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пРо чугутвський РАйонний
цш'нтР соц|Альцих служБ
для с!м'|, д|тш,й'тА молод|

8|дпов1дно до 3агального положення про ценр соц!а.лтьних слу;кб д,;тя

с!м'!, д!тей та молод1, затверд)кеного постановото (аб!нец й|н|сщ1в }кра!ни
в1д 01 серпня 2013 року 1хгэ 573 (|з зм!нами), керук)чись статтями 6, 39 3акону
!кра|ни <|!ро м|сцев1 державн1 адм|н1страц|!>:

1. 3атвердити положвн}у{ пРо чугутвський гайонний тщнтг
соц1А.,ъних служБ д]'ш1 с1м'т, д1твй тА мо}|Ф,{1 цлодасться).

2' визнати такич. що втратило чинн|сть розпоряд)|(ення голови районно|
державно| адм!н!страц!! в1д 09.10.2013 )хгэ 338 <|!ро затверд)кення [!оло:кення
про 9угу!вський районний центр соц!альних слухб для с|м'|, д|тей та молод|>>.

3. [иректору чугу]вського рйонного :1ентру сот{1альних служб для с1м'!,
д1тей та молод1 Ряб|н1н|й 1.8. зд|йснити заходи щодо дерэкавно! ресстрац|] зм]н
до ) становч их докумен г!в :орг:ли н но| особи.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на заступника
годови районно'[ дер>кавно| адм!н!срац|| Болоцкову 8.й.

|олова районно! дерлсавно!
адм!п1страц!! €.о. коРол|ок
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1. чутутвський РАйонний цвнтР соц1А.,ъних слу}(Б для
с1м'т, д]твй тА молод| (дал| _ (ентр) _ спец|а.лтьний заклад' що г1роводить
сош|альну робоц з с!м'ями. д|тьми та молодд!о. як| перёбувають у складних
життсвих обставинах та потребу+оть сторонньо] допомоги.

(ентр нале:кить до меретс1 ценщ|в соц|альних слу>кб для с!м'!, д1тей та
молод|, яка ск;1ада€ться з {арк|вського обпасного центру соц1альних слу:кб для
с|м'!, д!тей та молод| (рег1онального) та районнтгх, м|ських, районних у м!стах
(м!сцевих) ценщ!в соц|альних спужб для с|м'|, д[тей та молод1, що зд!йснтототь

д1яльн|сть на територ1! )0рк!всько! област|.
2. |{енщ у робот| мо)ке використовувати повне та скорочене

найменування.
2.1. |[овне найменування (ентру:
чугу{вськии РАионнии [шнтР

с1м'1, д{тви тА молод1.
2'2. €коронене найменування !ентру:
9угу!вський Рцсссдм.

заклад ).

2.4. й|сцезнаход>кення (торидинна адреса) {]енщу:

2.3. Фрган!зац|йно-правова форма: комунальна орган|зац!я (установа,

63503, 1арк!вська область, м;сто чугу!ъ, адм!н!сщативна буА1вля,
вулиця .!{к1ра' будинок 3211'

реорган|зуеться та л1кв1дусться 9уц!вськотоз. цент щвоР}о€ться,
районно}о державно+о адм|н!страц|ето, п1дпорядковусться | нале>кить до сфери !1

управл1ння.
{1яльн!сть !енру спрямовусться управл1нням прац| та соц!атьного

захисту населенн'1 чуц]вськот районно| дер>кавно| адм|н|страц|!.
. Фрган|зац1йно-правове, методичне та |нформац1йне забезпечення

д!яльност| !ентру зд|йснлос {арк1вський о6ласний ценр соц1альних слухсб д;ля
с!м'1, д!тей та молод!.

4. |{олоэкення про {{енщ, тштатний розпио 1]енщу в межах визначено1

щанинно| чисепьноот| та фонду оплати прац! прац!вншк!в затвердхуеться в

установленощ. порядку 9уц|всько1о районно1о дер)кавното адм!н[срац!сто.
5. 1]енщ у сво]й д|япьност| керуеться 1{онстицц!сто та законами }кра!ни,

актами [[резидента }кра!ни 1 1{аб!нету \4|н|сщ1в !кра|ни, наказами
й|нсоцпол|тики, |нтшими нормативно-правовими актами з питань с1м'!, д1тей та
молод|, 3агальним поло)кенням про центр соц|альних слркб для с!м'|, д!тей та
молод!, а також цим |[оложенням.

6. Фсновними принципами д!яльност| 1{ентру е:

законн!сть;
соц1альна справедлив|сть;
лосцпн!сть та в|лкрит|сть;
конф!ден ш!йн|сть та в!дпов|дал ьн |сть за

норм;
додержання 1 захист прав л|одини;
адресн1сть та |ндив[дуальний п1дх1д;

дотримання етичних ! правових



добров|льн!сть вибору в ощиманн! чи в;дмов! в1д отРимання соц;альншх
послуг;

комплексн!сть та системн!сть п;д час надання сош!ал!них послуг:
доримання державних стандарт!в | норматив!в сош!альних послуг;
максимапьна ефективн1сть використання бтод;кетних та позабтод:кетних

кошт1в.
7. Фсновними завданнями (ентру е:

проведення соц1ально-проф|лактичнот роботи, спрямовано! ца
запоб|гання потаплянн1о в складн1 життсв] обставини с!мей, д!тей та молод|;

виявлення с!мей, д!тей та молод!, як! перебува:оть у складних )киттсвих
обставинах ! потребутоть сторонньо| допомоги;

зд!йснення соц1ального супроводу о|мей, д;тей та молод|, як; перебува1оть

у ск.]{адних життевих обставинах ; потебуоть сторонньот допомоги' надання ]м
соц|альних поолуг за р9зультатамш проведенот оц!нки потреб !х у таких
послугах;

забезпечення взасмод|| !з с':рукт1рними п;дро]д1лами м!сшевих орган1в
виконавчот влали. орган!в м|сцевого самоврядуван|ш' п!длрисмствами'
установ!1ми та орган!заш!ями. а також з(шгення лотенш|ал1 територ!ально|

Ромади до проведення соц|ально! роботи |з с|м'ями, д|тьми та молоддло.
8. !енр, в!дпов!дно до покладенгх на нього завдань:
|) зл|йснтот заходи щодо:
виявлення та обл1ку с1мей, д|тей та молод|, як1 перебува1оть у ск.]1адних

життсвих обс гавинах ! пощеб1г:оть сторонньо| допомоги:
соц1ально| та7або психолог!чнот л!дримки учасник|в антитерористияно}

операц|! та внутр1ллньо перем|щених ос1б' оргап1зац|1 надання !м допомоги з

}р&хуванням визнанених пореб;
. соц!ально] та психолог|чно| адаптац[! д1тей-сир;т 1 д1тей, позбавлених

батьк|вського п|клування, ос|б з 1х числа з метото п!дготовки до самост|йного
)киття;

соц|ального супроводт{ення прийомних с|мей та дитяиих будинк1в
с!мейного типу;

!нфортування населення про сош!альн| послуги. як! нада]оться в!дпов!дно
до законодавства;

2) проводить оц|нку пощеб с[мей, д1тей та молод!, як! перебуватоть у
ск.]1адних )киттсвих обставинах | пощебують сторонньо! допомоги, у то}{у числ1
с|мей утасник|в антитерористичнот операц;т та внур|тшньо перем|щених ос|б,
визначас види соц|альних послуг та методи соц!ально| роботи;

3) надае соц1альн! послуги с|м'ям, д1тям та молод|, як| перебуватоть у
складних життгвих обс]авинах ! пощебу:оть сторонньо! лопомоги. у тому нисл!
особам, як! пострат(д!}]|и в|д насильства в с|м'т та торг|вл! лтодьми, та у раз!
потреби зд!йсн:ос !1 соц|альний супров!л:

4) за пов[домленням установ виконанн'{ покарань зд|йснтос соц|альний
патронат{ ос!б, як| в[дбували покаран!'{ у виг;тяд1 обмеження вол| або
позбавлення вол| на певний срок;



4

5) впровад;*суе нов1 соц|альн! технолог1!, спрямован! на недопущення'
м|н[м|зац!то ни подолан!{ { складних життсвттх обставин;

6} }загальн!ос на м!сшевому р!вн| сга1ис1ичн; дан! 1; го]у. !нформаш!йно-
анал|тичн! матер!али стосовно проведено| соц!ально1 робоги. як! лолас
{арк!вському обласному центру соц|альн1гх служб для с!м'|, д!тей та молод| та
9уц{вськ1й районн;й дер)кавн1й адм|н1страц1].

9. !ентр мае право:
вносити \4!н|стерству соц;альнот пол1тики }кра'йи, м;сцевим брганам

виконавчот влади та органам м!сшевого с:1моврядування пропозиш!1 шоло
вдоскона.'1ення соц!альнот роботи з с[м'ями' д|тьми та молодд|о;

подавати пропозиц!| до проект1в чугу!ъського районного бгодхету з
питань. що нале)ка!ьдо його компетенш!|;

уклада,!и, в установлено]\{у порядц' договори з п|дприемствами.
установами та орган[зац1ями (в тому нисл! |ноземними) щодо проведення роб!т,
спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фах1вц!в !н:пих заклад|в, установ та орган1зац|й р1зних форм
власност1 для зд1йснення соц;а,'1ьного супроводу с|мей, як| перебува!оть у
скпадних )киттсв1тх обставинах; в установленому порядку одер)|(увати в!д
п1дприсмств, уотанов та орган!зац1й 1нформац1то з пит!|нь' що належать до його
компетенц|!;

вживати заход!в для забезпе.теяня захисту прав, свобод | законник
|нтерес|в с!мей, д|тей та молод1;

зд|йснтовати посередництво у г1Редставництв! 1нтерес!в с!мей, д!тей та
молод| та пору1пувати к.]1опотання про притягнення до в!дпов[дальност1
посадових ос!б, винних у порутшенн! ви^.|ог законодавства з литань проведення
соц|ально| роботи з с|м'ями, д|тьми та молодд1о.

. 10. ценщ очолюс директоР' який признанасться на посаду 1зв1льняеться з
посади в установленому порядку розпоряд)кен!'1м голови {угу!вськот районно]
дер>кавно| адм[н|страц[!.

,{иректор фнщу признана€ться на посаду ! зв!льнясться з посади за
погодженням з {арк!вським обласним ценром соц|альних служб для с!м'т,
д1тей та молод|.

1 1. {ирег<тор !ентру:
зд1йснтос загальне кер!вництво д1яльн|стто (енщу, несе персона]1ьну

в|дпов!дальн!сть за виконанн'1 пок;1адених на !ентр завдань, законн!сть
прийнятих ним р!тпень;

ск.]]адас в установ.]]еноп{у порядку 1]]татний розпис !енру в ме:ках
щанично] чисельност! прац!вник|в та фонду оплати прац| в!дпов|дно до типовот
стуктури 1 тптат|в, що затвердх},1оться м|н!стерством соц1ально| пол;тики
!кра!ни;

затверджуе положення про структурн1 п!дрозд1ли [ентру та посадов|
|нсрукц1| його прац|вник|в;

видас в ме)ках сво!х повновакень накази орган!зац!йно_розпорядчого
характеру. орган|зовус ! контрол:ос [х виконання;
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представляе {_{ентр у в|дносинах з органами дерт<авно! влади' органами
м1сцевого са}|оврядування' пцприемствами' уотановами та орган1зац1ями;

проводить особистий прийом щомадян з питань, що на.'1е)кать до
компетенц1| !ентру;

розпоряд)касться в установленому порядку майном | котлтами !ентру;
гвор!ос в !ентр| атеотац|йну ком!с!ло, ёприяе п|двищеннто квал|ф|кац|!

прац[вник|в |{енщу;
признача€ на посаду та зв;льняс з посади прац!вник1в !ентру;
приймас р|п.:ення цодо заохочення та притягнення до лисципл1нарно!

в!дпов|дальност| прац1вник|в [ентру.
12. ,{|яльн|сть |{енщу ф!нансусться за рахунок кошт!в 9угу!вськот_о

районного б1од)1(ету та |нтпих д;керел' не заборонених законодавством.
[-|енщ надае послуги на безоплатн|й основ|.
|3. !мови оплати праш!. типова структ}ра ! штатна нисельн|сть [|ентру

затвердтч/|оться \41н1стерством соц!альнот пол1тики !кра!ни за погод)кенням з
й!н!с': ерством ф!нанс|в !кра|ни.

14. !ентр е 1оридичного особото, мас самост1йний баланс, в1дпов1дн[

рахунки в територ|1}пьних органах державнот казначейськот слукби }кра!ни,
пенатку та бланк |з сво!м найменуванням.

15. 1{ентр у сво!й д!яльност| забезпетус дотримання вимог 3акону
9кра{ни "||ро захист персональних даних''.

|(ер1вник апарацг районно!
дер|{авно1 адм!н!страц1! !.!о. ковтун

Ря6;н'н^22з15


