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П!o пeрейменyвання кузнeцoвоькoгo
мiськогo центру сoцiaлБш слyя{б для
сiм',l., дiЕй тa мoлoдi тa зaтвеpдхеЕяя
Пoлo)кення лpo BаPaськпй мiський центp
сoцiальяих слуxб для сiм'i. дiтeй тa

Biдпoвiдяo дo пoсTaнoви вepхoвяoi Paди Укpa]пи вiд |7 беpeзgя 2016
рorу N,|0з7.\4lT .Пoo | еpeй\ lенyваню oкpемA насe |еРих лун\| iв .  1 мeIoЮ
пpиведе@' y вiдпoвiдEiсть Пoлoxенвя пpo вapaсък!й мiський цeятp
сoцiuьяих cлyжб д,!я сiм']; дiтeй та мoлoдi дo вимor пунктf l3],4 стaтri lзз
Пoдаmoвoю кoдексy Укpaiм' вiдповiднo дo пoстaяoви кабiнery мjliстpiв
УФаiъп в;д 01 трaш 2013 pot(y N,573 <ПPo зaтвФдj{енвя зшьяoгo
пoлoхеям прo цeнтр сoЦiальних олyкб для сiм,i, дiтей тa Moлoд;) зi змiнaми,

кaбiяeтy Miнiстpiв Укрaiни вiд 17 Лиnff я 20 l 5 рoкy.l'ф
495 (Прo вяeсеняя змiн дo зarальнoтo пoлoxеI]ня прo ц€втp сoцiшьних слy'6
для сil'l.i, дiтeй тa мoлoдi>, вpаxoвyючи виМom стami 17 зaкoty yкраi,ьri (Пpo
сoцiалььry poбoTy з сiM'ями, дiъм! Ta мoЛoддю>' накsy Мiнiстеpcтвa пlaцi тa
coцiшьнoi пoлiт!ки Укpaiни вiд 05 tвiтня 2006poкy N, 104..Пpо yмoви oплaти
пpaцi пpaцiвtиfiiв сoцiальнtтх cл}тб д,1я сiм'], дiTей тa мoлoдi,, зi змiнaми.
кеp)'loч!lсь стaттeю 25 закot'y Ущаiljи (прo Мiсцeве самoвpя,цyваняя в
Укрaiяi)' Miська радa

BиPIшиЛAi

1, Пeрейменyвaти кyзвeцoвський мiсъкий цевтp сoцiшьяиx слy,кб
для оiм.i' дiTей тa мoлoдi y вapaський мiсъкий цeятp сoцiа,!ья!х слyкб дЛя
сiм'1., дiтей тa мoлoдi.



2, зaтвeрдит! Пoлor'(ення пpo Baрасъкий мicьI(ий цеятp сoцiальяп
слyяt6 для сiм'i, дiтeй тa мoлодi ! новiй peдакцii згiднo дoдaткy,

з' Bизнaти тшми. щo втpaтил! чиняiсть:
Piшевш кузвецoвсьloi мiськoi рaди вiд 24 лютoгo 2005 рorf, }! 4l0

<Пpo пеpейменуgaltш кyзяецoвсЬкorc мiськoгo цеятpу сoцiшьЙ сл)./t(б дл'
мoлoдi y кyзleцoвськпй мiський цeнт! сoцiшьIrих сл}т6 для сit,I'i' дiтeй та
мoлoДi та зaтвeрджeння пoлoxeняя пpo кyзяeцoвськяй м;ськ!й цеяlp
сoцiшьвпх слyкб для сiм'i, дiтей Ta мoлoдi));
- рiшrп!я Кузвeцовськo.i м]ськoi Paди вiд 29 лIoтoгo 2008 рoкy Ns з29 (Про
внесe iьq  rv iн  !o  Пo1o+е iм |Do кyrче loвсDди;  V ,сЬ(yй Je tT  сoU,аJ lьяи l
слyхб для с]м'].' дiтей тa мoлoдЬ);
- рiшенLLs кyзнeцoвськoi мiсЬкoi !aди вiд 20 липш 2012 poкy N9 526 dlрo
внесeняя змill дo Пoлoженяя прo кузнецoвсъt!й Мiський цeвтp сoцiaльшх
олy'(б для сiм'], fiтeй та Мoлoд );

piшеняя кузнецoвськoi мiськoi pади вiд 15-10.2015 Nq 2159 (пpo
зaтвердxеяв' яoвoi pедaкцii Пoлoженя' пpo кyзяeцoвський мicький ценip
сoцiaпьяих слyхб для сiм'i, дiтeй та мoлoдЬ,

а, кoнmoль piшеню гo<лa']и нa ]асry| чиЕа v i(ькo|o
гoлoвIr з питaнь дiялъEoстi викoнaвч!i\ opгaяiв pади н. зyбPецькy та посTiйIrу
дeпyтaтоьra кoмiсiю з ппTaIrь сoцiшъEorо зaхпотy] oхopoяи здopoв!я та cпo!тy
('ц,ющyк),



,цoдamк
дo piшeнш кyзяецoвсъ(oi мiськoi pади

2o]1 poс! N9 li:L'

пoлФItеян' пpo BaрaсЬfl]Й центp сoцiaпьяих слyж6
для сjм'i, дiEй тa мoлoдi

1, BаpaсБ@й мiський цeвтp сoцiшьних слyxб для сiм']; дiтей тa мoлoдi
(дшi . Цеmp) . шецiалъний зaшад; щo пpoвoдить сoцiшьEy рo6ory з сiм'ямп.
дiтьми та мoЛoддю, якi пepебyвaють y сr(Лaдних житгсвих oбставинах та
п0]?е6ують стopoнньoi дoпoмoги'

2' Пoвнa нaзва юpидичнoi oсoби yкpaiвcькoю мoвoю: вaPaоьМй мiоький
цеlrтp сoцiшнп сгyжб для сiм']-, дireй тa Moлoдl

Cкopoчeна яaзва юридичнoi oсoби yкрaiЕсъкoю мoвoю| BМIIссс,щ\4.

з' Цептp утвopю€тЬся' pеopгaнiзyсTЬся тa лiквiду€].Ься кyзнецoвсъкoю
мiськoю paдoю i н&пея(llTь дo сфеpи i] упрaвлiняя,

Пoлoженнq пpo цeнrP та стрyкт)?а пентpy затвepдж}ються
Кyзяeцoвськoю мiсъкoю рaдoю'

штaтний poзпис цеятpy в межa.х визвaчеяoi к}зEeцoвсъкoю мiськoю
радoю "pJчlч |oi чисельнoс i а 60ьд} o ша|и лDa]i пDaцiвiикiв ]а|вepдxa.

4' ЦептP y свoiй дiяънoстi керyеться кoяcти]yцiф тa закoяши yкpa]яи'
актaми пleзидентa Укрaiни i кa6iнеry Мiяiстpiв Укра.iни' яaкaзNп
Мiясoцпoлiтики' iвшим! яoрмаmвqo-правoвими aюами з питань сiм'i, дiтeй тa
voпoДi.  p i  еннr!и к}rнеUoвсЬкoi  v i(Ькo pади, рo1пoPяджен |пи v iськo|o
roлови, a тaкo)'< цим Пoлoxеяшм,

5, oсЕовними пplrпципaм,r дiяль'lостi цеятpy е:

. сoцiaльIrа спpавeдливlоть;
- дoсIyпвiсть тa вiдrTитiст!;
-  кoнфinенuiинi .тЬ та в iДroвiдшьчiс.ь,rз дoгpича |Ря е |rчни\ i  пpавoB/х ьopмi
. дoдеpxaqш ' зциот прш лодиlи;
адрeсвiотъ тa iндивiдуальний пiдхjд;

. дoбрoвiльяiсть ви6о!y в o1?имаявiчи вiдмoвi вiд o1pимaявя сoцiшьяп

.  кoVшек.ь iсть 1a системнiс lь  п:д чJс t lа0sчРя сoц.UьР^ пoф) | :

.  Дolиvанl lq  деp)tавн^ с|а | !sр| iв  i  чoрvа|rв iв  сoL iU" |иr  I  oсл) г :

. максимшьяa eфe@ввiсть викoристaEн' бюджет{!rх тa пoзaбюФкетнllх



6. oснoвн,lм}l зaвдaяим! центpу €:
. пpoведrння coцiшьнo.пpoфiлaпичяoi poбoти' спpямoваI'oi иa

запoбiгаяEя пoтpаплявяю в склaдвi xиmвi oбсTaвини сiмeй, дiTей тa мoлoдi;
- виявлеtjня сiмей, дiтей та мoлoдi' якi пepe6yвають y сшaдя!х хитrсвllХ

o6ставинaх i пoTeбyють стopoнlrьoi дoпoмoМ;
здiйсяеввя сoцiальяoгo сyпloвoдy сiмeй, дiтeй m Мoлoдi, якi

пеpебуваютЬ y сМадIп xиттсвих oбстaв!нц i пoт!e6}ють стоpotвьoi
дoпoМom' яaдаввя iм сoцiальEих пoсл}т за pезyлътaтами прoведeEoi oцiвки
пФpeб iх y такиx пoслугaх;

- забезлечеяtя Bа€Мoдii iз стPyкryPqими пiдpoздiлN! викоltaвчoгo
кoмiтеry кyзяeцoвсъкoi мilrькoi paди, пiдпРиемстваMи, уотаяoвамп тa
op|aнпшiqVи, а тaкo{ зa,тЛення пo|енJiмy Ieрц|oPiaльнoi  г!oмаDi дo
пpoведенllя сoцiaльяoi рoбoти iз сiм'яMи, дiтБми та мoлoдДo;

. забезпеченttя фyякцioнyвaння пiдлiткoвпх ютубiв зa мiсцем пpoж'вaнIrя,

7. ЦeнTp вiдпoвiдEo дo пoшадeвпx нa ньoго зaвдaнь:

1 ) здiйсню€ зaхoди цодo:
. вilявленIrя тa oблiкy сiмей, дiTей Ta мoлoдi, якi пеpебyвaloть y сшaдв,lx

хип.в!х oбстaв'ваx i пoтpебyюъ стoloтlньoi дoпoМom;
. сoцiaльнoiт'a6o пспoЛогiчнoi пiд]?имки yчасв'кiв aнтитePoPпстичноi

oпepaцii тa вь]''гpiЕлrьo пеpеMiщея'х oсiб' opгaнiзaцii яадaння iм дoпoмom з
yPaхyвaвя'м визнaчeяих пoтpеб;

оoцiшьяoi та психoлoгiчяoi адaптaцii дiтей.сиpiт i дiтей, пoз6aшeвц
бaтЬкiвськoгo пiклyвaнм' oсiб з ii числa з мфoю пiдгoтовки дo cNoстiйяoгo

- coцiальнoгo сyп!oвoдx'(ення л!ийoМвих сiмей тa дитячих 6удинкiв

.  i |фoplTвJння ьасeленP'  прo сouiJr lЬнi  пoсл},и. я( i  надaю|ьсq
вlдпoвlдяo дo закoнoдавствai

2) пpoвoдlrть oцiяю/ пoтpеб сiмей, дiтей та мoлoдi, якi пеpебувшть y
ск lаjh.t{х )ltитг.вll.,{ oбставинaх i I o|ребyюlЬ с1oрoнньоi Дoпovoгrr. y тoму чиФi
сiмей )4aсякiв антитерopиотичноi oпepацii m вЦ/Tpiшньo пepeмiщeя!х oсiб,
визнaчaс види сoцtа,lъвих посл}т Ta метoди coцiальвoi рoбoти;

з)нaдa€ сoцiaльяi пoсл}ти сiм,'м' дiтям Ta iloлoдi, якi пeреб}ъaють y
сФaлнп жиmгвв oбс|Jвинaх: пo pе6)ю|ьс 'opон| ьo:дoпovom.) |ov) aис1,
oсoбaм' якi пoс]paждал! вiд насильствa в сiм'i тa тopгiвлi людьми, Ta у paзi
п0те6и здiйснюс iх сoцiшън'lй cупpoвiд;

4) за пoвiдol'леt{tl,м yстaвов виtoнaвяя пoкapalrЬ здiйсФe сoцiальниii
aaтовaж oсi6' якi вiд6yвши покaранtя y вигпдi oбме)кrння вoлi абo
пoзбаыенвя вoлi на певний стpofii

5) впpoвaджус нoвi сoцiальнj технoлогii, спPяМoваяi нa недoпyщeнш,
мit]iмiзaцiю чи пoдoлaliня склaдниx ж!rтсвих 06сlави!;



6) yзaГальню€ нa мiоцeфlлJr piвнi стaтистпчЕi дalri тa гoтyе iнфоpмaцifuto.
аналiтичlii мaтеpiали cmсовяo пpoведеноi сoцiаЛьнoi po6oти, якi пoдa€
06паснoм) !ентpy rа викorJвчoNfy hovi,еD клнeUoвсЬкo: мiськoi pфи,

8, Цеtiтp мaс пpaвo:
- ввoсити oблaснoiry цеmpy сoцiальв8 слyхб дJxя сiм'i, дiтей тa мoлoдi,

викoнавчoмy хoмiте,ry кyзltецoвcькoi мiськoi рaди прoпoзицii щoдo
вдoсfioяшeяш сoцiалЬliоi po6oти з сiм'ями' дiтьми та мoЛoддю;

. пoдaвaти лpoпoзицii дo лpoектy мiсцевoгo бюдхетy з питшь, щo
яaле}(aть дo ix кoмпетенцii]

.  )шада и в y(|a ioвлeРoмy пopлДк) Joювoри ] л iдгриlмс|вами.
yстшoвами тд opraнiзaцiями (в тoily чиолi iвoзeмяими) щoдo прoведеяяя Poбiт'
сIlpямoвaнr-rx нa викoпah'ня пoкладeя!х яа ньolo зaвдФь;

' заЛyчaTи фаxiвцiв iнших зaLnaдiв' yстaвoв тa opmнiзацiй piзних фopм
влaсtoстi дп здiйснeння сoцiмьнoгo оyпРoвoдy сiМей, якi пepeбyвaют! y
скЛадIrrrх житrrвих oбставинaх; в yстаяoвленoму пoPядкy oдеpLувaт! вiд
пiдпPи€мcв, yсTalioв тa opmяiзацiй iнфop}'Ецiю з пmаIrь' щo яшеxать дo йoгo

. вживaти зdoдiв для зaбезпeчеIrня заxисry пPaв, св060д i зatoвних
iятеPесiв сiмей' дiTей тa Мoлoдi;

. здiйcяювaти пoсepедяицтвo y пpедстaвншrтвi iнтеpесiв сiмeй' дireй тa
мoлoдi m пopушyвaп шопoтariш прo пpиTягненtя дo вjдпoвiдaлшoстi
посадoв!х oсiб, вин!l!'( y пop)Eеннi вимoг зaкoяoдавствa з питaнь пpoведенш
сoцiалъIroi poбош з сiм'ями, дiтьми Ta молoдцю,

9. Центp oчолюe диPектop' яiGй призEaqaстЬся нa пoсaду i звiЛьняеться з
пoсад! в ycтанoшеgoму пoPядкy мiським гoлoвoю зa пoгoд'tеtlням з oблaсниil
цeятpoм сoцiальнLY сл}xб для сiм'i, дiЕй тa мoлoд''

]0, дxPектoр цeнтpу:
' здiйсь'ю€ зaгальне кepiвництвo дiяльнiсm цeятру' несе 'пePсoяальЕy

вiдпoвiдaпБвiстъ пoшaдeяих нa цeвтp зaвдalrь. зaкoвEiсъ
прийIiяTIiх ним рiшень;

. сшадa€ в yстаlroвлеlloМy пopядт<y штaтниЙ poзпис центpу в мeжaх
гpш!]чнoi чисельностi пPaцiвникiв тa фoндy oпЛaти пpaцi, визнaчrвoi
кузteцoвськoю мiсъкoю paдoю;

. зaтвеpдxaе пoлoжеrfiя пpo отрyктyрнi пiдрoздiли цeятpy тa пoсадовi
iEотрyкцii йoгo прaцiвниdв;

. видa€ в ме)кe.( свo]x пoвяoвaxень нaкaзи oрrшiзацiйlo.poзпopядчoгo
хаparтеpy, opгаяiзoвy€ i кoнтpoлюе ]x викoнaняя;

- пpедстasля€ цeнтр y в]дн iтeтoм кyзнецoвськoi
мiсь{оi  р3ди. пjдпpи( мс|вavr.  yс.s|{oвами та opfui1ац,яVи:

. пpoвoдить oсoбистиЙ пpийoм гpoмадян з питaнь, щo наJIеxaтЬ дo

. polпoряф{аmь.я вyс 'анoвлeчом} rоряДhy vaйнov .кoшrаvи Uеf,гpу;



. утвopюс в цeнтpi aтестацiйну кoмiсiю, спрп'е пiдвищенню квшiфiшцii

призяачaс нa посаду тa звiльяяе з пoсaди пPaцiвяикiв цetтpy;
.  прийve D!шен ш m npirягненн'  дo дq.Uигl iнарнoi

вiдпoвiдшьнoстi пpaцiвяикiв цeятрy,
Пречiюваdм диреl 'тo!а UРнm).  Pa!а|  ш йov) vа|еp iJь|o"

дoпoмoM i вcтДовлetш tадбФoк та дoплат дo пoсадoвoro oшдД/
здiйояюстЬся згiднo з чиняим зaкoяoдазствoм y illэ)кaх зaтвepд'tен!!х
видаткiв ва oплaтy працl'
Рiшeяш прo зaзяaqeяi виплати щпймМться Miським гoлoвoю,

1 l . Дiялъвiсть цеmPy фiвавсy€ться за pахyвoк кoштiв мiсцeвoгo бюд,{e]y
та iнш!х дxе!ел, aе зaбopolrеIrих зaкoнoдaвствoм,

цент ча!а ,  |oс j )  |1  на  бeroп,  a|н i )  o .ьoв:

12, Умoв' oплaти пPaцi пlaцiвникiв цеmpy зaтвeрдд^,фться
Мiнсoцпoлiтпки за пoгoдxе!им з Мiнфiвом'

lз' Центp. юpид!чяoю осoбoю! мa€ сeoсdйвий бшaяc' вiдпoв;дxi
pa.Yуtlки в Упр8лitвi деp{€внoi кaзяaчейсЬкoi слyжби Укрa,iни y м, BаPaш
Piвяeнcькoi oблaсTi' геpбoвy печaтку тa 6ланк зi овoiм вaйменуваняям,

14. Цеятр y овoiй дiяльнocтi зa6езпечyс дотримаяв'
зaкoвoдaвствa Укpaiни, в Tому числi закону yкpaiни ..Пpo зaхист пeрсoяаль!их

15, Bapаський iliсЬкий цeltтp сoцiaльних слyxб для сiм'i, дiтей тa мoлoдi
€ непри6yтI(oвoю yстaпoвoю, щo вiдпoвiдa€ тaш вимoгaN{:

Baраоький мiський цеtтр сoцiалъвп сл}т6 д,1я сiм'i, дiтей тa
мoлoдi утвoревий та зapе.стpoваний в пopядrTJ визяaчеtoNty зaкoEoм. щo
рег) q lo.  Д|q. ьн:с|ь в i0пoвiдdoi  ьe|pибyrьoвo oр sР,|аUi i :

. вapaськпй мiський цеятp соЦiДьtц cлРttб для сiм'i, дiтей Ta
мoлoдi вtlесенo кoятpoлююч'м opгaвoм дo Pесстpу tlеприбуткoвих yстaвoв m

16' У
сifi' дiTeй
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