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l, {еснянсъкий районний в MicTi Киевi центр соцiальних служб (далi - Центр) -е закладОМ, ЩО проводиТь у Щеснянському районi MicTa Киева соцiалъну роботу зсiм'ями, дiтъми та молод; ю, якi *run.o.oiu'оЪ 
"р*пивих груп населенн я та/абоперебуваIоть У скла/{ниХ життевих обставина", i одu. iм.оцiuльнi послуги.

.оч,'url""*ТffJаЙМеНУВаННЯ: Д"п,"нс"к"й районний в MicTi кй"i центр
1,2, СкорочеIIе найменування: Щеснянський районний в MicTi Киевi цсс.
2, Щентр утворtосться, реорганiзуетъся та лiквiдует ся /fеснянсъкою районноюВ MicTi Киевi i{ержавноЮ адмiнiстрацiею (дчri Засновник) у порядку,передбаченому законодавством, з урахуванням потреб вiдповiдноiадмiнiстративно - територiальноi одиницi. 

J L

!еснянський районний в MicTi Киевi центр соцiальних служб можеутворювати фiлiТ.
7]iяльнiсть tleIITpy повинна вiдповiдати критерiяп,l дiялъностi надавачiвсоцiальних посJIуг.

З, Методичrtиli та iнформацiйний суrrровiд дiяльностi Щентру забезпечуеКиiЪський мiсъкил"r цсцтр aоцi-""их служб. 
,,^ l+д/rJrD{lvvll r{Efl]Py заоезпеI

liяльнiсть I_|eHTpy спрям е та *оординуе - Управrrirtня соцiЕUIьного захистунаселеtlня !есняtlсъкоi рай в MicTi Киевiдержавноi адмiнiстрацii.

та структура I]errTpy затверджуетъся розпорядженням

рlшеннями Киiвськоi MicbKoi ради, розпорядженнями виконавчого органуКиТвськоi MicbKoi радI1 (КиiЪсъкот MicoKoi дерlкавноi адмirлiстрацii), {еснянсъкоiрайоннот в MicTi Киевi державноi адмiнiсrрuцiт, iншими нормативно-правовими
аКТаМИ У СфеРi СОЦiаЛЪНОi РОбОТИ 'Га надання соцiальн"* .rо.пуг, а також цимrIоложенням.

6. Щентр провадить дiяльнiсть за принципами:
гуманiзму;
забезпечення рirзних прав та можJIивостей жiнок i чоловiкiв;
поваги до чест.i ,га гiлнсlстi;
T,oJIepaHTHocTi;
законностi;
дотримання державних стандартiв i нормативiв соцiальних послуг;
соцi а.ltьноi справедлtивостi 

;

достуl]ностi та вiдкритостi;
неупсредженостi та безпечностi;

4. fIоложеIttrя
засновника.



лобровiлъностi вибору в отриманнi
посJIуг;

iндивiдуальноI.о пiдходу;

чи вiдмовi вiд оlримання соцiалъних

комплекСностi та систеМностi пiд час IIадання соцiальних послуг;коrrфiденцiйностi та вiдповiдur""о.ri rulоrр"мання етичних i правових норм;максималънот ефективностi. та rrрозоростi ,r*ор".rання надавачамисоцiальних посJ]уг бrоджетних та iнших кЙтiв;
забезпечен}Iя ltисокого рiвня якостi соцiальних послуг.

7. Осrrовгlими заtsданнями Щентру. е:

негативних нас.тtiдкiв таких обставин.

8, Для реалiзаlдii cBoik повIlоважень Щентр y'Boploc стацiонарнi служби(вiддiлення) та деltlti слуrкби (вiддiлен""), rцоЪиконують oKpeMi функцii, зокрема:службу (вi;lлiлеlrня) соцiальноТ роботи у громадi;
мобiльну брrrгаду соцiально-психологiчноi допомоги особам, якi постраждЕuIивiд домаш[Iього Ilасильства та/або насильства за ознакоIо cTaTi;притуJIок лля осiб, якi постражлаJIи вiд домашнього насильства та/абсlнасиJIьства за озIIакою cTaTi.
ВiлrIовiztнО l{o ттотреб громалИ У соцiальних послугах у I-{eHTpi можутьутворюватися:
1) стацiонарrli с;Iужби (вiддi.пення), rr1o:

iз запобiгання вiдмовам Bi теи;oci il':;Т#:#JlНi.''Т:Ёj; ну адаптацiю
я:I{адають тимчасовий притулок сiм'ям з дiтъми;

2) деннi служби (вiддiлення), що забезпечують:
соцiально-пслIхоjlсlгiчну пiдтримку в

аI-IтитерористичIIоi операцii, осiб, якi
забезпечеtlня нirцiсlнаlьноТ безпеки i о
агресii'РосiйськоТ 4lедерацii у !онешысiй .

ть y скJIадних життевих обставинах;
дитячих будинкiв сiмейного типу,

овачiв;
лtодей, якi перебувають у конфлiктi iззаконом;

денний догJIяi( :;а дiтьмll з iнвалiдItiс,гtо, а також /дiтьtчlи, яким не встановленоiнвалiднiсть' iз _гяжкими захворюВаннями' розладами, травмами, станами, IцодаютЬ правО ]{а l{адаIltlя'lм вiдrrовiдно до законодавства соцiа_пьних послуг;



3) спецiалiзованi служби
насильства та IIаси.гIьства за
психо"цогiчноi допомоги,
консультування;

4

пiдтримки осiб, якi постраждали вiд домашньогоознакоIо cTaTi' зокрема денний центр соцйьно-службу t]ервинного соцiально-психоJIогiчного

ф мобiлъну брltгаду екстреного реагування.I_{eHTp може у'ворIовати iншi ^cTpfnrypri 
пiдро дiли (служби) без статусуюридичноi особи, дiяльнiсть яких спрямовуеться на проведення соцiальноТ рrэботиз сiм'ями, дiтъм't та молоддю i 

"одurrr"'Й aоцi-r,*r"* послуг, з урахуваннямrrотреб, визначеI{их 1, вiдповiднiй адп,riнiстр-"""о-rери:горiальнiй одиницi.

9, I{eHTp вiдriсrвiдно до визначених для нъого завдань:
1) злiйснrое захо/Iи щодо:
запобiгання гIOтраплянню у складнi життевi обстitвиrtи осiб та сiмей,упровадження l,roBiTltix соцiальних технологiй, спрямоваIIих на недопущення,п,riнiмiзацiю,tи ]Iоi]оJlання складних життсвих обставин;
виявденнЯ О'РИN,Iчвачiв соцiалъних лосJIуг та ведення ik об.lriку;СОЦiа-ГlЬНОi 'Га ПСИХОЛогiчноi uou,rruuiT дiтей-сирiт i дiтей, позбавленихбатькiвського rriк.;-tуваtrня, осiб з ik чис.lIа з метою пiдготовки до самостiйногожит,гя, органiзацiТ ttаставництва; 

:

Itадання особii,rr. якi пtiстражд€Lли вiл домашнього HacLIJIbcTBa, та ос,эбам. якirrосlраждали вiд IIilсиJIьства за ознакоIо cTaTi, вичерпноТ irrформацii про ix гrрават,а можлItвi сть о-I,рLI^4аIIня допомоги;
2) прсlводI,IтЬ оцiнювання потреб осiб/сiмей, якi н€UIежатЬ до вразливих IрупнасеJIеFIня таlабсr rlс:ребувають у складних життевих обставин ах, у соцiалънихпослугах, визначас метоли соцiальноi роботи, забезпечуa ,aa"*urroai.r"y пiдтримку;з) гrала,с cotliaгtt,iti послуги вiдгrовiд"о до державI{их станлартiв соцiальнихпослу,г, зOкреN,iа:
соцl€lJIьного супроводу;
консулътуваIrIц;
соцiальноТ профi; tактики;, соцiальноi iнтеграцiТ та реiнтеграцii;
с оlдi а_гtьпоi адаrrт:а цii;
соцiалъного супроводу сiмей, в яких виховуються

позбавленi батькiвсъкого пiклування;
кризового та екстреного втручання;

дi,гll-сироти та дiти,

представництва irrTepeciB;

визначених потреб;

сlмеиного типу; 
гtрийомНих сiмей i дитячих будинкiв

_ 
5) забезT ечус ооцiальнирl па'ронаж осiб, якi вiдбуллr покарання у вi.tглядiобпlеження або гrtlзбавлення волi на ,ra""rпй строк, а також звiльненr.lх вiлIIод€LrIъшого вiдбvваIтня зазначених ридiв покарань на пiдlставах. rrерелбачен}lхЗаКОНОМ; :.,

6) складае план реабi-чiтацii особи, яка постраждала вiл r.орr.iвлi людьми;
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надають соцiальнi rrослуги;
10) взасмодiс з iншими суб'ек.гап,t

також з органами, установами, заклад
у !еснянсъкому paiioHi MicTa Киева в
ВР"З.ЛИВ}IМ ГР}tlii:\{ IlаСеЛеННЯ Та ОСО
життевих rrбстагз lrrrax, та/або забе

11) iПфорrrиl,с хсите.liв Дес пricr.a Киева та кожного
сприйняття особапtи з будъ-
ьних послуг, якi BiH надае,

/loк lx отримання;
району MicTa Кисва про сiмейнi формивиховання та rlpo ф кандидатiв у тiрийомнi батьки, батьки-вихователi, патро

13) бере учас, б населення Щеснянсъкого району MicTaкиева, а також У rrri програм надання соцiальних послуг,
потреб населенIш f{еснянського району

iulrl сr-анапiтичнi матсрiыlи стосовно наданихсоцiа^JIьних послуl,i гrроведеноi соцiаtъноТ роботи, якi подаЪ Засновнику;15) за-безпе.rуе захист персонЕurьних
складних життевих обставинах, iнших
IIадават,и[,I}ТIIСя сотдiальнi послуги, а
осiбiсiшrс:й у склаi_(rlих. життевих обст
захист персонаJIыlих даних)).

10. I]eHTp мас llptltso:
оамостiйно визначати форми та ]чIето/lи роботи;подавати до 

'p.aнiB державноТ влади та органiв мiсllевого са\,{оврядуваннязапит[1 на irrформаt]iю, необхiднУ Дл.s оргаrriзацii tlаданrlя с;оrliальних послуг, таоrримувати таку iнформаrliю;
ЗалYIiа,гIт на договiрнiй ocHoBi пiдприемства, уста}{ови, органiзацii таIя ооцiальних послуг;

кошти :га iншi 
'есурси 

(людськi, матерiальнi, iнформацiйнi
надання соцiапъних послуI..

1] . IIiдставоI. ;1ля tI..щ?ння IleHTrroM соцiальних послуг (]:

я соцiальних lIослуI,, видане вiдповiдно
сту населення Щеснянськоi районноТ в
Iавчого органу КиТвськсli мiсъкоi ради

р с з у л ь 1, aTtl <l ц i t uо в а н I{я п о rp е б о с о б и/с i м ;Т .ъТlТ,ff ;lЧ:l;i|"u[г 
о *'
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12, Прийцят],я рiшення про надання соцiаJIьних послчг I_{eHTpoM, визначення ikобсягу, строку, умоВ ,uдu"rr" та 
'припиненнrI, 

IIризначення фахiвця,вiдповiдалЬноГо За ВеДення l особиhiJif 'rrроЬо"r"." в порядку,передбаченоп4у :]а}конодавством t.

lз, Щентр очолюс директор, якого призначае та звiльняе з посади, вустановленому законодавством порядку, Засrrовник.

1 4. 2{иреiстор iderrTpy:
органiзовуе роботу l_{eHTp},, персон€Lлъно вiдповiдас за виконання l{eHTporvlI}изначених для IILого завдань;
здiйснюс коI{,lроль за повнотоIо та якiстю надання соцiа.тlъних посJIуг особам,якi перебуваютЬ у складниХ життевих обставинах, вiдrrовiдно до державнихстандартiв i нормативiв;

Засновнику;
би) Щентру;

пра КУ На ПОСаДУ 'Та ЗВiЛЬняе з посади

затверДжуе IlраtrиJIа втiутрiшнього розпорядкУ I-{eH грlz та контролюе ixвикоI{ання;
вилае вiдповi/{rl' до компетеIrцii rrакази та розпорядження, органiзовуе таконтролюе ix викоIIаIJня;

укладаС догоlJорИ, дiе вiд iMeHi Щентру i представля€ його iнтереси;
розпоряджае'ься коштами Центру в межах затверджеЕIо.о кошторису;забезпечуе фiнансово-господарську дiялыriст" Li"rrrpy, створення та розви.I]окматерiа-uьrtо-техl,tiчноi бази для проведення комплексу заходiв/ надаЕнясо

ко ть до

законодаI]ством. .га сIIрияе пiдвищенtlю iх 
НОМУ

вживае захоl{iв дlо полiпшення умов rrраrдi, дотримання правил охорони працi,в lrутрiшнЬОго тр.}/дов ого розпорядку, carriTapHoT та поже жlroi Ъезпеки;виконуе iншi повлiоваження, передбu*.*,i законодавством.

15, Штатниi,i розпис та кошторлIс I_{eHTpy затверджуеться УправлiннямССlЦiа,:rЬ,НОГО ЗаХИСТУ FIаселення fiесшянсrкоi районнот в мiЪтi киевi державнотадмiнiсlрацiТ.
Iфиrvliрнltй urr,атний норматив чlt celTbtlocTi працiвникi в центру затверджуетьсяI\4i Hi стерством соцi аrъноi по-цiтик и }.краiirи.

t 6, t{eHTp утриА{уетъся за рахуIIок коlлтiв, передбачених бюдlкетом MicTaКисва, а також iHtпltx джерел. ,ra, rudоронепих законоl(австI}ом.
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17' СОЦiа,ТtЬlli ПОСJIУГИ НаДаЮтЬся Щеrrтром за рахунок бюджетнрrх коштiв iзвстановленням ;1иференцiйованоТ плати з€чIежIIо вiд доходу отримувачасоцiальних lIосJIуl,або за рахунок о,lримувача соцiа;Iьних послуг / TpeTix осiб.Розмiр IIJIати за соцiальнi послуги визнача€ться IJeHTpoM в установленомузаконодавством пOрядку i затверджусться його директором,Кошти, пlо надходять вiд налання плат,нIлх соцiальних послуг,використовуютъся в установленому законодавством порядку.

l8, Умови о|lJ]ати працi, триватiс,гь робочого часу та вiдпусток працiвникiв
Щентрlz встаIIовJIIоIотLся вiдповiдно ло зi nnnoou"aruu.

19, I_{eHTp забезrrечуе дляпрацiвникiв, якi наl{ають соцiалънi послуги:створе}Iня наJIежIIих умоВ для про РесiйноТ дiяльносr,i, у .гому числi шляхомпiдвиrцення ква;liфiкацii, супервiзii;
проведення ltрофiлактичного медичного огляду;
захист гtрофесiйноi честi, гiдност,i та дi.повоi репутацii, зокрема в судовомупорядку;
надання спецiалыIого одягу, взут,тя, iнвентарю, велосипедiв, проiЪних квиткiвабо виплату гроIIIовоI компенсацii за i.x придбання вiдповiдно л., норм,

створення безtrечних умов працi.

20, Rеденrrя лiловодства, бухга_тrr,ерського об.тriку та статистичноi звiтrrостiпровод}Iться вiдtrовiдно до законOдавства.

2L Монiторитtг та оцiнюватrня якостi соцiальних послуr. проволитъсявiдповiдно до :]аконодавства.

22, ЦенгР всiлолiе та корис'у€тъся майном, яке пере/{ано lioMy Еа правi
уttрав;liння Засновником' Iоридичними та фiзичними особами, а

, ПРИДбаНИМ За РаХУНОК KolпTiB мiсцевих бюдясе,гiв ru i"-"* о**р"о,х :tаконодавст,вом.
I]eHTp мас Ilpaвo на придбанrrя та оренду обладнаtrня, необхiдного дJIязабезпечення йоr,о функцiону"ч*r"".

2З, !ля осiб з iнва,rriднiстю та iнших ма_гtомобiлъних грул населення I_{eHTpoM вустановленому порядку забезпечуються належнi доступу добудiве"тrъ заклаl{у та примiщенъ обслуговування, еремiщенняприлеглоЮ до закJIа/]у територiею ].а всерединi б отриманняiнфсrрмацii, яка 4оlIомагае ор^iентуваr"ъ; 

' 

просторi, вiдповiдно до вимог,установлеIIрIх дБFI IJ,2,240:20l8 <Будиlrки i споруди. Iтrклюзивнiсть будiвелъ iспоруд, ,OcIroBTli IIоJIожеFIня) та дБ}r B.z.z-gi}tB пГрОruд""пi будlлнки тасrIоруди. OcHoBHi IIоJIоження).
Якrцо дirочi об'скти неможливЬ повнiсткr пррIстосуватLI для потреб осiб зiнвыliднiстю, забезпечуеться ix po:ry^{He пристосування вiлповiлно до частIiI]и



другоi cTaTTi 27 Закону
iнвалiднiстю в YKpaiHi>
iнвалiднiстю.

8

Украiни <Про основи соцiальноi
за погодженням iз громадськими

захищеностi осiб з
об'еднаннями осiб з

24, Припинення дiяльностi I_{eHTpy здiйснIосться шляхом його реорганiзацiТ(ЗЛИТТЯ, ПРИеД аННЯ, ПоДiлу, перетворення) або лiквiдацiт вiдповiдно до чинногозаконодавства Украiни, за рiшенням суду.
Працiвникам I_{eHTpy, яl i з"iлuн"юruс" в результатi реорганiзацii чилiквiдацii I_{eHTpy, гарантуеться додержання ix прав та iHTepeciB вiдповiдно дочинного трудового законодавства Украiни.У разi припинення дiяльнЬстi I_{eHTpy (лiквiдацiТ, злиття, подiлу,приеднання, перетворення), Bci 

_а_ктиви зараховуються до доходу бюджету.ВИМОГИ КРеДИТОРiВ До I-{eHTpy, iкий iр"r"""еться, задоволы{яються вустановленому законодавством Украiни порядку.
I_{eHTp е ,гаким, що припинив свою дiяль icTb з дня внесення до единогодержавного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв ,u .роruдсъких

формувань запLIсу про його припинення.

Анастасiя ФIЛоНЕНко

25, I_{eHTp у своiй дiяльНостi забезпечуе дотримання вимог Закону Украiни<Про захист персонzulьних даних)).

26. I]eHTp
Казначейства,

Начальник Управлiння
соцiального закисту населення

€ юриличною особою, мае самостiйний баланс, рахунки в органахпечатку iз cBoiM найменуванням, штампи та бланки.


