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Б|дпов|дно до постанови 1{аб|нету 1!1!н!стр|в 9кра!ни в|д 29.12.2009
]\ъ |4|1 " [еяк| питанн'! д|яльност| територ|альних центр|в соц|ального
обслуговування (надання соц|альних послуг)'' (з1 зм|нами та доповненнями) та
керу}очись статтями 6,23 3акону }кра|ни "|!ро м|сцев| дерясавн! адм|н|сщац|!'':

1.3атверАити положвн!{'1 пРо твРитоР1А'ъътий цвнтР
соц!Ального оБслуговувАнн'1 (нАдАнн'1 соц!Альнйо( посл}т)
чугутвськот РАйо}**{от двРжАвнот Адм1н1стРАщт (АоАасться).

2. Бизнати таким' що втратило чинн|сть. розпорядження голови
районно| державно| адм]н!страц{{ в\д 29.06.20|0 ]\9 560 "||ро затвердя<ення
|!олохсення про територ| альнттй центр соц|ального обслуговування (надання
ооц|альних послуг) 9угу|всько| районно| державно| адм|н|страц||".

|олова районно! дерясавно|
адм1н1страц|| в.в. лоБои(|внко
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1. твРитоР1А[ъ|+'|йцвнтР соц1Ального оБслуговувАн}1'1
(нАдАн}у1 соц1Альних послуг) чугутвськот РАйоннот
двРжАвно| ддтдтнтстрдцт[ (дал! _ територ|альний центр) е деря(авното
бтод:кетното установо}о' р!гшення щодо утворення' л|кв|дац|| або реорган|зац||
яко| приймае 9уфвська районна державна адм|н{страц!я.

[еритор1альний центр е неприбутковото орган|зац!ето.
1еритор|альний центр створений для зд|йснення соц1апьного

обслуговування та надання соц|альних послуг фомадянам' як| перебуватоть у
складних життевих обставинах | потребутоть сторонньо| допомоги за м|сцем
проживання' в умовах стац|онарного' тимчасового або денного перебування.

2. 1еритор|альний центр у сво!й д!яльност] керуеться 1{онституц|ето та
законами !кра|ни, указами |[резидента }кра|ни та поотановами Берховно| Ради
9кра|ни, прийнятими в|дпов|дно до 1{онституц|| та закон!в 9кра!ни, актами
1{аб|нету 1!1|н|стр|в }кра|ни' наказами й|нсоцпол|тики, наказами

.{епартаменту ооц]ачьного захисту наоелення )(арк|всько{ обласно! державно|
адм1н1страц11'
адм1н1страц11' наказами управл1нн'{ прац1 та соц1ального захисту населення

розпорядженнями голови. !{уц|всько|

9угу|всько| районно? дер>кавно| адм!н|страц||' |{ерел|ком соц|альних послуг,

умовами та порядком ]х надання структурними птдроздтлами територ1ального

центру соц|ального обслуговування (надання соц|альних послуг), 3атвердя{еним
постаново}о 1{аб|нец \4|н1сщ|в }кра|ни втд 29.12.2009 .[р 1417, ]нп.тими
нормативними документами з питань, що регултототь його д1яльн|сть, а такоя{

цим [|олох<енням.
з. 1еритор!альний центр провадить свого д1яльн|сть на принципах

алресност1 та 1ндив]дуального п|лхолу. доступност! та в1дкритост1'

добров1льного вибору ощимання чи в!дмови в|д надання соц|альних послуг'
цманност|, комплексност1, максимально| ефективност! використання
бтод>кетних та позабтодэкетних кошт!в, законност|, соц!ально| справедливост|'
забезпечення конф|денц1йност|' дотриманн'1 стандарт|в якост|, в|дпов|дальност|
за дощимання етичних | правових норм.

4. Ёа соц|альне обслуговування (надання ооц]альних пос;уг) в
територ1альному центр1 ма1оть право:

щомадяни похилого в|ку, !нвал|ди, хвор! (з числа ос]б працездатного в|ку
пер|од до встановлення !й щупи 1нвал1дноот1' апе не б|льтп як чотирина пер1од до встановлення 1м щупи 1нвал1дност1' апе не о|ль|1] як чотири

м|сяц|), як! не здатн| до самообслуговування | потребутоть пост]йно! оторонньо|
допомоги' визнан] такими в порядку' затвердженому й|н|стерством охорони
здоров'я )/кра|ни;

раионно1 державно1

громадяни, як| перебуватоть у складн1й життев]й ситуац|| у зв'язку з
безроб!ттям | зареесщован| в державн!й служб| зайнятост! як так|, що 1шука}оть

роботу, стих|йним лихом' катастрофото (| матоть на свосму утриманн|
похилого в|ку, 1нвал|д|в), якщонеповнол1тн1х д1теи' д1теи_1нв€ш|1д1в' ос10

оередньом1сячнии сукупнии дох1д 1х с1меи нижчии н1х{ прожитковии м1н1мум

для с|м'|.
5. 1еритор|альний центр утворений за наявност| необх|дно]

матер|ально-техн!чно| бази, зокрема прим1щень' що в|дпов|датоть буд|вельним,
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1ехн!чним. са!!|]арно-г;||с;г|чним нормам. вимогам по>ке;кно| безпеки 'та |:;;:;им

нормам в]дпов!дно до законодавства.
6. |1оложення про територ1альний центр, його структура за

пропозиц|с}о управл|ння прац; та соц|ального захисту населення 9угу|вс:,ко|

райотт+то! дер)кавнот ддм|н!страц||, погод)кено|о з .{епартаментом соц]ально;'о

захисту населен}1я [арк1всько| обласно] дер)кавнот адш11н|с1 рац;т.
затвердя{у€ться розпорядя{енням голови 9угу|всько| раио}!но1 дер]кав1-1о1

адм1н1страц11.
1{отшторис, :лтатний розпис територ1ального центру затверд)1(ус {'олова

!1угу|всько| районнот держав!1от адш'{|н]страц!т.

7 ' йетодичгте забезпечення д|яльност| територ;аль}|ого 1{е}{тру зд]йснюс

й|нсоцпол|тики . координаш!ю та контроль за забезпечеР!ням його д!яльл:ос'т |

в установленому порядку !епартамент соц1аль]]ого захисту н1ссле|{ня

)(арк|всько| обдас|1от дер)+(авнот адм1н!страц!;, оргатт1загт|йно-методичгтс

забезпечення та контроль за додер)канняш,! зако1{одавства про 1{ада|111я

соц1альних послуг - управл|ння прац! та соц;3льного захисгу населеш1{я

9угу|всько| райоъ;но| дер)1{авнот адм|н1страц!т.

!ля забезпенегтгля реал|зац|| соц1ально] пол]тики щодо соц]ального

обслуговування (надання соц|альних послуг) територ|альний центр взасмод]с !з

структурними п1дрозд1лами 9угу|всько| районно; дер)кавнот адм|н!с':'рат1!}',

п1дприсмствап1и, установап1и та орган1зац]ями вс|х форм власност|.

8. Фсновттишти завданнями територ]ального центру €:

виявлення гро1,!,|адян, зазначених у пункт| 4 цього 11о:то;т<ет:ня,

форьтування електронно| бази даних таких громадян' визна!]ення (оц1н!овання)

|х 1ндив1дуальних потреб у соц1альному обслуговуванн| (надаглн] со.т1|альттик

послуг);
забезпечення як]сного соц|ального оболуговування (надання соц|пльтгих

пос. :1 г):

ус'гановлення зв'язк1в з п1дгтрисмствами' уста11овами та орган|зац1ями

вс|х форм власност1, ф1зинними особа\,1и, родича[1и громадян, яких обс.ттуговус

тери.гор;альний центр, з мето}о сприяння в зд1йсненн! соц]ального

обслуговування (наданн1 соц1альних послуг) громадянам, заз1{аченим у пункт| 4

цього поло)(ен1{я.
9' !о складу територ1ального

п!дрозд|ли:
центру входять так1 структурн1

потреби

- в|дд|.пення соц|ально| допомоги вдома;
- в1дд!.г;еннясо1(1ально-побутово|адаптац;т;
- стац!онар|{е в;дд!ле!1ня для т'тост!йного про)кива|{ня, розрахов!тне на

20 л!х<ко-м|сць;
- в|дд!лен}{я орган1зац]{ надаьтня адресно] натурально! допомоги (в

тому нисл1 пункт прийому та видан| в)кива}{их реней);
- пункт прокату засоб;в мало] механ|зац]т.
9.|. 1еритор]альний центр ма€ 11раво створ}овати в раз!

у с1льських 1{асе.||ених пу1]ктах робоч1 м|сця соц1аль}{их

праг11вник1в (соц1альних роб1тник1в) для соц|ального обслуговувангтя
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(надант:я соц1альних послуг) громадян, зазначе1'!их у п1 нкт! 4 ;1ього

|1олохсегтт-тя, за !х м]сцеп,т про}ки,зання.
10. 1еритор1а:тьний це]{тр очол}ос дирек'гор! який ттризгтачасться г1а

г!осаду та зв1льт{ясться з посади в установленому порядку голово1о 9угу|всько)'

райо:::;о)' лер:кавп:о[ алм|н!с:раш|!' ]а пропозиц|с:о началп,п;ика 1 правл|ння пра::!

та соц]ального захисту населення {угу|всько| районно1 державно1 адм1н|страц|т,

пого.1жено!о з !епартаменгом соц1ального за\ис!) насслення !,арк!всько|

обласно] державно| адм1н|страц|;
|1осалу директора тсри'гор1ального центру мо)ке займати особа, я}{а мас

виш) осв;1) (маг!стр. с!!сц;ал;с:) в!дпов|дного напрям\ п!дгоговки 1 с:аяс

робо'ги на кер1вн|й посад1 не мен11] як п'ять рок!в-
! ! . !иректор пери гор!ального цен1 р) :

1) орган|зовус роботу територ]ального центру, несе персональ1{у

в|дпов1дапьн|сть за виконання покладених на територ;альний центр завда1'{1,,

визначас ступ|нь в!дпов!дальност1 прац|вник1в;
2) затверд)1{ус посадов1 обов'язки заступника директора | кср!вник1в

структурних п1дрозд]л|в та ;н1]]их прац1вник1в територ|а,ль11ого цс{]тр) ;

3) координу( д!я.т:ь:п!сгь стру!{турних п|_гроз_г!л!в зеризор!альнопо

центру;
4) подас голов1 9угу|всько| районнот дер)кавнот адм|т;!страп|}'

пропозиц|| цодо 1]]татного розпису' ко!]1торису витрат територ|ального центру;

5) уклада€ договори' д1с в]д |мен| територ|ального це}1тру 1 предс'гавляс

затвердженого ко1'11'1'0рису витрат та в!дпов1дно до тх ц!льового т 1риз]-1ач е н}1я, в

гот:1 нисл! на о!].]!ату:

проведенг1я щор|чного проф1лактичного медичного огляду со|{1альних

в ме)ках

прац;вник]в та со;{|альт-тих роб|тник|в територ1ального цен'гру' як1

безпосередньо нада!оть сог{|альтт; послуги;
ттридбат'тня для соц|альних прац|вник|в та соц|альних

спецодя гу. в }} ття. велосипед|в:
придбання д.,1я ос}{ащення структурних п1дрозд1л1в тсритор1аль1]ого

центру автотра1]с11ор.1'у, засоб|в |1ересуван1{я, спец1альгтих засоб|в для дог.1:яд1' |

самообслуговування;
п1двиш1ення квал;ф1кац1т ос!б, як| нада}оть соц|алья| послуги;
7) призначас в установле1{оп'|у порядку на посаду | зв]льняс' з поса/1и

прац1вник1в територ]ального центру;
в) видас у ме:ках свос] компетенц|| накази (в тоьту чис.лт| щодо

зд|йснення (припинення) обслуговування щомадян), орган!зовус 1 контролтос |х

виконаг]ня;
9) розроб.ттяс ! подас на затвердження голов| чугутвсько[ райоттнот

деря{авнот адм1н|страц|| проект положення про територ1атьний шентр;

10) затверлжус поло}1{ення про структурн1 п!дрозд|ли територ |аль]{ого

центру;
11) веде особистий прийом громадян.

роб!тник!в
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12. 1еритор1альний центр утримуеться за рахунок котшт|в, як1 в!дпов|дно
до Бтоджетного кодексу }кра!ни вид|лятоться з м|сцевих бтоджет|в на
соц|альний захист населення та врахову1оться п|д чао визначення обсяц
м1жбтодясетних трансферт!в м|>к державним бтод>кетом та м|сцевими
бтод>кетами, |нтпих надходжень' у тому числ1 в!д д|яльност| його отруктурних
п|дрозд|л|в, в]д надання платних соц|альних послуг, а також благод1йних
котпт|в щомадян' п!дприемств, установ та орган|зац|й.

13. [ранинна чисельн!сть | фонд оплати прац| прац|вник|в
головото 9уг!всько| районно|територ1ального' центру затверд)к}'1оться

державно1 адм1н1страц11.
9мови оплати прац| прац!вник|в територ|ального центру та 11{татна

чисельн!сть визнача!оться в[дпов!дно до законодавства 3 питань оплати прац!.
норм часу 

' 
чисельноот| та типового 1[татного нормативу чисельност]

прац|вник1в територ|ального центру' що затверджутоться наказами
й|нооцпол|тики.

14. д]тя соц|ального обслуговування (надання соц|альних послуг)
територ|альний центр мае щаво за'гу{ати на догов1рних засадах 1н1ш1

п|дприемства' установи' орган|зац|! та ф|зинних' ос|б' зокрема волонтер|в'
1 5. 1еритор| альний ценщ мае право в установлено\4у порядку ощимувати

гуиан|тарну та благод!йну допомоц' в тому числ! з-за кордону' яка
використовуеться для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункт| 4

цього |!олохсення' та пол|птпенття матер|ально-техн|чно| бази територ]ального

ценщу.
орган1зац1е}о д1яльност1' пов'язано?16. |!ерев!рка роботи та контроль за орган1зац!е}о д1яльност1, пов'язано1

|з соц|альним обслуговуванням (наданням соц|альних послуг)' структурних
п|дрозд|л1в територ!ального ценщу' рев!з|я ф|нансово-господарсько| д|яльност:
центру г{роводяться в|дпов1дно до законодавства 9кра!ни.

17. 1еритор|альний центр е торидично}о оообото, яка мас самост1йний
балано, рахунки в органах 1{азначейства' печатку {з ово|м найменуванням,
тптампи та бланки.

;1 .,
'' | 

н.п. штР!.[Ф.{новА

3аступник кер1вника апарату'
начальник орган1зац1и[!ого
в1дд1лу апарату раионно1
дерэ*савно! адм!н|страц!;
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