розпорялltЕння

голови BIлbtIIAHcbKoi рдЙонноi дпраrдвноi адмIнIстяацti
кlровогрмськоi овлдстl
*iд "20 "

вересrrя 2j17

рбл1,

д9 212-р
смт Вiльшапка

Про затвердження Положення про Вiльшанський
райояний центр соцiальних стryrкб для сiм'ц дiтей
та молодi у новiй рдакцii

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украi'rти вiд 19 л,tпня
20i7 роry Ne 528 <Про внесеняя змiн до Загального положення про центр
соцiальrrrл< оryrкб дlя ciM'i, дiтей та молодi>, листiв Мiнсоцполiтики УкраiЪи
вiд 26 липня 2017 року Ns 7210171-17 та Кiровоградською обласного центру
соцiаьних служб для ciM'i, дiтей та молодi вiд 28 липня 2017 року Nо 01-22182,
з меmю приведення Полоlкення про районний центр соцiа,.rьнrтх служб лля
ciM'i', дiтей та молодi у вiдповiднiсть до зазначеноi постанови:

1. Затвердити Положення про Вiльшапський райошrий цеrrцr соцiальних
служб дlя ciM'i, дiтей та молодi у яовiй редащii (додаеться)2. Визнати таким, що втратило чинвiсть, розпорядження голови районноi
держааноi адмiнiстрацii вiд 22 жовтня 2015 року Nч 169-р <<Про затвердження

Лоложення про Вiльшанський райопшлй центр соцiа;rьних сrrркб для ciM'i,
дiтей та молодi у новiй редакцii>.

3. Контроль за виконанItям дацого розпорядження покJlасти на першого
зarступника юлови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй засцrпнпк головп
р.йонпоi деряtавноi адмiпiсrрацii

с.ЕЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження rолови
ВiльшанськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii
20 вересня 2017 Nл 212-р

про

положЕнtUI

iльшанський райоIrний центр
соцiшrьних сrryжб дrя ciM'i, дiтей та молодi
В

1. Вiльшанський районний цеrгр соцiальних сrт}rкб для ciM'i, дiтей та
молодi (далi - Центр) е пiдпорядковаrrим пiдроздiлом Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацii, що угворюеться головою районноi державноi
адмiнiстрацii, е пiдзвiтним
пiдконтрольним головi районяоТ державноi
адмiЕiстрацii та дцректору Кiровоградського обласпого цептру соцiальних
сlryжб для ciM'i, дiтей та молодi.
Щеrrгр реорганiзовуеться та лiквiдовустюя Вiльшанською районною
державною адмiнiстрацiею i налехшть до сфери ii управлiння.
Щенц проводить соцiа"чьну робоry з сiм'ями, дiтьми та молодддо, якi
пербувають у скJIадних житт€вих обставияах та потребують cTopoBнboi
допомоги.
,Щiяльнiсть Щеrrгру спtrlямовуеться управлirтням соцiа:rьного захисry
насеrrенrrя Вiльшмськоi рйонноi державноi адмiнiстрацiТ.
2. L{eHTp у своiй дiяльностi керуегься Констиryцiею та закона.ми УкраiЪи,
актлr,rи Президеlrта УкраiЪи
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, наказами
Мiнсоцполiтики, розпорядженюlми голови Кiровоградськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii', розпорядженЕями голови Вiльшанськоi районноi державноi
адмiнiстрацii', рiшеннями КiровоградськоТ обласноi ради, рiшеннями
Вiльшанськоi районноi ради, iншимп нормативно-правовими актzlми з питань
ciM'i, дiтей та молодi, а також lд.rм Положенням.
3. Основнимл лринцrrпами дiялъностi Щентру е:
законяiсть;
софмьна справедп.rвiсть;
ранн€ виявленrrя та надан}ur допомом сiм'ям, дiтлr,r та молодi, якi
перебувають у складних життевих обставинах;
досryлнiсть та вiдщlитiсты
конфiденцiйнiсть та вiдповiда;rьнiсть за дотимання етичних i правовID(
норм;
додержitння i зчrхист прав людини;
адlrеснiсть та iндивiдуальний пiдхiд;
лобровiльнiсть вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд отриманrrя соцiа.льних

i

i

посJrуг;

комплекснiсть та системнiсть пiд час надання соцiапьнrо< посrryг;

2

дотримання держ:rвних ст{rндаргiв i нормативiв соцiапьнID( посл)г;
максимальна ефекшrвнiсть бюджетних та позбюджештих коштiв.
4. 0сновкими завдшrнями Щентру е:

проведення соцiально-профiлактичноi роботи, спрямоваrоТ

на

запобiгання поцrапJIянню в сIшаднi житгевi обставш*r сiмей, дiтей та молодi;
виявJIенIIя сiмей, дiтей та молодi, якi перебlъаоть у скJIадних житгевих
обставилах i потребують сторонньоI допомоли;
здiйснення соцiапьною с;rпроводу сiмей,дiтей та молодi, якi пербувають
у скпадних життевrх обставинах i поцlебуrоть сторонньот допомоги, наданrя iM
соцiальнrоr послуг за резуJьтатirмЕ проведеноi оцiнки потреб
у TaKIr(
послугах;
оргавiзацiя здiйсЕенIrя trаставництва над дитиною, яка прожива€ у
зак.ладах для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвською пiкпуваrrня, iншому
закладi для дiтей;
забезпечення взаемодii iз струrгурними пйроздiлами районноi державноi
адмiнiстрацii', органiв мiсцевого самовряд/вання, пiдприемствами, устаЕовами
та оргаrriзацiяrли, а також зttJIучеЕня потенцiаlry територiа.ltьноТ громади до
проведення соцiа.rьноТ роботи iз сiм'ями, дiтьми та молоддю.
5. Цент, вiдповiдно до покJIа,ценlrх на нього завдань:
1) здiйсшос змоди щодо:
виявленцJI та облiку сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у скJIаднrл(
життсвих обставинах i потребуrоть сторонл ьоi лопомоги;
KoHTpoJIro у межах повноааrкень за цiльовим використанням державноТ
допомоги при народженнi дитини;
соцiмьноi та психологiчноi адаптацii дiтей-сирiт i дiтtй, позбавлених
батькiвського пiкJryванItя, осiб з iх числа з меmю лiдготовки до саrr-rостiйного
життя, оргапiзацii здiйснення наставншlгва;
соцiального супроводження прийомних сiмей
дrтячлтх будинкiв
сiмейного типу, а також соцiаьпого супроводу дiтей, якi перебувають пiд
олiкою, пiк;цrванIulм, за лоданIlям сryтсби у справах дiтей;
iнформування населення про соuiальнi посrgги, якi надаються вi,щIовiдно
до зчжонодавства;
2) прводить оцiнку потреб сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у
скпаднIr( ж}1,Iт€вrr( обставинах i потребуоть cTopoHHboi допомоги, у юму числi
сiмей учасникiв антптерористи.пrоi операфi та внутрiцrню перемiщеню< осiб,
визначае соцiаьяi послупt
методи соцiальноi роботи, забезпечуе
психологiчну пiдтримку;
3) надас сiм'ям, дiтям та молодi, якi пербумють у складню( житт€вих
обставинах i потребlrоть сторониьоi допомоги, в тому числi ciM'_пr,r ;,часникЬ
zrнтитерористи(шоi операцii та внуrрiшньо перемiщевим особам, соцiаlьнi
посJгуги з:
соцiа.пьного супровоry;
KoIrcyJbTyBaшUr;
соцiМiноi профiлакгики.
За результатаrrли оцiнrcл потрб центр надас послуги з:
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соцiшьноi iнтеграфi та peiHTerpauii;
соцiальноТ адаптацii;

соцiального супроводу сiмей, в яких виховуоться дiти-сироти
позбавленi батькiвською пiклування;

i

лiти,

кризового та екстреного вт]лання;
представництва irrересiв;
посередrицтва (медiацi|;
4) забезпечуе соцiаьний патронаж моло,шп< осiб, якi вiдбули покарання у
ura-дi бr"*""ця або позбавлення волi на певний с,трок, а також звiльнених
вiд подальшого вiлбуъання зазначених видiв покарань на лйставах,
передбачених законом, за повiдомленrrям стр).ктурного пiдроздi,ry з питань
соцi*ur,о-.чrисry населення райоrrяоi державноi ад.,riнiстрашii;
5) складае план реабiлiтацii особи, яка постраждма вiд юргiвлi rподьми;
б) впроваджус повi соцiаrьнi техяологii', спрямованi на недопуIдення,
мiнiмiзацЬ чи подолання скпаднпх життевих обставин ( у Tor"ry ,{ислi щодо
патронаry над дитиною);
7) узагальпюе на мiсцевому piBHi статистичпi данi та гоryе iнформацiйноаца,riтичнi матерiали стосовно проведеноi соцiмьноi роботи, якi подае

-

обласномУ цеrгру соцiа;rьню< слркб для ciM'i, дiтей та молодi та районнiй
державнй адмiнiстрачii;
8) спiвпрачюе мiсцевm,,rИ органамИ викояавчоi ВПаДИ, ОРГаНаI,rИ
мiсцевого самовряд,ъФrI r, навчаJIьними закJIада.л,iи, з{lкJIада}tи охорони
пiдроздiлами Нацiональноi полiцii,
здоров'я, територi**rrr"
"rру*rурними
6. L{eHTp мае право:
l) вносити мiсцевши органам виконавчоi влади та органам мiсцевого
саr{овряд}ъання прпозицii щодо вдоскона.пення соцiальноТ роботи з сiм'ями,
дiтьми та молоддо;
2) подавати пропозицii до проекгiв вiдповiдвих мiсцевих бюджетiв з
питirнь, що Еалежать до ix коtmетенцii;
3) уюlадати в установленому порядку договори пiдприсмствами.
установами та органiзацiями (в mму числi iноземними) щодо проведення робiт,
спрямоваЕI'( на викоЕання покJIаденю( на нюю завдiiffь;
4) залучати фахiвцiв iнших закладiв, ycтzrнoB та оргааiзацiй рiзних форм
BrracHocTi для здiйсяення соцiмьного супроводу сiмей, якi поребlъаоrь.у
сшIадню( хпттев}lх обставинах; в установленому порядку одержr,вати вlд
пiдприемств, установ та органiзацiй iнформацiю з питшrь, що налеяmть до йоm
компетенцii;
5) вжиmти заходiв для забезпечення зzхисту прав, свобод i законних
iHTepeciB сiмей. лiтей та молодi;
7. Щентр очоJrюе директор, який призначаеться Еа посад/ i звiльняеться з
посади В установпеному порядку головою Вiльшанськоi районноi деркавноi
адмiнiстраlii за поюлхешям з дирекюром Кiровоградського обласяого центру
соцiаrьнюс слухб для ciM'i', дiтей та молодi.

з

з

8. .Щирекюр Щентру;

l)

здiйсlrюе загальне керiвпицтво дiяльнiстю I-teкrpy, несе flерсонаJIьЕу
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вiдповiдрльнiсть

за ви(онанвя

покJIадешл(

на Щентр завдавь,

закоrтнiсть

прийнятих ним рiшень;
2) складае в установленому порядку шгатний розпис ценц)у в межi}х
граничноi чисельностi працiвяикiв та фондr оплати працi вiдтrовiдно до типовоi
струкryри i штатiв, що мтвердlý/ються Мiясоцполiтики;
3) подас на затвердження юловi Вiльшанськоi районноТ державноi
адмiнiстрацii проект стр}кт),ри та пrтатний розпис I-\eHTpy в меж:ж граничноi
чисельностi праrriвникiв та фонд/ оплати прашi вiдповiдно ло типовоi структlри
i штатноi чиселъносгi, що затверджуеться Мiнсоцполiтики;
4) затверажуе положепIiя про струкгурнi пiдроздiли I_{еrrгру та посадовi
iHcTpylqii йоm працiвникiв;
5) видае в межах cBoix повновакень накази органiзацiйпо-розпорядчоm
характеру. оргаяiзовус i контролюс iх виконанrrя;
6) прдставrrяе Щен,тр у вiдносинах з органами державвоi влади, органами
мiсцевого самоврядrвання, пiдприемствами, установами та органiзацiями;
7) проводять особистий прийом громадян з пlттань, що нirпежать до
компетенцii Щентру;
8) розпоряджаеться в устаfiовпеному порядку майном i копrтами I {еrгру;
9) уIворюе в Центi атестацiйну та iншi KoMicii, сприяс пiдвищеншо
квалiфiкацiТ прачiвнлкiв IteHTpy:
10) призначас на поса.ry та звiльняе з посади працiвникiв I_teHTpy;
11) приймае рiшеннrr щодо заохочеш{я та притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiда.пьностi прачiвникiв Ценцу;
12) вrшвае заходи з uедоrrуIценЕя та вреryлювання конфлiкry iкгересiв у
разi його виникнепня.
9. ,Щiяльнiсть Щентру фiнансуеться за рац/нок кошгiв мiсцевого бюлжеry
та iншrл< джерел, не заборонених чп{ним законодавством.
10. Центр надае послуги на безоплатнiй ocнoвi.
11. Щентр
своlй дiяльностi забезпеryе дотримання вимог Закону
УкраiЪи <Про зжист персональпих д tию).
12. Умови отrлати працi, типова струкц/ра i urrатна чисельнiсть Щенцlу
затверФкусться районною державною адмiнiстрачiею вi,цlовЦно до типовоi
структури
штатiв, якi визпачаоться Мiнсоцполiтию-l за погоджеЕЕям з

у

Мiнфiном.

в

i

13. Щентр мас право брати в оренду рукоме i нерlхоме

безотrлатне користумння рр(оме

законодавством Украi'ни,
установJIецому порядку>.

а такок

майно та надzlвi}ти

та нерухоме майно, зriдно з

списувати

з

чинпим
баJiансу ocHoBHi засоби в

14. Центр € юридrчною особою, мае самостiйннй баланс, вiдповiднi
pirxyнKи в територiальному орг ri Казначейства, печатку iз зображенням
,Щержавного гефа Украiни, шта,rп та бланкrл iз cBoiM наймеЕумнЕям.

