охорони здоров'я та інших установ до 

розробки методичних матеріалів з питань збереження репродуктивного 

здоров'я, попередження захворювань, що передаються статевим шляхом тощо;  

забезпечення розробки, виготовлення та розповсюдження інформаційно-

рекламних матеріалів з питань формування здорового способу життя, 

збереження репродуктивного здоров'я дітей та молоді спільно з лікарями КДМ 

та інших закладів охорони здоров'я;  

залучення державних та недержавних установ, громадських організацій, у тому 



числі міжнародних до співпраці щодо впровадження та поширення принципів 

Дружнього підходу до молоді.  

9. Функції закладів охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги дітям та 

молоді на основі принципів Дружнього підходу до молоді:  

забезпечення створення КДМ та їх функціонування;  

забезпечення надання лікувально-діагностичної, консультативної медичної 

допомоги дітям та молоді, у т.ч. тим, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у співпраці з ЦСССДМ;  

упровадження нових технологій профілактики, діагностики, лікування і 

реабілітації дітей та молоді;  

здійснення профілактичної роботи щодо попередження інфекцій, що 

передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД;  

поширення інформації щодо існуючих структур, що працюють за критеріями 

надання „дружніх до молоді послуг";  

забезпечення належних умов для надання соціальних послуг спеціалістами 

ЦСССДМ на базі КДМ;  

проведення спільно із спеціалістами ЦСССДМ інформаційно-просвітницької 

роботи з дітьми та молоддю;  

організація спільно із спеціалістами ЦСССДМ навчальних семінарів для 

медичних працівників на основі принципів Дружнього підходу до молоді;  

організація супервізії для лікарів КДМ та інших закладів охорони здоров'я;  

участь спільно із спеціалістами ЦСССДМ у розробці методичних рекомендацій 

з питань формування здорового способу життя, збереження репродуктивного 

здоров'я, попередження захворювань, що передаються статевим шляхом тощо;  

участь спільно із спеціалістами ЦСССДМ у розробці та розповсюдженні 

інформаційних матеріалів з питань формування здорового способу життя, 

збереження репродуктивного здоров'я дітей та молоді;  

розміщення інформаційно-просвітницьких та рекламних матеріалів з питань 

формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я 

дітей та молоді.  

   

Перший заступник директора В.С.Вовк 

Директор Департаменту  

 


