
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

23.04.2018           Ужгород      № 177 

     

 

Про    організацію надання 

послуг підліткам та молоді  

на засадах дружнього підходу 

“Клініка, дружня до молоді” 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про соціальну 

роботу із сім'ями, дітьми та молоддю», наказу Міністерства охорони здоров'я 

України 02.06.2009 № 383 “Про удосконалення організації надання медичної 

допомоги підліткам та молоді”, з метою надання медичної та психологічної 

допомоги дітям і молоді міста на основі принципів дружнього підходу до 

молоді, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), 

Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ): 

 1. Затвердити план заходів щодо надання допомоги підліткам та молоді 

на засадах дружнього підходу “Клініка, дружня до молоді”. 

 2. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), управлінню освіти 

(Пуківська М.І.), головним лікарям міської дитячої клінічної лікарні (Рошко 

І.Г.), міського центру ПМСД (Козак Т.Ю.) забезпечити виконання плану 

заходів. 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. та секретаря ради Габор А.А. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 



 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

24.04.208 № 177 

План заходів 

щодо надання допомоги підліткам та молоді на засадах дружнього підходу 

“Клініка, дружня до молоді” 
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Назва заходу Термін  

виконання 

Виконавці 

1 Укласти угоду про співпрацю у межах діяльності кабінету 

"Клініка, дружня до молоді", сертифікованої у міській дитячій 

клінічній лікарні, між Ужгородською міською дитячою клінічною 

лікарнею та управлінням освіти Ужгородської міської ради 

Квітень 2018 Управління освіти, головний 

лікар міської дитячої клінічної 

лікарні 

2 Забезпечити узгоджену перспективу, що відповідає сучасним 

вимогам, спільну взаємовигідну діяльність з питань 

впровадження сучасних підходів до надання медико-

психологічної допомоги дітям та молоді, формування здорового 

способу життя, позитивного впливу на стан здоров'я дітей та 

молоді 

Постійно Головний лікар міської дитячої 

клінічної лікарні, головний лікар 

міського центру ПМСД, 

начальник відділу шкіл та 

дошкільних закладів 

3 Надавати комплексну психологічну, психотерапевтичну, медичну 

та просвітницьку допомогу підліткам віком від 10-18 років та 

молоді віком від 18-24 років, що звертаються за власною 

ініціативою, силами штатних працівників (психологів та лікарів) 

управління освіти, міської дитячої клінічної лікарні, міського 

центру ПМСД та обласних закладів охорони здоров'я (за згодою) 

Постійно Головний лікар міської дитячої 

клінічної лікарні, головний лікар 

міського центру ПМСД, 

управління освіти 



 

 

4 Надавати допомогу підліткам та молоді через розуміння їх 

проблем, спільний пошук шляхів зміни їх поведінки, який 

направлений на збереження їх здоров'я  

Постійно Головний лікар міської дитячої 

клінічної лікарні, головний лікар 

міського центру ПМСД, 

управління освіти 

5 Створити психологічний комфорт для кожного відвідувача 

кабінету ”Клініки, дружньої до молоді”, що базується на 

принципах доброзичливості, неосудливого ставлення, 

доступності, анонімності та конфіденційності 

Постійно Головний лікар міської дитячої 

клінічної лікарні 

 

6 Забезпечити наявність постійних оголошень у ЗОШ з 

інформацією про можливості надання медико-санітарної 

допомоги кабінету "Клініка, дружня до молоді" на базі міської 

дитячої клінічної лікарні, міського центру ПМСД та інклюзивного 

центру  

Постійно Управління освіти 

7 Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з дітьми, 

молоддю, батьками та педагогами силами психологів шкіл, 

шкільних лікарів та шкільних сестер медичних 

Постійно Управління освіти 

8 Забезпечувати надання лікувально-діагностичної, консультативної 

медичної допомоги дітям, підліткам та молоді до 24 років, у т. ч. 

особам, які опинилися у складних життєвих обставинах лікарем- 

дерматовенерологом, гінекологом, інфекціоністом (ВІЛ/СНІД), 

психіатром, педіатром, сімейним лікарем на базі міської дитячої 

клінічної лікарні та міського центру ПМСД 

Постійно Головні лікарі міської дитячої 

клінічної лікарні, міського центру 

ПМСД 

 

 

 

 

 

 

 


