
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Nп -/+'

Про внесення змiн до розпорядження
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii вiд 29 грудня 2020 року Nя 7l 8
(Про перейменування,Щеснянського районного
у м. Киевi центру соцiальних служб для сiм'i,
дiтей та молодi>

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <<Про

соцiальнi послуги)), <Про соuiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю)),
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2020 року Nч 479 <Щеякi

питання дiяльностi ueHTpiB соцiальних служб>, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 2З серпня 2012 року JЮ 9З8 uПро затвердження Порядку
казначейського обслуговування мiсцевих бюджетiв>, заре€строваного в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 12 вересня 2012 року за Ns 156912188l, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 14 грудня 200l року ЛЪ 574 <Про затвердження
Iнструкцii про статус вiдповiдальних виконавцiв бюджетних програм та
особливостi iх участi у бюджетному процесiD, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи 03 сiчня 2002 року за Ng 3/6291 (у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 15 березня 2019 року ЛЪ l12), з метою приведення у
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства установчих документiв
.Щеснянського районного в MicTi Киевi центру соцiальних служб та створення
передумов для оптимiзацiТ системи надання соцiальних послуг вiдповiдно до
потреб .Щеснянського районну MicTa Кисва

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. Унести змiни до Положення про ,Щеснянський районний в MicTi Кисвi
центр соцiа.пьних служб (код €.ЩРПОУ 2б088972), затвердженого розпорядженням
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi алмiнiстрацii вiд 25 грулня 2013 року
Nэ 772 <Про затвердження Положення про.Щеснянський районний у м. Киевi центр
соцiальних служб для дiтей, ciM'i та молодiD (в редакцiТ розпорядження
,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 29 грулня 2020 року
No 7l8) та викJIасти його в новiй редакцii, що додасться.



2. .Щиректоровi .Щеснянського
служб (!. Альтману) забезпечити
документiв в установленому чинним

3. Визнати таким, що втратив
районноi в MicTi Киевi державноi

онного в MicTi Киевi чентру соцiальних
установчихення реестрацll змlн до

lДаВСТВОМ ПОРЯДКУ.

пункт 2 розпорядження .[|,еснянськоi
вiд 29 грулня 2020 року Nч 718 <Про

у м. Киевi центру соцiальних служб дляперейменування .Щеснянського рай
ciM'T, дiтей та молодi>.

6. I_{e розпорядження набирае з 01 квiтня 202l року.

7. Контроль за виконанням розпорядження заJIишаю за собою.

В.о. голови Iрина АЛСКСС€НКО
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ПРО ДЕСНЯНСЬКИЙ РА

цЕнтр со

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
вiд 25 грудня 20l3 року Nч 772
(у редакцii розпорядження Деснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii

вiд

ОННИИ В MICTI КИеВI
них служБ

оу 26088972)

м. Киiв-2021



1. !еснянський районний в MicTi Киевi центр соцiальних служб (лалi - чентр) -

€ закладом, що проводить у Щеснянському районi MicTa Киева соцiальну роботу з
сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi належ ть до вразливих груп населення та./або
перебувають у складних житт€вих обставинах, i надас iM соцiальнi послуги.

1.1. Повне найменування: Деснянський районний в MicTi Киевi центр
соцiыlьних служб.

1.2. Скорочене найменування: Деснянський районний в MicTi Киевi I_{CC.

2. I_[eHTp утворю€ться, реорганiзуеться та лiквiдуеться ,,Щеснянською районноюв MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею (далi - засновник) у порядку,
передбаченому законодавством, з урахуванням потреб вiдповiдноТ
адмiнiстративно - територiальноТ одиницi.

.Щеснянський районний в MicTi Киевi центр соцiальних служб може
утворювати фiлii центру.

fliяльнiсть центру повинна вiдповiдати критерiям дiяльностi надавачiв
соцiальних послуг.

.щiяльнiсть центру координуе Служба у справах дiтей та ciM'i Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

I_[eHTp утворений та зареестрований в порядку, визначеному законом, що
реryлю€ його дiял bHicTb.

3. Методичний та iнформацiйний супровiд дiяльностi центру забезпечус
киiвський мiський чентр соцiальних служб.

4. Положення про центр затверджуеться розпорядженням !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державнот адмiнiс рацii.

5. I{eHTp у своiй дiяльностi керуетьс Конститучiею та законами Украiни,
актами Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами MiHicTepcTBa
соцtальноi полiтики,,Щержавноi соцiа.,,rьноТ служби, iншими нормативно-
правовими актами у сферi соцiальноi роботи та надання соцiальних послуг.

6. I-(eHTp провадить дiяльнiсть за принципами:
ryманiзму;
забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв;
поваги до честi та гiдностi;
толерантностi;
законностi;
дотримання державних стандартiв i нормативiв соцiальних послуг;
соцiал ьноТ справедливостi ;

досryпностi та вiдкритостi;
неупередженостi та безпечностi;

послуг;
iндивiдуального пiдходу;

добровiльностi вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд отримання соцiальних
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комплексностi та системностi пiд час надання соцiальних послуг;

конфiденцiйностi та вiдповiда,чьностi за дотримаЕня етичних i правових норм;

максимzrльноi ефективностi та прозоростl використання надавачами

соцiальних послуг бюджетних та iнших коштlв;
забезпечення високого рiвня якостi соцiальних послуг.

7. Основними завданнями центру е:

проведення соцiшlьно-профiлактичноi роботи, спрямованот на запобiгання

потраплянню в складнi життсвi обставини осiб та сiмей з дiтьми;
надання особам i сiм'ям з дiтьми комплексу соцiальних послуг вiдповiдно до

тх потреб згiдно з перелiком, затвердженим центральним органом виконавчоi
влади, який забезпечуе формування та реаJIiзацiю державноi полiтики у сферi
ciM'i та дiтей, з метою подолання скJIадних життсвих обставин та мiнiмiзацii
негативних наслiдкiв таких обставин.

8.fuя реалiзацii cBoix повноважен центр утворюс стацiонарнi служби
(вiддiлення) та деннi служби (вiддiлення), що виконують oKpeMi функцii, зокрема:

службу (вiддiлення) соцiальноТ роботи у громадi;
мобiльну бригаду соцiально-психологiчноi допомоги особам, якi постраждали

вiд домашнього насильства таlабо насильства за ознакою cTaTi;
притулок для осiб, якi постраждали вiд домашнього насильства таlабо

насильства за ознакою cTaTi.

Вiдповiдно до потреб громади у соцiальних послугах у ueHTpi можуть

утворюватися:
1) cTauioHapHi служби (вiддiлення), що:
виконують роботу iз запобiгання вiдмовам вiд новонароджених дiтей;
здiйснюють соцiально-психологiчну р :абiлiтачiю дiтей та соцiаlIьну адаптацiю

осiб iз числа дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;
надають тимчасовий притулок сiм'ям з дiтьми;
2) леннi служби (вiддiлення), цо забезпечують:
соцiЕl,-Iьно-психологiчну пiдтримку внутрiшньо перемiщених осiб, учасникiв

антитерористичноi операцii, осiб, якi бра,чи участь у здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресii Росiйськоi Федерачii у.Щонецькiй та Луганськiй областях i членiв ii сiмей;

соцiальний супровiд сiмей, якi перебувають у складних життевих обставинах;
соцiальний супровiд прийомних сiмей, дитячих булинкiв сlмеиногосоцlальнии супровlд прииомних сlмеи, дитячих оудинкlв сlмеиного типу,

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

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

iнвалiднiсть, iз тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що
дають право на надання iм вiдповiдно до законодавства соцiа,тьних послуг;

З) спеuiалiзованi служби пiдтримки осiб, якi постраждаJ-Iи вiд домашнього
насильства та насильства за ознакою TaTi. зокрема денний центр соцiально-



психологiчноi допомоги. службу первинного соцiал ьно-психологiчного
консультування;

4) мобiльну бригаду екстреного реаryвання.

I_(eHTp може утворювати iншi cTpyKTypHi пiдроздiли (служби) без статусу
юридичноi особи, дiяльнiсть яких спрям ву€ться на проведення соцiа.llьноi роботи
з сiм'ями, дiтьми та молоддю i надання iм соцiаrrьних п слуг, з урахуванням
потреб, визначених у вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi,

9. Щентр вiдповiдно до визначених для нього завдань;
1) здiйснюе заходи щодо:
запобiгання потраплянню у скJIаднi життсвi обставини осiб та сiмей,

упровадження HoBiTHix соцiальних технологiй, спрямованих на недопущення,
мiнiмiзацiю чи подолання скJIадних житт€вих обставин;

виявлення отримувачiв соцiальних послуг та ведення ix облiку;
соцiальноi та психологiчноi адаптацii дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, осiб з ix числа з метою пiдготовки до самостiйного
життя, органiзачii наставництва;

надання особам, якi постраждали вiд домашнього насильства, та особам, якi
постраждали вiд насильства за ознакою cTaTi. вичерпноТ iнформацii про rx права
та можливiсть отримання допомоги;

2) проводить оцiнювання потреб осiбiсiмей, якi належать до вразливих груп
населеннЯ та/або перебуваютЬ у скJIадниХ житт€виХ обставинах, у соцiальних
послугах, визначае методи соцiальноТ роботи, забезпечу€ психологiчну пiдтримку;

3) пчдае соцiальнi послуги вiдповiдно до державних стандартiв соцiальних
послуг, зокрема:

соцiального супроводу;
консультування;
соцiа.пьноi профiлактики;
соцiальноi iнтеграцii та реiнтеграцii;
соцiальноi адаптацii;
соцiальногО супроводу сiмей, в яких виховуються дiти-сироти та дiти,

позбавленi батькiвського пiклування;
кризового та екстреного втручання;
представництва iHTepeciB;
посередництва (медiацii);
iншi соцiальнi послуги вiдповiдно до визначених потреб;
4) забезпечуе соцiальне супроводжеНня прийомнИх сiмеЙ i дитячих булинкiв

сiмейного типу;
5) забезпечуе соцiальний патронаж осiб, якi вiдбули покарання у виглядi

обмех<еннЯ або позбавлення волi на певниЙ строк, а також звiльнених вiд
подальшого вiдбування зазначених видiв покарань на пiдставах, передбачених
законом;

6) складае план реабiлiтацii особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми;
7) вносить вiдомостi до Реестру надавачiв та отримувачiв соцiальних послуг;
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8) проводить монiторинг та оцiнювання якостi наданих ним соцiальних послуг;
9) створюе умови для навчанЕя та пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв, якi

надають соцiальнi послуги;
l0) взаемодiе з iншими суб'ектами системи надання соцiальних послуг, а

також з органами, установами, закладами, фiзичними особами - пiдприсмцями, якi
у !еснянському районi MicTa Киева в межах своеТ компетенцii надають допомоry
вразливим групам населення та особам/сiм'ям, якi перебувають у складних
життевих обставинах, та/або забезпечують ix захист;

l l ) iнформуе жителiв ,,Щеснянськогоl l ) iнформуе жителiв ,,Щеснянського району Micтa Киева та кожного
отримувача соцiа.,чьних послуг у формi, доступнiй для сприйняття особами з буль-
яким видом порушення здоров'я, про перелiк соцiа,тьних послуг,
обсяг i змiст таких послуг, умови та порядок ik отримання;

12) iнформуе жителiв Щеснянською району MicTa Киева про сiмейнi форми
виховання та проводить попереднiй вiдбiр кандидатiв у прийомнi батьки, батьки-
вихователi, патронатнi вихователi;

13) бере участь у визначеннi потреб населення [еснянського району MicTa
Киева, а також у розробленнi та виконаннi програм надання соцiальних послуг,
розроблених за результатами визначення потреб населення {еснянського району
MicTa Кисва у соцiальних послугах;

l4) готуе статистичнi та iнформацiйно-аналiтичнi матерiали стосовно наданих
соцiмьних послуг i проведеноi соцiальноi роботи, якi подае засновнику;

15) забезпечуе захист персональних даних осiб, сiмей, якi перебувають у
складних життевих обставинах, iнших вразливих категорiй осiб, яким центром
надаватимуться соцiаrrьнi послуги, а також осiб, що повiдомили про перебування
осiб/сiмей у складних життевих обставинах, вiдповiдно до Закону УкраiЪи .'Про
захист персонЕLпьних даних".

1 1. I_[eHTp ма€ право:
самостiйно визначати форми та методи роботи;
подавати до органiв державнот влади та органiв мiсцевого самоврядування

запити на iнформацiю, необхiдну для органiзацii надання соцiа,тьних послуг, та
отримувати таку iнформачiю;

зZUIYчати на договlрнlи ocHoBi пiдприемства, установи, органiзацii та
волонтерiв до надання соцiальних послуг;

зirлучати грошовi кошти та iншi ресурси (людськi, матерiальнi, iнформацiйнi
тощо), необхiднi для надання соцiальних послуг.

l2. Пiдставою для надання центром соцiальних послуг €:
направлення особи/сiм'i для оlримання соцiа.льних послуг, видане вiдповiдно

до рiшеннЯ УправлiннЯ соцiальногО захистУ населення Щеснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацiт) про надання послуг центром;

результати оцiнювання потреб особи/сiм'Т у соцiальних послугах.

BlH надае,

та
:оба
якi



припинення, призначення
особи/сiм'i, проводиться в

фахiвця,
порядку,

l4. IleHTp очолюе директор, якого признача€ та звiльняе з посади, в
установленому законодавством порядку, засновник.

l5. Щиректор центру:
органiзовус роботу центру, персонаJIьно вiдповiдас за виконання центром

визначених для нього завдань;
здiйснюе контроль за повнотою та якiстю надання соцiа.lIьних послуг особам,

якi перебувають у складних житт€вих обставинах, вiдповiдно до державних
стандартiв i нормативiв;

забезпечуе своечасне подання звiтiв про роботу центру засновнику;
затверджуе положення про cтpyкTypHi пiдроздiли (служби) центру.
затверджус посадовi iHcTpyKuii працiвникiв центру;
признача€ в установленому порядку на посаду та звiльняе з посади

працiвникiв центру;
затверджуе правила внутрiшнього розпорядку центру та

виконання;
видае вiдповiдно до компетенцii накази та розпорядження,

контролю€ iх виконання;

укладае договори, дl€ вlд lмeнl центру l представля€ його iнтереси;
розпоряджа€ться коштами центру в межах затвердженого кошторису;
забезпечуе фiнансово-господарську дiяльнiсть центру, створення та розвитокматерiально-технiчноi бази для проведення комплексу заходiв/ надання

соцiальниХ послуГ особам, якi перебувають у складних життевих обставинах;
пода€ пропозицiт до проекту бюджету MicTa Киева з питань, що належать до

компетенцii Щентру для органiзацii дiяльностi центру для надання соцiальних
послуг;

забезпечуе проведення атестацii працiвникiв Центру в порядку, визначеному
законодавством, та сприяе пiдвищенню li квалiфiкачii;

вжива€ заходiв до полiпшення умов працi, дотримання правил охорони працi,
внутрlшньогО трудовогО розпорядку, caHiTapHoi та пожежноi безпеки;

виконус lнml повноваження, передбаченi законодавством.

1 б. Структура Центру затверджуються засновником.
Кошторис та штатний норматив чисельностi

контролюе rx

органiзовус та

п.ош,горис та штатнии норматив чисельностi працiвникiв ценlру
затверджу€ться Службою у справах дiтей та ciM'i [еснянськот районноi в MicTi
Киевi держаВноi адмiнiстРацii, за погодженням з заступником голови !еснянськоi
районнот в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Примiрний штатний норматиВ чисельностi працiвникiв чентру rй"рд".у.ru."

l3. Прийняття рiшення про надання соцiальних послуг центром, визначення ix
обсяry, строку, умов надання та
вiдповiдального за ведення випадку
передбаченому законодавством.

MiHicTepcTBoM соцiальноТ полiтики.
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17. I-{eHTp утриму€ться за рахунок коштiв, передбачених бюджетом MicTa

киева, а також iнших джерел, не заборонених законодавством.

18. Соцiальнi послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштiв tз

встановленням диференцiйованоi плати залежно вiд доходу отримувача

соцiальних послуг або за рахунок отримувача соцiальних послуг / TpeTix осiб.

розмiр плати за соцiа,чьнi послуги визначаеться центром в установленому
законодавством порядку i затверджуеться його директором.

кошти, що надходять вiд надання платних соцiальних послуг,

використовуються в установленому законодавством порядку.

19. Умови оплати працi, трива,чiсть робочого часу та вiдпусток працiвникiв

центру встановлюються вiдповiдно до законодавства.

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

створення н€шежних умов для професiйноi дiяльностi, у тому числi шляхом

пiдвищення квалiфiкацiТ, супервiзii;
проведення профiлактичного медичного огляду;
захист професiйноi честi, гiдностi та дiловоi репутацii, зокрема в судовому

порядку;
надання спецiа,чьного одяry, взуття,, iнвентарю, велосипедiв, проiзних квиткiв

або виплату грошовоi компенсацii за ix придбання вiдповiдно до норм,

затверджених засновником;
створення безпечних умов прачi.

21. Ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та статистичноi звiтностi
проводиться вiдповiдно до законодавства.

22. Монiторинг та оцiнювання якостi соцiа"чьних послуг проводиться
вiдповiдно до законодавства.

23. I-|eHTp володiе та користу€ться майном, яке передано йому на правi
оперативного управлiння органом, що його утворив, юридичними та фiзичними
особами, а також майном, придбаним за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв та

iнших джерел, не заборонених законодавством.
I_{eHTp мае право на придбання та оренду обладнання, необхiдного для

забезпечення його функчiонування.

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

установленому порядку забезпечуються належнi умови для вiльного доступу до
булiвель закладу та примiщень обслуговування, безперешкодного перемiщення
прилеглою до закладу територiею та всерединi булiвель, свосчасного отримання
iнформацii, яка допомагас орiснтуватися у просторi, вiдповiдно до вимог.,

установлених дБн B.2,240:20l8 "Булинки i споруди. Iнклюзивнiсть будiвель i
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споруд. OcHoBHi положення" та .ЩБН В.2.2-9:2018 "Громадськi будинки та
споруди. OcHoBHi положення".

Якщо дiючi об'екти неможливо повнiстю пристосувати для потреб осiб з
iнвалiднiстю, забезпечуеться ix розумне пристосування вiдповiдно до частини
другоi cTaTTi 27 Закону УкраТни "Про основи соцiальноi захищеностi осiб з
iнвалiднiстю 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
бюлжету.

26. I_|eHTp у своТй дiяльностi забезпечуе дотримання вимог Закону Украiни
(Про захист персональних даних).

27. I leHTp е юридичною особою, мае самостiйний баланс, рахунки в органах
Казначейства, печатку iз cBoiM найменув нням, штампи та бланки.

Начальник Служби
у справах дiтей та ciM'i оксана ВАСIЛЬеВА


