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кАм, янкА-Бузькд рдйоннА дЕржАвнА Ад4IнIстрАцIя
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кам'янка-Бузька Yn бZ}3 ",._о3 _

Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
Украiни вiд 19 липня 20|7 року Jt 528 пПро
положення про центр соцiальfiих служб для

, 1. Затвердити положеннrI про Кам'янка-Бузький районний ценТр
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi, що додаеться.

2. Вважати такими, що втратили чиннiсть, розпорядженFIя голови

райдержадмiнiстрацii вiд 1 листопада 20IЗ року J\b 399 пПро затвердхtення

положення про Кам'янка-Бузький районний центр соцiалъних служб для
ciM'T, дiтей та молодi> та розпорядження голови райдержадмiнiстрацiТ ВiД 11

серпня 2015 року Np 279Ю2-08/15 <Про внесення змiн до розпорядження
голови райдержадмiнiстрацii вiд 01.11.201з Ns з99 <Про затвердження

положення про Кам'янка-Бузький районний центр соцiальних служб для

сiм'i, дiтей та молодi>>.

з. Ко за виконанням даного розпорядження покласти на

заступника

Голова B.I. Кирилич

а!ноёmw ,,",,,,lpr?
Про заmверdсtсення полонсення
про Кам'янка-Бузькuй районнuй
ценmр соцiальнuж слуltсб dля cilw't,
Dimей mа молоdi

Вiдповiдно до Закону
постанови Кабiнету MiHicTpiB
внесення змiн до Загального
ciM'i, дiтей та молодi>>:

W
Мазяра.
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ПОГОДЖУЮ: ЗАТВЕРРКЕНО:
розпорядженнrIм голови
рйдержадмiнiстрацiТ
Ъi{ri'Z {rr йrЪ 20 I 7 ро ку xdдlaq/l*

Щиректор Лъвiвського обласного
цеЕtру gоцiальнlо< слryжб для
сlм 1.

положЕннrI
про Кам'янка-Бузький районний центр соцiальних служб

для ciM'i, дiтей та молодi

1. Кам'янка-Бузький районний центр соцiальних служб для ciM'i, дiтей
та молодi (далi - центр) - спецiальний заклад, що проводить соцiальну

роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi перебувають у складних життеВих
обставинах та потребують сторонньоi допомоги.

I_{eHTp нzlJIежитъ до мережi центрiв соцiалъних служб для ciM'i, дiтей та

молодi MiHicTepcTBa соцiалъноТi полiтики Украiни.
,}

2.I-{eHTp утворюеться, реорганiзуеться та лiквiдуеться районною
державною. адмiнiстрацiсю i належить до сфери iT управлiння. Координус

дiяльнiсть центру заступник голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ

вiдповiдно до розподiлу функцiон€lJIьних обовязкiв

2.1 Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначенот

граничноi чисельностi та фонду оплати працi працiвникiв затверджусться

органом, якии иого утворив.

з. Щентр у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею та законами'

УкраiЪи, актамИ ПрезидеНта Украiни i Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,

наказами Мiнсоцполiтики, iншими нормативно-правовими актами з питань

сiм'i, дiтей та молодi, а також цим положенням.
i

4. основними принципами дiяльностi центру е:

законнiсть;

соцiальна справедливiсть;

доступнiсть i вiдкритiстъ;

конфiденцiйнiсть та вiдповiда-пьнiсть за дотриманн,I етичних 1 правових

норм;

додержання i захист прав людини;

адреснiсть та iндивlду€tJlьнии пlдхlд;

добровiльнiсть вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд отримання соцiальних

послуг;

комплекснiсть та системнiстъ пiд час надання соцiальних послуг;

дотримання держаtsних стандартiв i нормативiв соцiальних послуг; 
.



\IaкcII\Ia--IbHa ефективнiсть використання бюджетних та позабюджетних
коштiв.

5. Основними завданнrIми центру е:

проведення соцiалъно-профiлактичноi роботи, спрямованоi на запобiгання
потраплянню в складнi життсвi обставини сiмей, дiтей та молодi;

виrIвлення сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у скJIадних життевих
обставинах i потребують сторонньоi допомоги;
здiйснення соцiального супроводу сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у
складних життсвих обставинах i потребують сторонньоi допомоги, надання
iм соцiальних послуг за результатами проведеноi оцiнки потреб ik у таких
послугах;

органiзацiя здiйснення наставництва над дитиною, яка проживае у
закJIадах для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батъкiвсъкого пiклування,
iншому закладi для дiтей;

забезпечення взаемодii iз структурними пiдроздiлами мiсцевиХ оРганiВ
виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемствами,

установами та органiзацiями, а також зЕ}лг{ення потенцiаJIУt теритОРiаЛЬНОi

громади до проведеннrI соцiальноi роботи iз сiм'ями, дiтьми та молоддю.

б. Щентр вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) здiйснюе заходи щодо:
виявлення та облiку сiмей, дiтей та мододi, якi перебувають у складних

життевих обставинах i потребують сторонньоТ допомоги;

контролю у межах повноважень за цiльовим викорисТанняМ державноТ

допомоги при народженнi дитини;
соцiальноi та психологiчноi адаптацii дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, осiб з ik числа з метою пiдготовки до

самостiйного життя, органiзацiт здiйснення наставництва;

соцiальногО супровоДженнrI прийомниХ сiмеЙ та дитячих булинкiв

сiмейного типу, u runo* соцiалъного супроводу дiтей, якi перебувають-пiд

опiкою, пiклуванням, за поданням служби у справах дiтей;
_ _:__л-:---л

iнформування населення про соцiальнi послуги, якi надаються вlдповlдно

до законодавства;

2) проводить оцiнку потреб сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у

складних життевих обставинах i потребують сторонньот допомоги, у тому

з) надае сiм'ям, дiтям та молодi, якi перебувають у складних життевих

обставинах i потребують стороннъоi допомоги, у тому числi сiм'ям учаС.НИК]|

роботи, забезпечуе психологlчну пlдтримку;

антитерористичноТ операцiТ

послуги з:

соцiального супроводу;

операчiТ
послуг та

та
методи

внутрiшньо
соцiальноТ



консультування;

с оцiальцоi профiлактики ;

за результатами оцiнки потреб центр надае послуги з:

соцiа-ltьноI iнтеграцiТ та реiнтеграцii;
соцiальноi адаптацiТ;

соцiального супроводу сiмей, в яких виховуються дiти-сироти i дiти,

позбавленi батькiвського пiклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва iHTepeciB;

посередництва (медiацii) ;

4) забезпечуе соцiальний патронаж молодих осiб, якi вiдбули покараннJI

у виглядi обмеження або позбавлення волi на певний строк, а також

звiльнених вiд под€rлъшого вiдбування зазначених видiв покарань на

пiдставах, передбачених законом, за повiдомленЕям структурного пiдроздiлу

з питань соцiального захисту населення.

5) складас план реабiлiтацii особи, яка постраждала вiд торгiвлi лкiдьми;

6) впроваджус HoBiTHi соцiальнi технологii, спрямованi на недопущення,

мiнiмiзацiю чи подолання скJIадних життевих обстаriин (у ,oi1ay числi щодо

патронату над дитиною);
7) узагальнюе на мiсцевому piBHi статистичнi данi та готу€ iнформацiйно-

аналiтичнi матерiали .rо.о""о проведеноi соцiальноi роботи, якi подае

регiональному центру та органу, якиЙ його утворив;

s) спiвпрацюе з мiсцевими органами виконавчоi влади, органами

мiсцевогО самовряДування, навч€UIьними закладами, закJIадами охорони

здоров'я, територiальними структурними пiдроздiлами Нацiональнот полiцii,

7. Щентр мае право:

вносити Мiнсоцполiтики,
мiсцевого самоврядування

мiсцевим органам
пропозицii щодо

виконавчоi влади та органам
вдосконаJIення соцiальноТ

мiсцевих бюджетiв з питаЕь,роботи з сiм'ями дiтьми та молоддю;

подавати пропозицii до гlроектiв вiдшовiдних

що нzшежатъ до ik компетенцii;

укладати в установленому порядку договори з пiдприемствами,

установами та органiзацiями (в тому числi iноземними) rчодо проведення

робiт, спрямованих на виконання покJIадених на нъого завданъ;

заJIучати фахiвцiв iнших закладiв, установ та органiзацiй рiзних фор*

власностi для ,оiй.rr."ня соцiального супроводу сiмей, якi перебу"1:]"_,{

скJIадних життевих обставин ах; в установленому порядку одержувати вlд

пiдприсмств, установ та органiзацiй iнформацiю з питанъ, Що належать до

його компетенцii;
вживати заходiв дJu{ забезпечення захисту

iHTepeciB сiмей, дiтей та молодi;

прав, свобод i законних



8, IleHTp очолюс директор,
посади в установленому
алмiнiстрацiТ.

який призначаетъся
порядку головою

на посаду i звiльнясться з

районноТ державнноi

,Щиректор центру призначасться на посаду i звiльнясться з посаДи За

погодженнrIм з Львiвським обласним центром соцiалъних слУЖб ДЛЯ ciM'T,

дiтей та молодi.

9. ,Щиректор центру:
здiйснюс загальне керiвництво дiяльнiстю центру, несе персон€Lльну

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на центр завдань, законнiстъ

прийнятих ним рiшень;
складае в установленому порядку штатний розпис центру в межах

граничноi чисельностi працiвникiв та фо"ду оплати працi вiдповiдно до
типовоi структури i штатiВ, Що затверджуються Мiнсоцполiтики;

затверджу€ положеннrI про cTpyKTypHi пiдроздiли центру та посадовi

iнструкцii його працiвникiв;

видае у межах свотх повноважень нак€ви органiзацiйно-розпорядчого

характеру, органiзовуе i контролюе ix виконання;
..ф

представляе центр у вiдносинах з органами державно1 влади, органами

мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та органlзацlями;

проводить особистий прийом громадян з питань, Що н€Lltежать до

компетенцii центру;

розпоряджаетъся в установленому порядку майном i коштами центру;

утворюе в центрi атестацiйну комiсiю, сприяе пiдвищенню квалiфiкацii

працiвникiв центру;
призначае на посаду та звiльняе з посади працlвникlв центру;

приймае рiшення щодо заохочення та притягненн,I до дисциплiнарн;оi

вiдповiдальностi працiвникiв центру.
]чFться за оахчн( зого бюджету10. щiяльнiсть центру фiнансуеться за рахунок коштlв мlсцеI

та iнших джерел, не заборонених законодавством;

12. IfeHTp с юридичною особою, мас самостiйний баланс, вiдповiднi

рахунки в ,.р"rорi-ьних органах Казначейства, печатку та бланк iз cBoiM

наЙменуванням.

13. ЩентР у своiЙ дiяльностi забезпечуе дотримання вимог Закону Украiни

"Про захист персональних даних",

I_{eHTp надае послуги на безоплатнiй ocHoBi,

11. Умови оплати працi, типова структура i
затверджуються Мiнсоцполiтики за погодженням

.7

штатна чисельнiстъ центру
з Мiнфiном.


