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Про переймен}tsанЕя,Щеснянського

районного у м. Киевi центру соцlЕIльl{их

служб для ciM'i, дiтей та молод1

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi .адмiнiстрачii>, 
<Про

"оцi-u"i 
послуги>, <Про соцiальну робоry_ з сiм'ямцлД''"_Y.1 З )Т]Ж];

;:Ж;Ъ?;;;;;; йfi;,рt;й;;i"" ,iд ill червЕя 2020 року *:,1]?_"9::j]

до вимог чинного .а*о"Ьдu".,"а установчих доI_ryм:чв Д""","1111yайонного у

ir. K"""i цеЕтру соцiальних служб лrrя ciM'i, дiтей та молод1 
т_:]",:_р_:,у

;Ър";;"" 
'д.rrя'опrимiзацii 

системи надzшIя соцiальних послуг вlдповIдЕо до

потреб .Щеснянського районну MicTa Киева

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

l. Перейменувати ,Щеснянський районний у м, Киевi центр соцiальних служб

для ciM'i, дiтей та rvrопЬдi (код еДРПОу 26оs89,]2) на ,Щеснянський районний в

MicTi Киевi центр соцiа.,,rьних служб

2. Внести змiни до Положення про.Щеснянський районний у м, Киевi центр

соцiа,rьних служб для ciM'i, дiтей та молодi, затвердженого розпорядженням

Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 25 грулня 2013 року

Nэ 772 <Про затвердженЕя Положення про .Щеснянський районний у м. Киевi чентр

соцiальних служб лля сiм'i, дiтей та ,олодiu та викласти його в новiй редакцii, що

дода€ться.

3. Затвердити структуру .Щеснянського районного в_ лMicTi 
Кисвi чентру

соцiальних служб, що додu.r"." та ввести ii в дiю з 04 сiчня 2021 року,

4. .Щиректору [еснянського районного в MicTi Киевi центру соцiальних служб

(!. Дльтману) зЙзпечити проведення peecTpauii змiн до установчих документiв в

установленому чинним законодавотвом порядку,
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5. Визнати таким, що втратило

районноi в MicTi Киевi державноi адм

внесення змiн до Положення про

соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi>>,

6. Контроль за виконаЕням цього розпорядженЕя зЕlлишаю за собою,

В.о. голови Iрина АЛСКСеСНКО
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l. {еснянський районний в MicTi Киевi чентр соцiмьних служб (да,ri - центр) -

€ закладом, що проводить у .Щеснянському районi MicTa Киева couia-lIbHy роботу з

сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi належать до врiвливих груп населення та./або

перебувають у складних жит,г€вих обставинах, i надае iм соцiальнi послуги.
1.1. Повне найменування: Деснянський районний в MicTi Кисвi чентр

соцiа.ltьних служб.
1.2. Скорочене найменування: flеснянський районний в MicTi Киевi I{CC.

2. I(eHTp утворю€т ся, реорганiзусться та лiквiдуеться Щеснянською районною
в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею (далi - засновник) у порядку,
передбаченому законодавством, з урахуванням потреб вiдповiдноi
адмiнiстративно - територiа.льноi одиницi.

.Щеснянський районний в MicTi Киевi центр соцiа,чьних служб може

утворювати фiлiТ центру.
Щiяльнiсть центру повинна вiдповiдати критерiям дiяльностi надавачiв

соцiальних послуг.
Щiяльнiсть центру координуе Служба у справах дiтей та ciM'i .Щеснянськоi

районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii.
I-1eHTp утворений та заресстрований в порядку, визначеному законом, що

реryлюс його дiяльнiсть.

3. Методичний та iнформацiйний супровiд дiяльностi центру забезпечус
Киiвський мiський центр соцiмьних служб.

4. Положення про центр затверджу€ться розпорядженням .Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ.

5. I_{eHTp у своiй дiяльностi керу€ться Конститучiсю та законами УкраiЪи,
актами Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами MiHicTepcTBa
соцiаrrьноi полiтики, .Щержавноi соцiа,чьноi служби, iншими нормативно-
правовими актами у сферi соцiальноi роботи та надання соцi ьних послуг.

6. I-{eHTp провадить дiяльнiсть за принципами:
ryманiзму;
забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв;
поваги до честi та гiдностi;
толерантностi;
законностi;
дотимання державних стандартiв i нормативiв соцiа-гlьних послуг;
соцiальноТ справедливостi;
доступностi та вiдкритостi;
неупередженостi та безпечностi;
добровiльностi вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд отримання соцiальних

послуг;
iндивiдуального пiдходу;
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комплексностi та системностi пiд час надання соцiil,,1ьних послуг;

конфiденцiйностi та вiдповiдальностi за дотримання етичних i правових норм;

"ч*ar"-"rоi 
ефективностi та прозоростi використання надавачами

соцiальних послуг бюджетних та iнших коштiв;

забезпечення високого рiвня якостi соцiа,rьних послуг,

7. Основними завданнями центру €:

npo"ao** соцiаrrьпо-.,рофiлактичноi роботи, спрямованоi на запобiгання

потраплянню в складнr життевi обставини осiб та сiмей з лiтьми;

"uoun"" 
особам iсiм'ям з дiтьми комплексу соцiальних послуг вiдповiдно до

ix потреб згiдно з перелiком, затвердженим центральним органом виконавчот

влади, який забезпечуе формування та реалtзацiю державноi полiтики у сферi

ciM'i та дiтей, з метою подолання скJIадних життевих обставин та мiнiмiзацii

негативних наслiдкiв таких обставин.

8. fuя реалiзачii cBoix повноважень центр утворюе стацiонар:ri служби

(вiллiлення)Ъа деннi служби (вiддiлення), що виконують oKpeMi функчii, зокрема:

службу (вiддiлення) соцiальноi роботи у громадi;

}{oOlni"y бригалу соцiа,,rьно-психологiчноi допомоги особам, якi постраждали

вiд домашнього насильства та,iабо насильства за ознакою cTaTi;

притулок для осiб, якi постраждали вiд домашнього

насильства за ознакою cTaTi.

насильства та/або

вiдповiдно до потреб громади у с цiальних послугах У центрl можуть

утворюватися:
l) cTauioHapHi служби (вiддiлення), що:
,"*о"уоrr^робоiу iз запобiгання вiдмовам вiд новонароджених дiтей;

здiйснюютi соцiально-психологiчну реабiлiтачiю дiтей та соцiальну адаптацiю

осiб iз числа дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,

надають тимчасовий притулок сiм'ям з дiтьми;
2) леннi служби (вiддiлення), що забезпечують:
соцiаr,"rо-психологiчну пiдтримку внутрiшньо перемiцених осiб, учасникiв

антитерористичнот операцii, осiб,, якi брали участь у здiйсненнi заходiв iз

,аб.,печ."""нацiональноiбезпекиiоборони,вiдсiчiiстриМУВаннязбройноi
агресiТ Росiйськоi ФедерачiТ у .Ц,онечькiй та Луганськiй областях i членiв ix сiмей;

соцiа;rьний супровiд сiмей, якi перебувають у складних життевих обставинах;

соцiальний супровiд прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу,

сiмей опiкунiв, пiклувальникiв та усиновлювачiв;
соцiальний патронаж дiтей i молодих людей, якi перебувають у конфлiктi iз

законом;
денний догляд за дiтьми з iнвалiднiстю, а також дiтьми, яким не встановлено

iнва.пiднiсть, iз тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що

дають право на надання iM вiдповiдно до законодавства соцiальних послуг;

3) спечiалiзованi служби пiдтримки осiб, якi постраждяли вiд домацrнього
насильства та насильства за ознакою cтaтl, зокрема деннии центр соцlаJIьно-



службу первинного соцiально-психологlчногопсихологiчноi допомоги,
консультування;

4) мобiльну бригаду екстреного реаryвання,

I_\eHTp може утворювати iншi cTpyKTypHi пiдрозлiли (служби) 
_без 

статусу

орЙ"""оi особи, дiяльНiсть якиХ спрямовустьСя на проведення соцiа,пьноi роботи

, Ъir'r"", дiтьми та молоддю i надання iM соцiальних послуг, з УрахУВаННЯМ

;Й"а, ;;r;"чених у вiдповiднiй адмiнiстративно_територiальнiй одиницi,

9. Цент вiдповiдно до визначених для нього завдань:

1) здiйснюс заходи щодо:
запобiгання потраплянню у складнi життевi обставини осiб та сiмей,

УпроВаДженняновiтнiхсоцiа,'tьнихтехнологiй,спрямоВанихнанедопУщення'
мiнiмiзацiЮ чи подоланЕя складних житт€вих обставин;

виявлення отримувачiв соцiальних послуг та ведення iх облiку;

соцiальноi та психологiчноi адаптацii дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

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

життя, органiзачii наставництва;

"чдчrп" 
особам, якi постраждали вiд домашнього насильства, та особам, якi

постраждали вiд насильствч ,u orru*oo cTaTi, вичерпноi iнформачii про ix права

та можливiсть отримання допомоги;
2) проволить оцiнювання потреб осiб/сiмей, якi належать до вр€вливих груп

"ua"n"n"" 
таlабо перебуваютЬ у складних житт€вих обставинах, у соцiальних

послугах, визначае методи соцiальноi роботи, забезпечус психологlчну пlдтримку;

зl 
"члч. 

соцiальнi послуги вiдповiдно до державних стандартiв соцiальних

послуг, зокрема:
соцiального супроводу;
консультування;
соцiальноi профiлактики;
соцiа.,rьноi iнтеграчii та реiнтеграчii;
соцiальноТ адаптацii;
соцiального супроводу сiмей, в яких

позбавленi батькiвського пiклування:
кризового та екстреного втручання;

виховуються дiти-сироти та дiти,

представництва iHTepeciB;
посередництва (медiаuiТ);
iншi соцiальнi послуги вiдповiдно до визначених потреб;

4) забезпечуе соцiальне супроводжеНня прийомнИх сiмеЙ i дитячих булинкiв

сiмейного типу;
5) забезпечуе соцiапьний патронаж осiб. якi вiдбули покарання у виглядl

обмеження або позбавлення волi на певний строк, а також звiльнених вiд

подальшогО вiлбування зазначених видiв покарань на пiдставах, передбачених

законом;
6) складае план реабiлiтацii особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми;

7) вносить вiдомостi ло Реестру надавачiв та отримувачiв соцiальних послуг;



8) проволить монiторинг та оцiнюванн якостi наданих ним соцiальних послуг;

9) створюе умови для навчання та пiдвищення ква,пiфiкаuii фахiвuiв, якi

надають соцlальн1 послуги;.101".u""ооiезiншимисУб'ектамисистеМинаданнясоцiальнихпослУГ'а

також з органами, y.runo"u"", aакладами, фiзичними особами - пiдприсмчями, якi

у !,еснянському ра ах своеi компетенцiт надають допомоry

вразливим групам /сiм'ям, якi перебувають у складних

життевих обставин ix захист;

l 1) iнформуе жителiв ,,Щеснянського району MicTa Киева та кожного

orp""y"u"u Йцi-"rr* послуг у формi, доступнiй для сприйнятт" ""q"yi ,_1уj"л

яким видом порушення здоров'я, про перелiк соцiальних поспуг, якr BlH надае,

обсяг i змiст таких послуг. умови та порядок ix отримання;

l2) iнформуе *"r.пi"-Д..r""."*оiо району MicTa Киева про сiмейнi форми

виховання та проводить попереднiй вiдбф кандидатiв у прийомнi батьки, батьки-

вихователi, патронатнi вихователi:
13) бере участь у визначеннi потреб населення Щеснянського району MicTa

киева, а також у розробленнi та виконаннi програм надання соцiальних послуг,

розроблениХ за результатами визначенНя потреб населеннЯ Щеснянського району

MicTa Киева у соцiа,rьних послугах;
14) готуе статистичнi та iнформацiйно_аншtiтичнi матерiали стосовно наданих

соцiа,rьних послуг i проведеноi соцiа;rьноi роботи, якi подае засновнику;

15) забезпечус захист персонzшlьних даних осiб, сiмей, якi перебувають у

aппчдr"* *"rraЬr* обставинах, iнших вразливих категорiй осiб, яким центром

надаватимуться соцiальнi послуги, а також осiб, що повiдомили про перебування

осiбiсiмеЙ у складних життсвих обставинах, вiдповiдно до Закону Украiни "Про

захист персональних даних".

1l. L{eHTp мас право:
самостiйно визначати форми та методи роботи;
подавати до органiв державноI влади та органiв мiсцевого самоврядування

запити на iнформачiю, необхiдну для органiзацii надання соцiальних послуг, та

отримувати таку iнформачiю;
залучати на договiрнiй ocHoBi пiдприсмства, установи, органlзацll та

волонтерiв до надання соцiальних послуг;
залучати грошов кошти та iншi ресурси (людськi, MaTepia,rbHi, iнформацiйнi

тощо), необхiднi дJUI надання соцrчшьних послуг.

l2. Пiдставою для надання центром соцiальних послуг е:

направлення особи/сiм'i для отримання соцiальних послуг, видане вlдповlдно

до рiЙння Управлiння соцiального захисту населення .Щеснянськоi районноТ в

Micii Киевi державноi адмiнiстрачii, виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрачii) про надання послуг центром;

результати оцiнювання потреб особи/сiм'i у сочiа-гrьних послугах,
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13. Прийняття рiшення про надання соцiальних послуг центром, визначення ix

обсяry, строкУ, умов надання та припинення, призначення фахiвця,

вiдповiдального за ведення випадку особи/сiм'т, проводиться в порядку,

передбаченому законодавством.

14. I{eHTp очолюс директор, якого признача€ та

установленому законодавством порядку, засновник,
звiльняе з посади, в

Тх

працi,

l5. .Щиректор центру:
органiiовус роботу центру, персонально вiдповiдас за виконання центром

визначених для нього завдань;

здiйснюс контроль за повнотою та якiстю надання соцiальних послуг особам,

якi перебувають у складних життевих обставинах, вiдповiдно до державних

стандартiв i нормативiв;
забъзпечуе своечасне подання звiтiв про роботу ценlру засновнику;

затверджуе положення про cтpyкTypHi пiдроздiли (служби) центру,

працiвникiв центрУ;
затверджус правила внутрiшнього розпорядку центру та контролю€

виконання;
видае вiдповiдно до компетенцii накЕви та розпорядження, органlзову€

контролюс iх виконання:

уклада€ договори, дtс вiд iМeнi центру i представляс його iнтереси;

розпоряджасться коштами центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечуе фiнансово-господарську дiяльнiсть центру, створення та розвиток
матерiально-технiчнот бази для проведення комплексу заходiв/ надання

соцiа,rьних послуг особам, якi перебувають у скJIадних житт€вих обставинах;

подас пропозицii до проекту бюджету MicTa Киева з питань, що належать до

компетенцiт I \eHTpy для органiзацii дiяльностi uентру для надання соцlzlпьних

послуг;
забезпечу€ проведення атестацii працiвникiв центру в порядку, визначеному

законодавством, та сприяс пiдвищенню ix квалiфiкачii;
вживас заходiв до полiпшення умов працi, дотримання правил охорони

внутрiшньогО lФудовогО розпорядку, caHiTapHoi та пожежноi безпеки;

виконуе iншi повноваження, передбаченi законодавством,

l6. Положення кошторис i штатний розпис Центру затверджуються

засновником.
примiрний штатний норматив чисельностi працiвникiв центру затверджу€ться

MiHicTepcTBoM соцiа..,rьноi полiтики.

рахунок коштiв, передбачених17. Щентр17. Щентр утриму€ться за рахуноК коштlв.' ttерелUачЕну

кисва, а також iнших джерел, не заборонених законодавством,
бюджетом MicTa
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18. Соцiальнi послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштiв iз

встановленням диференцiйованоi плати залежно вiд доходу отримувача

соцi.цьниХ послуГ або-за рахунОк отримувача соцiальних послуг / TpeTix осiб.

розмiр плати за соцiа,rьнi послуги визнача€ться центром в установленому
законодавством порядку i затверджуеться його директором,

кошти, шо надходять вiд надання платних соцiальних послуг,

використовуються в установленому законодавством порядку,

19. Умови оплати працi, тривалiсть робочого часу та вlдпусток працlвникlв

центру встановлюються вiдповiдно до законодавства,

20. IJeHTp забезпечуе для працiвникiв, якi надають соцiальнi послуги:

створення нzUIежних умов для професiйноi дiяльностi. у тому числl шляхом

пiдвищення квалiфiкачii, супервiзii;
проведення профiлактичного медичного огляду;

.u*r"1 професiйнот честi, гiдностi та дiловоi репутацiт, зокрема в судовому

порядку;
надання спецiального одяry, взутгя, iнвентарю, велосипедtв, проlзних квиткlв

або виплату грошовот компенсацii за ix придбання вiдповiдно до норм,

затверджених засновником;
створення безпечних умов працi.

2l. ведення дiловодства, бухга;rтерського облiку та статистичнот звiтностi

проводиться вiдповiдно до законодавства.

22. Монiторинг та оцiнювання якостi соцiальних послуг проводиться

вiдповiдно до законодавства.

23. I_{eHTp володi€ та користу€ться маЙном, яке передано йому на правi

оперативного управлiнЕя органом, що Його утворив, юридичними та фiзичними
о"обчrr, а також майном, придбаним за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв та

iнших джерел, не заборонених законода ством.
I-{eHTp мас право на придбання та оренду обладнання, необхiдного для

забезпечення його функчiонування.

24. Для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення центром в

установленому порядку забезпечуються належнi умови для вlльного доступу до

Ьудiвель закладу та примiщень обслуговування, безперешкодного перемiщення
вiльногоналежн1

прилеглою до закJIаду територiею та всерединi будiвель, сво€часного отримання

iнформачii, яка допомагае орiснтуватися у просторi, вiдповiдно до вимог,

y.iu"o"n"r"* дБн в.2.240:2018 "Булинки i споруди. Iнклюзивнiсть будiвель i

споруд. OcHoBHi положення" та .ЩБН В.2.2-9:2018 "Громадськi будинки та

споруди. OcHoBHi положення".
Якщо дiючi об'екти неможливо по нiстю пристосувати для потреб осiб з

iнвалiднiстю, забезпечуеться ix розумне пристосування вlдповlдно до частини
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ДрУгоТстаттi27ЗаконУУкраiни,.Проосновисоцiальноiзахищеностiосiбз
Ёваr,iдrriсrю в YKpaiHi;' за погодженням iз громадськими об'еднаннями осiб з

iнвалiднiстю.

25. У разi припинення центру (у результатi лiквiдацii, злиття, подiлу,

приеднання або перетворення) його активи пiдлягають зарахуванню до доходу

бюджету.

26. I-[eHTp у своiЙ дiяльностi забезпечус дотримання вимог Закону Украiни

<Про захист персональних даних).

27. I-[eHTp € юридичною особою, мае самостiйний баланс, рахунки в органах

казначействь, печатку iз cBoiM найменуванням, штампи та бланки,

В.о. начальника Служби

у справах дiтей та ciM'i оксана хАРЧЕнКо


