
  
                                                        

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 листопада 2022 року      № 366 
 
Про затвердження Положення про мультидисциплінарну  
мобільну   команду психосоціальної роботи   
Диканської територіальної громади 
 

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
положення Меморандуму про співпрацю з італійською гуманітарною 
організацією ІНТЕРСОС,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:  
 

1.Затвердити Положення про мультидисциплінарну мобільну   команду 
психосоціальної роботи  Диканської територіальної громади (додається). 

 
 
 
Селищний голова                                                              Сергій ДАВИДЕНКО 
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Додаток 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради 
від 24.11.2022 № 366 

                          
ПОЛОЖЕННЯ 

про мультидисциплінарну мобільну   команду психосоціальної роботи   
Диканської територіальної громади 

 
1.Основні положення: 

Мультидисциплінарна  мобільна  команда  психосоціальної  роботи  
Диканської  територіальної громади  (далі - МДМК) – є спеціалізованим 
формуванням для  здійснення психосоціальної профілактичної роботи групою  
фахівців  різних  служб, які  забезпечують  надання  психосоціальних послуг  
вразливим групам населення громади, що потребують невідкладної 
психосоціальної підтримки   (далі  -  отримувачі  послуг)  в  умовах вуличної 
виїзної роботи. 

2. Мета діяльності МДМК: 
Метою    діяльності   МДМК   є     забезпечення гідних умов існування, 

захисту прав вразливих груп населення,  профілактика та подолання  складних 
життєвих обставин шляхом забезпечення доступу до відповідних якісних  
психосоціальних послуг  та  реалізація соціальних потреб цільових груп.  

3.  Цільові групи отримувачів послуг: 
-  особи з інвалідністю, у тому числі діти; 
-  внутрішньо переміщені особи та ті, хто постраждали унаслідок війни; 
 - багатодітні сім’ї; 
-  сім’ї з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах та не 

можуть самостійно їх подолати; 
-  жінки, що постраждали від домашнього та гендерно обумовленого 

насильства; 
-  постраждалі від торгівлі людьми; 
-  інші мешканці громади, що потребують невідкладної допомоги (далі – 

цільові групи) 
 

4. Завдання МДМК: 
     - виявлення  в  умовах  виїзної роботи  осіб із числа цільових груп, що 
потребують захисту, та надання їм психосоціальних послуг; 
     - проведення  первинної  оцінки   потреб  та  з'ясування  проблем,  які 
потребують вирішення, у тому числі стосовно отримання медичної допомоги; 
     - здійснення первинної  психосоціальної  роботи  з  представниками  
цільових груп , що  спрямована на профілактику та подолання  складних 
життєвих обставин. 
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5. Фахівці, які входять до складу МДМК: 
     - фахівці з соціальної роботи; 
     - соціальний працівник/соціальний педагог; 
     - психолог; 
     - медичний працівник (лікар/медична сестра); 
 

    До роботи  МДМК  за потреби можуть залучатися інші фахівці,  а також 
представники недержавних, у тому числі міжнародних установ та організацій. 

    До роботи  у  складі  МДМК можуть бути залучені фізичні особи, які 
добровільно здійснюють благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, 
що має суспільно корисний характер (волонтери).  

    Психосоціальна      робота     з     отримувачами послуг   може  
здійснюватися   під   час   виїздів  МДКМ згідно встановленого графіку. 

 
6. Утворення МДМК: 

 МДМК утворюється при  відділі соціального захисту населення 
виконавчого комітету Диканьської селищної ради рішенням виконавчого 
комітету Диканьської селищної ради.  

Координатором роботи МДМК є  начальник відділу соціального захисту 
або спеціаліст відділу соціального захисту виконавчого комітету Диканьської 
селищної ради.  

 
7. Основні завдання фахівця соціальної  роботи/соціального педагога 

МДМК: 
     -   здійснює оцінкуіндивідуальних потреб особи у соціальних послугах; 
     -   проводить кваліфіковане консультування; 
     - здійснює перенаправлення  до інших установ та закладів, що можуть 
надати кваліфіковану допомогу. 

 
8. Основні завдання психолога МДМК: 

     -   проводить  індивідуальну оцінку потреб отримувача у психологічних  
послугах; 
     -   здійснює  кваліфіковане психологічне  консультування; 
     - здійснює перенаправлення до інших установ та закладів, що можуть надати 
кваліфіковану допомогу. 

 
9. Основні завдання медичного працівника (лікаря/ медичної сестри) 

МДМК: 
     - визначення потреби в медичній  допомозі  в  залежності  від  стану здоров'я 
при першому огляді отримувача послуг; 
     - проведення кваліфікованого медсестринського/медичного консультування; 
     - надання першої медичної допомоги отримувачу послуг; 
     - забезпечення  перенаправлення  до  інших  медичних фахівців (за потреби).  
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10. Етичні принципи роботи МДМК: 
     - повага до гідності кожної людини; 
     - приорітетність інтересів отримувача послуг; 
     - толерантність; 
     - доступність послуг; 
     - добровільність послуг; 
     - конфіденційність. 

 
11. Фінансування діяльності  МДМК: 

Діяльність   МДМК   не потребує додаткового фінансування. Діяльність 
здійснюється в межах коштів, передбачених на організацію надання соціальних 
послуг, фінансування установ (організацій), працівники яких залучені до 
роботи в МДМК, інших джерел не заборонених чинним законодавством 
України. 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


