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l. чугуЬський рдйоr*дтй LEHTг соrпАльних слухtБ дJuI
CIM'I, ЛТЕЙ ТА МОЛОД (дагri - ldeHTp) - спецiальний заклад, що проводить
соцiальну робоry з сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi перебувають у складНих
життевrх обставинах та потребують сторонньоi допомоги.

Центр наJIежить до мережi центрiв соцiалъних служб для ciM'T, дiтей та

молодi, яка складаеться з Харкiвоького обласного центру соцiальних слУЖб ДЛЯ

ciM'i, дiтей та молодi (регiонального) та районних, мiських, районних у MicTax
(мiсцевих) центрiв соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi, ЩО ЗДiЙСНЮЮТЬ

дiяльнiсть на територiТ XapKiBcbKoT областi.
2. I-1eHTp у роботi може використовувати повне та скорочене

найменування.
2.l. Повне найменуванн;I Щентру:
чугуiвськша рдйоr*лЙ rEHTp соцIдльнIд{ служБ дJuI

CIM,I, дIтЕЙ тА молод.
2.2. Скарочене наймевування I-{eHTpy :

чугивськIй рцсссд,{.
2.3.Оргашiзацiйно-правова форма: кому_нальна органiзацiя (установа,

закл*ад}:*

2.4, МiсцезЕаходження (юридична адреса) I]eHTpy :

б350з, Украiна, XapKiBcbKa областъ, MicTo ЧугуТв, вулиця
Червономанежна, будинок З2l|.

3.I-{eHTp ).творюетъся, реорганiзусться та лiквiдуеться Чугуiвською

районною державною адмiнiстрацiею, пiдпорядковуетъся i належить ло сфери Ii

управлiння.,'fiiяльнi'сть 
I-{eHTpy спрямовуеться управлiнням прац1 та соцlаJIьного

захистУ населення Чугуiвськоi районноi державноТ адмiнiстрацii.
органiзацiйно-правове, методичне та iнформацiйне забезпеченrrя

дiяльносТi I-{eHTpy здiйснюе Харкiвський обласниЙ центр соцiальних служб для

ciM'i, дiтей та молодi.
4. Положення про Центр затверджусться в установленому порядку

головою Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстраuiТ.
штатний розпис Центру в межах визначеноi граничнот чисельностi та

фонлу оплати прачi працiвникiв затверджусться в устанOвленому порядку
ЧугуТвсъкою р айонною державною адмi Hi страцi ею.

5. Щентр у своiй дiялъностi керусться Конституцiею та законами УкраiНИ,
актами Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наКаЗаМИ

Мiнсоцполiтики, iншими нормативно-правовими актами з питань сiм'i, дiтей та

молодi, Загальним положенням про центр соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi, а також цим Положенням.

' 6. Основними принципами дiяльностi I-{eHTpy е:

законпiсть;
соцiальна справедливiсть;
доступнiсть та вiдкритiсть;
конфiденцiйнiсть та вiдповiдальнiстъ за дотримання етичних i правових

норм;
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додержання i захист прав людини;
адреснiсть та iндивiдуа-гrьний пiдхiд;

доЪровiлЪнiстЬ виборУ в отриманнi чи вiдмовi вiд отримання соцlаJrьних

послуг;- 
комплекснiсть та системнiсть пiд час надання соцiальних посJryг;

дотриманнrI державних стандартiв i нормативiв соцiальних послуг;

максим€lJl"ru 
"6a*rивнiсть 

ur*ор".rання бюджетних та позабюджетних

коштiв.
7. основними завданнями Щентру с:

проведеЕня соцiально-профiлактичноi роботи, спрямованоl на

запобiганЕя потрацля}lню u .*uдri жит"с"i обставини сiмей, дiтей та молодi;

виявленнrt сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життевих

над дитиною, яка проживае у
батькiвоъкого пiклування, iншому

державноl

обставинах i потребують сторонньоi дотrомоги;

здiйснення соцiального супроводу сiмей, дiтей та молодi, якi гlеребувають

у складних житт€вих обставиЕах i поrрЪОу*оть сторонньоi допомо1.и, надання iM
mо rrirv

проведеноl оцlнки потреб 1х таких
соцiальних посJryг за результатами
послугах;

органiзацiя здiйснення наставництва

закладах для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

закладi для дiтей;
забезпечення взасмодii iз струкryрними пiдроздiлами мiсцевих органlв

виконавчоi влаци, органiв мiсцевого самоврядуванЕя., пiдприемствами,

установами та органiзацiями, а також заJIучення потенцiалу територiальноi

громади до провео.rп" соцiальноi роботи iз сiм'ями, дiтьми та молоддю,

8. Центр вiдповiдцо до покладених на нъого завдань:

1) злiйснюе заходи щодо:
виявлення та облiку сiмей, дiтей та молодi, якi перебуваютъ у складних

житт€виХ обставинах i потребуютъ cTopoнHboi допомоги;

коЕтролю у межах повноважень за цiльовим використанням

допомоги при народженнl дитини;
соцiальноi та психологiчнот адаптацiт дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

батькiвсъкого пiклування, осiб з ix числа з метою пiдготовки до самостiйного

життя, органiзаuii здiйснення наставництва;

соцiальногО супровоДженнЯ прийомниХ сiмей i дитячих булинкiв

сiмейного типу, u 
'ъnb* 

соцiального супровОДу дiтей, якi п_еребувають пiд

опiкою, пiклуванням, за поданням служби у справах дiтей ЧугуТвськоi районноi

державноТ адмiнiстрацii;
iнформування населення про соцiальнi шослуги, якi надаються вlдповlдно

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

скJIадних хffiттсвих обставинах i потребують сторонЕьоl допомоги, у тому числi

"iм*Й уrасникiв антитерористичноТ'операчii та внутрiшнъо перемiщених осiб,

визначае соцiальнi 11ослуги та методи соцiальноi роботи, забезпечуе

психологiчну пiдтримку;
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З) налае ciм'Б*, дiтя,ц i мояодi, якi перебувають у складних житТсВИХ

обставинах i потребують gIоронЕъоi допомоги, в тому числi сiм'ям УЧаСНИКiв
аЕжтерористичноТ операчi? та вЕугрiшньо перемiщеним особам, сОцiальНi
посJtуги з: .

соцi ального суýроводу;
консультування;
соцiальноi профiлактики.
За результатами оцiнки потреб Центр надас послуги з:

соцiальноi iнтеграцii та реiтrгеграuii;
соцiапьноi адацтацiТ;
соцiального супроводу сiмей, в яких виховуютъся дiти-сироти i дiти,

позбавленi батькiвського пiклування;
кризового та екстреного втр}пiання;
представництва iHTepeciB;
посередництва (медiацii) ;

4) забезпечуе соцiальний патронаж молодих осiб, якi вiдбули покарання у
виглядi обмеження або позбавлення волi на певний строк, а також звiлънених
вiд подальшого вiдбування зазначених видiв покаранъ на пiдставах,
передбачених законом, за повiдомленням управлiння працi ,га соцiального
захисту н асел ення ЧугуiЪськоi райо HHoi державн оi алм iH i страчii;

5) склала€ план реабiлiтацii особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми;
б) впроваджуе HoBiTHi соцiальнi технологii, спрямованi на недопущення,

мiнiмiзацiю чи подолання складцих життевих обставин (у тому числi щодо
патронату над дитиною);

. 
7) ryргалънюе на мiсцевому piBHi статистичнi данi та готус iнформацiйно-

аналiтичнi матерiали стосовно проведеноi соцiальноi роботи, якi поДае

XapKiBcbKoMy обласному центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi та

ЧугуТвськiй районнiй державнiй адмiнiстрашii;
8) спiвпрацюе з мiсцевими органами виконавчоi влади, органами

мiсцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони
здоров'я, територiальними структурними пiдроздiлами НацiональноТ поЛiЦiТ,

9) забезпечус доступ до публiчноТ iнформачiТ, розпорядником якоi BiH е.

9. I_{eHTp мае право:
вносити MiHicTepcTBy соцiальноi полiтики УкраТни, мiсцевим органам

виконавчоi влади та органам мiсцевого самоврядуван}uI lrропозицiТ, tцодо
вдосконаJiення соцiальноТ роботи з сiм'ями, дiтьми та молоддю;

подавати 1тропозицii до проектiв Чугуiвського районного бюджеry з

питань, що наJIежать до його компетенцii;

укладати в установленому порядку договори з пiдприсмс,гвами,
чстановами та органiзацiями (в тому числi iноземними) щоло провеДенНя робiт,
спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

заJIучати фахiвцiв iнших закладiв, установ та органiзацiй рiзних форrrt
власностi для здiйснення соцiального супроводу сiмей, якi перебувають у
складних життевих обставинах; в установленоNry порядку одержувати вiд
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пiдприемств, установ та органiзацiй iнформацiю з питанъ, що наJIежать до його
комлетенцii;

вживати заходiв для забезпечеflня захисту прав, свобод i законних
iHTepeciB сiмей, дiтей та молодi.

10. Щентр очолюе директор, який призначаеться на посаду i звiльняеться з

посади в уýтаЕовленому законодавством порядку головою Чугуiвськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ за подаt{ням заступника голови районноi державноТ
адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу обов' язкiв.

fiиректор Центру призначаеться на посаду i звiльняетъся з посади за
погодженням з Харкiвським обласЕим центром соцiшlьних служб для ciM'i,
дiтей та молодi.

l l. Щиректор I_{eHTpy:

здiйснюе загапьне керiвництво дiялънiстю Щентру, несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на IleHTp завдань, законнiстъ
прийнятих ним рiшень;

скJIадае в ycTaHoBJreHoMy порядку штатний розпис Центру в межах
граничноi чиселъностi працiвникiв та фонлу оплати праui вiдповiдно до типовоi
структури i штатiв, що затверджуються MiHicTepcTBoM соцiальноТ полiтики
Украiни;

затверджуе положення про cTpyKTypHi пiдроздiли Центру та посадовi
iнструкuii його працiвникiв;

видае в межах cBoix повноважень накази органiзацiйно-розпорядчого
характеру, органiзовуе i контролю€ ix виконання;

представляс Щентр у вiдносинах з органами державноi влади, органами
мiсцевого саryfоврядування, пiдприемствами, установами та органiзаuiями;

проводить особистий прийом |ромадян з питань, що належать до
компетенчii I_{eHTpy;

розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштами Центру;
утворюс в I_{eHTpi атестацiйну комiсiю, сприяс пiдвищеннIо квалiфiкацii

працiвникiв IfeHTpy;
призначае на посаду та звiлъняе з посади працiвникiв Щентру;
приймае рiшення щодо заохочення та притягЕення l(o дисциплiнарноТ

вiдповiдальностi працiвникiв I_]eHTpy.

12. Щиреюор I_{eHTpy мас заступника, який призначаетъся на посаду та
звiльняеться з посади директором L{eHTpy в установленому законодавством
порядку.

На перiод вiдсутностi директора Щентру його обов'язки у повному обсязi
виконуе заступник директора - начальник вiддiлу соцiальноi роботи.

У разi одночасноТ вiдсутностi директора Центру та заGтупника директора
виконанtui обов'язкiв директора IfeHTpy поклада€тъся на iншу особу в
\,становленому поряДкУ.

13.[iяльнiсть Центру фiнансуеться за рахунок коштiв ЧугуiЪського

раЙонного бюджету та iнших джерел, не заборонених законодавством.
Центр надае послуги на безоплатнiй ocHoBi.
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14.УмовиоIUIатипрацi,типоВасТрУктУраiштатначисельнiстьldентрУ
затверджуються MiHicTepcTBoM .oui*""oT пй**" укратни за погодженням з

MiHicTeRcTBrM Ф':"lЁ##ff' 
о.обоrо публiчного у""_1__yлli 

самостiйний

бапанс, вiдповiдяi рахунки в територiальних..органах ,Щержавноi казначейськоt

служби УкраТни, Б",-у,а бпаЙ* iз Ъвоiм наймекуванням,

lб. I]еHTP с бюджеТною установоЮ та неN{u, 
"u 

MeTi одержанн,I прибутку,

17.ЩентрУзаборонястьсязДiйснювати-розподiлотриМанихДохоДlВ
(прибуткiв) або iх частини серед засновникiв, працiвникiв ("piM оплати ixHbot

працi, HapaxyBaHHrI едино.о "ой*u"оrо ""..*у), 
op,u,y управлiвня та lнших

пов'язаних з ними осiб. ,Ц,ля rriлей цъого пу[Iкту не вважаетъся розподlлом

отримани* oo"ooiu trrрrОЙ*iв) фiнансування видаткiв, визначенlо( пунктом 19

цього ПоложеННЯ. t ,.,__. /_, лоD\Iп iдацii, злиття,
18.У р*i""р"пинеЕня Центру (у результатi його лlкв

подiлу, пр"uд*ч""" або ,r"p.ru'op.;;ri- його активи передаIотъся однiй або

кiлъком бюджетним установам абЬ зараховуються до доходу бюлх<ету,

19.,ц,охоли (прибутки) ценiру використов)лотъся виключно для

фiнансуваннЯ u"дur*i" на yrpr"u"", ЦентрУ, реалiзаuii йогО метИ (цiлей,

завдань) rч rurrр"ii" дi"пurrоЬri, ur.пч"ених цим Положенням,

20.I-\ентрУсвоiйдi"п,*о"'iзабезпечУеДоТримаНняВимоГЗаконУ
Украiни uПро захист персонапъних даних>,

fl,,- н.п. штриФАновАKepiBH и к дпарату районноi
.rер;кавноi адмiнiстрачii
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