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ради>)

l. Загальна частина
1.1.Комунальна установа "I_{eHTp надання соцiальних послуг''

Безлюдiвоькот селищноi ради Харкiвського району ХаркiвськоI областi
(далi - цнсП) - е установою соцiального захисту населення,
заснованою на комун€LIIьнiй власностi Безлюдiвськоi селищноi ради,що проводить соцiальну роботу з особами, сiм'ями, дiтьми та
молоддю, якi перебувають у складних життевих обставинах та
потребують сторонньоi допомоги.

1.2.Найменування I]eHTpy: Комунальна установа ''[{eHTp надання
соцiальНих послУг" БезлЮдiвськоi селищнОi радИ Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi. Скорочена назва: кУ (ЦНСtI)) Безлюдiвськоj'
селищноi ради.

1.3.I_{eHTp утворюеться, реорганiзуеться та лiквiдуеться Безлюдiвською
селищноЮ радоЮ i належить до сфери iT управлiння. I_{eHTp €
пiдзвiтним, пiдконтрольним селищнiй радi, ."пр"ruрю селищноi ради,? з питань здiйснення делегованих йому повноважень органiв
виконавчоi влади - також пiдконтрольним вiдповiдним органам
виконавчоТ влади та пiдпорядкований iT виконавчому KoMiTeTy,
селищному головi.

1.4.t{eHTp е юридичною особою, бюджетною установою, мас самостiйний
баланс, вiдповiднi рахунки в територiальних органах Казначейства та
iнших банках, печатку, бланки та штампи iз cBoiM найменуванням.

1 .5.I_{eHTp с неприбутковою органiзацiею.
1.6.Положення про I-{eHTp, штатний розпис I-{eHTpy та фонд оплати працi

працi вникi в I]eHTpy затверджуеться Безлюдiвською селищною радою.
1,7.ЦНСП У своТй дiяльностi керуеться Конституцiсrо Украiни, законами

YKpaTHr.l к<IIро соцiа_пьнi послуги>>, <<Про соцiальну роботу з сiм'ями,
дiтьми та молоддю)), iншими законодавчими актами Украiни, актами
Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
мiнсоцпqлiтики, iнтrtих центр€Lльних органiв виконавчоi влади,
РlШенIlяМИ сtльськоt ради, рiшеннями виконавчого KoMiTeTy
БезлtодirзрькоТ сеJlищноТ ради з Ilитань соцiального захисту населення
т,а нада}IНя соцiалЪних послуг, цим Положенням (далi - Положення).

1.8,основними принципами дiяльностi цнсlI е законнiсть, дотримання i
захист црав людини, системнiсть, комплекснiсть, адреснiсть та
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tндивiдуа;lьний пiдхiд, доступнiсть та вiдкри,гiсть, добровiльнiсть
виOору отримання чи вlдмови вiд надання соцiальних послуг,
конфiденцiйнiсть, вiдповiдальнiсть за дотримання етичних та правових
норм пiд час надання послуг, дотримання державних стандартiв
соцiальних послуг, недопущення негуманних i дискримiнацiйних дiй
ЩОДО СОlliаЛЬНО НеЗаХИЩенИх категорiй населення, якi перебувають ускладних житт€вих обставинах.

1,9.цнсп е бrоджетним закладом, рiшення про створення, лiквiдацiю або
реорl-анiзацiю якого приймас БезлrодiвськоТ селицlноТ радихаркiвського району xapkiBcbkoi областi (далi -засновник). цнсп
пiдпоРялковусться Вiддiлу соцiального захисту населення виконавIIого
KoMiTeTy Безлюдiвськоi селищноi ради Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi, пiдзвiтний та пiдконтрольний виконавчому
комiте,гу БезлюдiвськоТ селищноТ Pu^" Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi.

Органiзацiй нсl-пра BoBi засади

2.1. L{HCII е юридичною особою, мае печатку iз своТм найменуванням,
lIIтампи ,га бланки"
2.2, I ltlс]гI забезпечу€ться Засновником необхiдною матерiально-
технiчllою базою, в тому числi примiщеннями.
2.з, Положення про цнсп, його структура, штатний розпис та
кошторис затверлжуеться сесiею БезлюдiвськоТ селиtцноТ ради
Харкiвського району XapKiBcbKoI облас.гi.
2.4, N4е,годичне забезпечення дiяльностi цнсП здiйснюс
Мiнсоцполiтики, обласний центр соцiальних служб, коордиt1ацiю та
кон],роJIь за забезпеченням його дiяльностi - в установлеI{ому порядку
с,груl<турIlий пiдроздiл з питань соцiального захисту населення
обласноr' ztержадмiнiстрацiт, органiзацiйно-методичне забезrtечення та
koнl]poJ]b за додержанням законодавства про надання соцiальнttх
послуг - Вiддi.гl соцiального захисту населеI{ня викоI]авчого KoMiTeTy
БезлlодiвськоТ селиIцноТ рuд" Харкiвського району XapKiBcbKoi'
областi.
2,5, /];rЯ IrаданнЯ соцiа;rьних послуг цFIсП мас право заJlучати на
llоговiрllих засадах iншi пiдrrрисмства, установи, органiзацii та
фiзичнlrх осiб, зокрема, волонтерiв. Пере;tiк, умови ,га порядок нада}]ня
l,аких ссrt{iальних послуг визначаються Засновникопл за поданням
цнсп.
2.6, l lFIClI мас право в установлеFIому порядку ()гримувати
l,умагriгарну та б"llагодiйну допомогу, в тому числi iз-за кордону, яка
викорис,t,оI]у€ться длЯ налання допомоги особам, сiм'ям, якi
отримуIоть послуги в цнсп, та полiпшення маr,ерiально-технiчноj'
бази IfЕIСГl,
2,7, l[,lrЯ забезле,lення реалiзацiТ соцiальлrоi' гlо.цi,гики lцодо налання
СОЦiаLll,ttИХ ПОСJlУГ ]]IICrI взасмодiе iз fiепартаментом соцiально"о
захис,tY llасеJIенНя XapKiBc:bKtrT обллерlка;цмirriс,rраrдiТ, Вiддi.llоlи



соцiаJrьного захисту населення виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ
релищнот ради Харкiвського району xapkiBcbkoT обласri, iншими
структурIIими пiдроздiлами БезлюдiвськоТ селищноi ради,пiдприсмствами, установами та органiзацiями Bcix форп,t B;racHocTi,
громадськими органiзацiями.

3. NIeTa та завдання ЩНСП

3.1. остlовноЮ метоЮ дiяльностi цнсП е сприяння у розв'язаннiпроблемних питань i надання соцiальних послуг громадянам УкраТни,
iноземцям та особам без громадянства, якi про*"uuють/перебувають
на ,гери,горii БезлюдiвськоТ селищноi ради на законних пiдставах,
гtеребувают,ь у складних життсвих обставинах й rtотребують
сторонr{ LOl' допоN,Iоги.
З.2, Основtlими завданнями I_{НСП е:
з.2.|. Виявлення та формування iнфоРМацiйноi бази щодо
якi перебувають у складних життсвих обставинах та

осiб, сiмей,
потребують

сторонньоТ допомоги.
з,2.2, [Jизначення iндивiдуальних потреб зазначених
послугах.

осiб у соцiальнttх

З.?.1. Органiзацiя, планування та якiсне надання соцiальних послуг
особа, сiмям, якi перебувають у складних життсвих обставинах та
потребують cтopoнHboi допомоги.
3,2.4, Проведення соцiально-профiлактичноТ роботи, спрямованоi tta
запобiгання складним життсвим обставинам о.iб, сiмей.
3,2.5. Проведення iнформацiйно-просвiтницькоТ роботи з особами,
сiм'ями.
з,2.6,. Заб.r.r".rення взаемодiТ iз структурнимИ пiдроздiлами мiсцевих
органlв виконавчот влади, органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями, а також з€шучення
потенцiалу територiальноi громади до надання соцiальних послуг та
проведення соцiальноi роботи з особами, сiм'ями.
зi2.7. [Iроведення оцiнки потреб дитини, сiм'I та молодоI особи,
обсr,еження матерiально-побутових умов за згодою ciM'i, визначенI{я
плану та методiв соцiальноi роботи.
зi?.8. ЗабезпеЧення надання необхiдних соцiальних послуг особам, якi
зазнали жорстокостi та насильства, постражд€Lли вiд торгiвлi людьми.
3,2,9, Здiйснення захоДiв iз соцi€шьного патронажу осiб, якi вiдбували
пскаранrIя у виглядi обмеження волi або позбавлення волi на певний
строк; у ],ому числi за повiдомленням установ виконання покарань,
зi?,10. Iнформування ciM'i, дiтей та молоДi про можливiсть отримання
.lil

Iчщих видlв соцl€Lпьноt допомоги i послуг.
з.2.||, Проведення у сiм'ях, серед дiтей та молодi за мiсцем
проживання iнформацiйно-просвiтницькоi роботи, спрямованоI на
формуваrrнЯ стандарт,iВ позитивноТ поведiнки, здорового способу
)циТтя шляхоМ розIrовсюдження соцiальноТ реклами i проведенItя

LlкOнсультацlи.



з-2,12. ПеренапРавлення членiв сiмей, якi перебувають у складних
жигтсвих обставинах та потребують соцiальних послуг чи рiзних видiв
допомоги /Io закладiв, установ та органiзацiй (рiзllих форпл власностi та
господарювання).
з.2|.l з. З,цiйснення заходiв, розповсюдження iнформацiйних матерiалiвз питань пропагування сiмейних фор, виховання та з питань
coriia.lrbrro го захисту населення.

]

] зi I{нСП, вiдповiдно до покладених на нього завдань виконус T,aKi
функцii':

' 3.З. l . здiйснюе виявлення та веде облiк:о сiмей/осiб, дiтей та молодi, якi перебуваtоть у склалних
життсвих обставинах;

о осiб з числа випускникiв iнтернатних закладiв;
о лiт,ей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського ttiклування,

осiб з Тх числа,
о ttрtлйомних сiмей, дитячих булинкiв сiмейrlого типу, сiмей

опiкунiв, пiклувальникiв;
о осiб з iнвалiднiстю;
о осiб, якi звiльнилися з мiсць позбавлення волi;
о осiб, якi зазнали жорсТокостi та насиЛьства, постраждали вiд

т,оргiвлi Jllодьми, з€шучалися до найгiрших форм дитячоТ працi;
о осiб з числа внутрiшньоперемiщених осiб та учасникiв бойових

:liй в зоtti аlrти,герористичноТ операцiТ;
О осiб похилого BiKy, iнвалiдiв, хворих (з Llисла осiб

працездчtтllого BiKy на перiод до встановлення Тм групи iнвалiдносr.i,
але не бiльш як чотири мiсяцi), якi не здатнi до самообслуговуванi{я i-поl,реоують cTopOHHbot допомоги;

о осiб, якi перебувають у складнiй життсвiй ситуаЦii у зв'язку з
езробi,rтям, стихiйним лихом, катастрофоо i заресстрованi в

д9ржавttiй службi зайнятостi як Taki, що шука ть роботу (i мають на
СВОеМУ УТРИМаННi НеПОвНОлiтнiх дiтей, дi,гей-iнвалiдiв, осiб похилого
Biky, iнвалiдiв), якщо середньомiсячний сукугlний дохiд iх сiмей
нижчий тriж прожитковий MiHiMyM для ciM'T.

з,з.2. ItроI]одить оцiнку потреб сiмей/осiб, обстеження MaTepia;tbHo-
ПОбУ'ГОlЗИХ УМОВ За Тх ЗГодою, визначас планування надання соцiальних
послуг та методи ссlцiальноТ роботи; впровадх(ус HoBi соцiальнi
технологii, спрямованi на виявлення отримувачiв соцiальних послуг на
paHHix ст,адiях життевих проблем;
3.з.З. IIадас. вiдповiдНо дО визначених iндивiдуальних потреб особи,
ciM'i', нас,гуt-tнi соцiальнi послуги:
консультування,
соцiальну, профiлактику,
соцi a.lrbrI и й супровiд/патронаж,
colli a;T1,1 11, адlаптаlli Kr,



4.

соцiаль ну реабiлiтацiю,
кризове та екстрене втручання,
догляд вдома.

З.З.4, узагальнюс на мiсцевому piBHi ста,гистичнi та готус
iнформаrliйно-аналiтичнi матерiали стосовно наданих соцiальних
послуг та IIроведеноi соцiальноi роботи, якi подае вiддiлу соцiального
захисту FIаселення виконавчого комiте,гу Безлюдiвськоi селищноТ ради.

3.З.5. забезпечус захист персонаJIьних даних осiб, сiмей, якi
перебуваtоть у складних життевих обставинах, вiдповiдно до Закону
УкраТни "I1po захист персональних даних".
З.З.6. забезпечуе пiдвищення професiйноi квалiфiкацii працiвникiв
LFIСП вi;tповiдно до чинного законодавства.
З,З.7 . коорлинус дiяльнiсть постiйноi KoMiciT з питань охорони
здоров'яl, соцiального захисту населення, освiти, спорту та культури.

3.4. ЦНСI1 мас право:

о ВFIосиl'и мiсцевим органам виконавчоi влади та органам мiсцевого
самоврrI/I),вання гIропозицiТ щодо вдосконалення надання соцiальних
послуг ,га проведення соцiальноТ роботи,
о Подавати Пропозицiт до проектiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв з

IIита[{ь, LLlo наJIежать до Тх компетенцii;
о за пого/Iженням iз засновником, укладати I] установленому порядку
лого]]ори з пiдприемствами, установами та органiзацiями (в тому числi
iноземними) щодо проведення робiт, спряN{ованих на виконанFIя
покладе[Iих на нього завдань;
. З8:tуu121'1'" фахiвцiв iнших закладiв, установ та органiзацiй рiзних
фор, BJIactTocTi для надання соцiальних посJrуг особам, сiм'ям, якi
lrерсбувают,ь у складних житт€вих обставинах; в установленопIу
порядку одержувати вiд пiдприсмств, ycTarroB та органiзачiй
iнформацirо з питань, що належать до його компетенцii;
о вжива,ги заходiв для забезпечення захисту прав, свобод i законних
iHTepeciB осiб, сiмей.

Умови прийняття на обслуговування до ЦНСП та надання
соцiальних irослуг

4.1. I1рlrйняття на обслуI,овування до ЦFIСП здiйсrrlое,гься на пiдставi
особllс,t,tlj'заяви особи, яка перебувас у складних життсвих обставинах,
або iT закоl{tIоI,о представника, на iм'я директора I (I{СП.
4.1 .1. L{eHTp надання соцiальних послуг виконавчого KoMiTeTy
Безлrодi tзcbKoT селищноi ради Харкiвського району XapKiBcbKoT обrrастi
про,гягом:
- Трьсlх рtlбочих днiв з,цня подання заяви розгJIядас заяву особи, нада€
Тй доIt()NIогу в пiдготовцi необхiдних документiв, визначених з



урахуванням спецiалiзацii вiддiлень Iшсп, де ця особа, сiм'я буле
отримува,ги соцl€шьнl послуги;

у p*i неqбхiдностi, протягом 3 робочих днiв пiс:rя звернення особи
надсилае запит до закладу охорони здоров]я за мiсцем проживання цiеiго висновку про здатнiсть до

у стороннiй допомозi й наданнi
iдного пiдприсмства, установи,

оргl.riзацiТ' що надають посЛуги З утриманНя будинКiв i споРУД та
приоудинкових територiй, або виконавчого органу сiльськоi
(qелищноl) ради за мiсцем реестрацii громадянина - для отримання
довlдки про зареестрованих у житловому примiщеннi/будинку осiб;
- 5 робочил днiв пiсля розгляду заяви визначае iндивiдуальнi потреби
особи, сiм]i та готу€ рекомендацii щодо органiзацii надання цiй оЬобi,
ciM'T сQцiальних послуг, у т.ч. щодо необхiдностi здiйсненItя
соцiального супроводу;
- заклад охорони здоров'я протягом l0 к.шендарних днiв пiсля
надходженFJя запиту нада€ медичний висновок вiддiлу соцiального
захистУ,населення виконавчого KoMiTeTY БезлюдiвськоТ селищноТ рuд"
Харкiвського району ХаркiвськоI областi, який приймае рiшення про'.-
нqоохlднlсть аOо вlдмову в наданнi соцiальних посJIуг та передае пакет
дсiкументiв до ЦНСП;, 10 роýочиХ днiВ (якщО не потрiбен медичний висновок) пiсля
подання заяви приймас рiшення на пiдставi заяви та пакета необхiдних
документiв, визначених iндивiдуаrrьних потреб щодо надання
сdцiальних послуг та передае пакет до*уr."iiu до ЦНСП. iIри
прийняттi lрiшення про надання соцiальних послуг та визначеннi iх
обсяГу або вiдмову у наданнi певних соцiальних послуг вирiш€Lльною €
iнформачiя з карти визначення iндивiдуальних потреб. Про прийняте
рiдлення особа, iT опiкун/пiклувальник, законний представник, сiм'я
цовlдомJIясться письмово.
4.1.2. У,разi необхiдНостi надання невiдкладноi допомоги особi, ciM'T,
яКа перебувае у складних життевих обставинах Lц{сП приймае
рiшення цро можливiсть органiзацiт та надання соцiальних послуг
цротягом З робочих днiв.
4.|,З. t{НСП виконавчого KoMiTeTy Безлюдiвськоi селищноi ради
Жаркiвськбго району XapKiBcbKoT областi може вiдмовити особi, ciM'i у
наД4ннi соцiальних послуг у разi, якщо за наявних pecypciB у I_{НСП не
N4оже заловолЬн,итИ визначеНих потреб у соцiальних послугах. У разi
неможJlивостi надання сiм'i7особi, яка перебува€ у складних життсвих
оРртавинах, вiдповiдноТ соцiальноi послуги вiддiл соцiального зах[Iсту
населення виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ селищноi рали
Харкiвського району Харкiвськоi областi та цнсП сприяють у наданнi
таким сiм?ям та особам соцiальних послуг чи рiзних видiв допомоги
iншtими iакладами, установами та органiзацiями (рiзних форм
власНостi та господарювання). У разi вiдмови у наданнi соцiальних
frослуг, особа, сiм'я iнформуеться про вiдмову письмово протягом 5-)
роьOчих лнiв (якщо не потрiбен медичний висновок) з дня подання



нею заяви iз зазначенням причин вiдмови .га рекомендацiями щодо
N4ожливИх шляхiв вирiшення if проблемних питань.
4.I.4, У разi потреби та за згодою особи, сiпт'Т з MeToIo визначення
додатковоI потреби у на,гуральнiй чи грошовiй допомозi проводиться
обстежсttllяr ix матерiалыrо-побутових умов. Для цього yiropro.ruc,
комiсiя, /to складу якоТ входить не ме}Iш як три особи (i, чисJIа
гlрацiвникiв вiддiлу соцiального захисту населення виконавчого
KoMiTeTY БезлюдiВськоi селищнОТ ради Харкiвського району
XapKiBcbKoT областi, вiддiлення LIнсП У якому передбача€ться
надава,ги основний комплекс соцiальних послуг, соIliальний працiвник
Tal або соIIiальний робiтник).
4.1.5, У разi коли особа, яка потребуе надання соцiальних послуг, за
BiKoM абО за станом здоров'я неспроможItа caMocтiйtto прийня,ги
рiшенrrя llpo необхiднiсть iх надання, таке рiшеrrня може прийняти ii'
закоIJн и l."l п редставник.
4.|.6. На кожного громадянина, який отримус соцiа-цьнi послуги у
цнсII ведеться особова справа. Перелiк докумен-гiв, необхiдних дrя
прийнят"гя рiшення про надання соrliальrlrtх посJrуг ), цнсп та
оформ.lrеrlttя особовот справи, визначасться окремо з огляду на те, яких
соцiа:tьttих послуг потребус особа, сiм'я, яка знаходиться у склалних
житт€tsих обставинах та у яких структурI{их пiдроздiлах
rlередбачасться Тх надання, вiдповiдно до деря(авних стандартiв,
особовi сIlравИ оформлюються, облiковУIо.гься й зберiгаються з

/]отрима[lням принципiв конфiденцiйностi у IJHCI L
4,\.7. Особи/сiм'Т, якi знаходяться у складних життсвих обставинах й
отримуIОr,ь соцiаЛьнi послУги у IJНСП, або iх опiкlzlrи/пiклувальники,
,закоtttli lIредставники мають право, пiсля подання письмового
залитуl:заяви на iм'я директора цнсП перегляFIути свою особову
cIlpaBy.
4.1,B, Flадання соцiальних посл},г у I_{НСП припиня€ться за письмовим
зверIlеriIlllп,t/заявою особи, яка перебувас v скла/IFItlх жиl.тсвих
tlбсr,авиttах або it законних лредставникiв у разi:
- пtlлiгttllеLtня стану здоров'я, виходу iз складних жи,гтСвих обсТаВИtl, У
резуJIьтатi чого втрача€ться потреба у наданнi соцiальних послуг;
- направлення особи до стацiонарного вiддiлrення, будинку-iнтернату
ДЛЯ ГРОМаДяН похилого BiKy, пансiонату, психонеIзрологiчного
iHTeprrary, будлtнку для BeTepaHiB та iнших закладiв постiйноl.о
Ilро}киl]аI] Ilя;

- змiни мiсця проживання особи, сiм'i, яка перебувас 1, складних
життсвих обставинах;
- полiгlLttеItня матерiально-побутових умов (ztля осiб, сiмей, якi
ltоr,рсбували надання цих послуг у вiддiленнi соцiальнот допомоI-и
вдома та Ilадання адресноТ натуральноТ та грошtовоТ допомоги);
- грубого. принизливого ставлення особи, яка rIеребувас у складних
життсвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соцiалыrих
rrраrliвltи l<itз, соцiальних робiтникiв та iнrших праttiвltикiв I {t IСП;
- поруII1сIltIя гроIчlадськоI,о правOпорядку (сварки, бiйки тощо);



- сис,гемаl,ичного перебування в cTaHi ZUIкоI,ольного, наркотичного
спlянiння;
- у разi cмepTi особи, яка перебува€ у складних життевих обставинах.

4.2. IIро llрипинення надання соцiальних послуг особi, ciM'T вида€ться
наказ, на пiдставi якого вноситься iнформацiя до електроннот бази
даних цнсП i робиться позначка в журнzlлi облiку та в особовiй справi
iз зазна.rенням дати за пiдписом директора цнсп.
4,3. 'Гиповi 

форми заяви, повiдомлення про прийня,гтя рiшення про
надаlttrli/вiilпдову у наданнi соцiальних llослуг, медичного висновку,
карти I]изIIачення стану та iндивiдуальних потреб отримувача у наланi
соцiальних послуг, акта обстеження матерiально-trобутових умов,
iндивiдуаJI])ноГо планУ надання соцiальних послуг, договору про
надаIIIIrl соLliальНих послУг, журнаЛу облiку громадян , яких обслуговус
цI-Iсп,,]а,гl]ерджус МIiнсоцполiтики в установленому порядку.
4.4. Соlriальнi послуги в IJНСП можуть надаватися як за плату, так i

безогIлатно.
4.4,1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами

соцi альних послуг, надаються:
о сiм'ям, ltiтям та молодi, якi знаходяться у складнiй житгсвiй ситуацiТ;
о особап,t з числа випускникiв iнтернатних закладiв;
о дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського ltiклування,
особаМ з Тх числа, а також Тх бiологiчним батькам, опiкунам,
пiклува:tьFIикам, прийомним батькам, батькам-вихователям та
уси I-{овJIIовачам;
о особап,t з iнвалiднiстю;
о особам, якi звiльнилиая з мiсць позбав-ltення Bo-1ti;
о особам, якi зазнаJrи жорстокостi та насильс.гва, постражд€ши вiд
торгiв"lli JlIодьми, заJIучалися до найгiрших форм ди,гячоТ працi;
о особам похилого Biky, iнвалiдам, хвориN,l (з числа осiб працездатного
Biky rra rrсрiод до встановлення Тм групи iнвалiдностi, але не бiльllt як
чот,ири ivriсяцi), якi не здатнi до самообслуl,овува}Iня i не MatoTb рiдних,
якi повинlli забезпечити iM догляд i допомогу, або Рiднi с громадяFIами
IIохиJIо],о BiKy чи визнанi iнвалiдами в установленому порядку;
о особаМ, якi перебувають У складнiЙ жиr-гевiЙ ситуацiТ У зв'язк1, з
безробi,гl,ям. стихiйним лихом, катастрофоо i заресст.рованi в

дерхiаRIliй службi зайнятостi як TaKi, що myKalor.b робот,у (i N{аю.гь tla
свосму утриманнi неповнолiтнiх дiтей, дi,гей-iнваrriдiв, осiб похилоt.о
Biky, irrва:liдiв), якщо середньомiсячний сукупний дохizl Тх сiмей
t-tижчий нiж прожитковий п,тiнiмум для ciM'T.
4.4.2. ljсзоrrлаТне надаНня соцiальних посJIуt,у I_{НСП припиняеться у

разi;
о виявJIеIiня в особи похилоt,о BiKy, яку безоллатно обслуговус I_{HCII,
rlраL\езilаl,tlих рiдних (батькiв, дiтеЙ, чоловiка, друlrtини) або осiб, якi
вiдпоlзiltlrо до законодавства повиннi :забезttе,tлtт,и йоrчrу логляд i

llottoМ()I'y" або осiб, з якими укладено договiр довiчного утримаIrIIя
(.UОглялу;;



О наданIJя особi, яка перебувае у складних житт€вих обставинах,
соцiальних послуг фiзичною особою, якiй призI{ачено грошову
компеIIсаl ti rо,у встановленому законодавством Ilорядку.
4.4,з, Ittlпим особам соцiальнi послуги в обсягах, визначених
державними стандартами, можуть надаватися iз встановленням
диференцiйованоТ плати залежно вiд доходу таких осiб вiдповiдно до
дiючого законодавства.
4,4,4. Соrtiальнi послуги понад обсягiв, визначених державними
стаI{/lартами, надаються за плату.
4,4,5, обмеження чи вiдмова в отриманнi одних соцiальних послуг гIe
мо}ке бути пiдставою для обмеження чи вiдмови в iнших соцiальних
послугах.
4,4,6. Пла,гнi соцiальнi послуги надаються IJНСГI (в межах наявIlих
можливостей), згiдно постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14
сiчня 2004 року Nl2 "Про порядок наданl{я IIJIа.гних соцiальних
посJIуг,га затвердження Тх перелiку'', а саме:
О гроN,rадянам, похилогО BiKy, iнвалiдаМ, хвориМ, якi не здатнi до
самообслуговування i мають рiдних, якi повиннi забезпечити iM догляд
l доIIомогу;
о громадягIаNд, якi перебувають у склад}riй жит-гевiй ситуацii'у зв'язку з
безробiттям i заре€строванi в державнiй службi зайнятостi як TaKi, що
lIIукаю,гь роботу, у зв'язку iз стихiйним лихом, катастрофоrо, (i маютьна cBoCN4y утриманнi неповнолiтнiх лiтей, дi.гей-iнвалiдiв, осiб
IIохиJIоI,о BiKy, iнвалiдiв), якщо середньомiсячний сукупний дохiд Тх
сiмей виLций нiж прожитковий MiHiMyM д-тtя ciM'T.
4.4.7. 'Гарифи на платнi соцiальнi послуги встановлюIоться цнспвi2lповi;lrrо до Постанови кмУ вiд 09.04.2005р. j\ъ 268 ''Про
затвер/,(ЖсFIнЯ ПорядкУ регулюваннЯ тарифiв на ltлатнi соцiальнi
IIосJl5zl-ц" i затверджуються виконавчим KoMiTeToM БезлюдiвськоТ
селиlцr]о ради.
4,4,8. Кошти, що надХодятЬ вiд надання платних соцiальних послуг,
викорис,гоr]уються вiдповiдно до чинного законодавства.
4.4.9, У виняткових випадках громадяни похиJIого BiKy, Що мають
рiдних, якi повиннi забезпечити Тм догляд i допомогу, можуть
:звi.ltьняr,ися вiд плати за надання соцiальних послуг у структурних
гriдрозлi;rах цнсП У разi, коли TaKi рiднi 

-n-.",ur, 
д(о

малозабе:]I1ечених осiб i отримують державну соцiаJIьну лопомогу в
ycTaнoBJlcI]oMy законодаI]ством порядку, залежlti Bir( гtсихоактиI]t{их
речоt]иt,, lrеребувають у мiсttях лозбавлення волi тощо. Для цьо:о
заснов}t14к самостiйно або через утворену ним KoMicittl приймас
рirпенняl про звiльнеtlня громадяtt вiд зазначеноi пJIати.

5. Оргаlliзацiя роботи ЦНСП

5.1. IIадання соцiальних послуг здiйснюеться у вiдлiленнях IJнсп.



5,1,l , Вi;utiлення ЦНСП очолюються керiвниками вiддiлень, якi
призначаIо,гься на посаду i звiльняються з посади директором закладу,
За ГОДЖеFIFIЯМ З СiЛЬСЬКИМ ГОЛОВою. Керiвник вiддi,lеiлr" пЪ"rп"н мативищу ocBiTy вiдповiдного напряму пiдiотовки i стаж роботи за фахомне менпI як три роки.
5.|.2. Керiвники вiддiлень LIFIсп розроблlяtоть+r\2-tl рUзрOOJlяtоть положення про
вiддiлегrl{4, у якому вiдображасться iнформацiя про змiст соцiальних
послуг, що надаються у пiдроздiлi, гtорядок Тх наllан}lя, режим робо.гипiдроздi_lrу й графiк проведення заходiв для отримувачiв соцiальних
пQсJIуг. IIо:rоження про вiддiлення затверджусться /]иректором I_{НСП.

5.з. На/lання соцiальних послуг у цнсп здiйснюсться згiдно зtIЛаНаМИ РОбОТИ На PiK, *Опuфr-ьt-Iими пJIаIIами дiяльносr.i,
II(оквар]-альними планами дiяльностi його структурниХ пiдрозлiлiв,
rIIокtsарl,LtJI],ниМи планами роботи персоналу, який нада€ соцiальнi
послуги.
5,4, Для виконання завдань у LIнсП можуть утворIоватися TaKi
струк.гур Il i пiдроздiли :

о вiддiлеttrtя соцiальноi допомоги вдома;
о вill,,Iirrсttltя соцiальноТ роботи .

5.5. LIac (,гривалiсть), мiсце та TepMiH (перiодичнiсть), умови та обсяг
наданtIя соцiальних послуГ особi/сiм'Т в I{HC]I1 залежить вiд
встановлених iндивiдуальних потреб та конкретних умов, lцо
спрLlяюl'ь реабiлiтацii, реiнтеграцiТ та соцiальгtiй адагrтацiТ цiсI особи,
ciM'T,

5.6. /(;rя орг,анiзашiТ надання соцiальних послуг у I_It{сгI l]ивчаються
iндивiдуа.пьнi потреби сiм'i7особи, яка перебува€ у складних життсвих
обставиtlах, та спiльно з сiм'ею, особою розроб.пясться iндивiдуальний
план роботи з нею.

5.7. ДО RивченнЯ iндивiдуальних гlотреб особи/сiм'Т та гti2lготовки
iндивiдуального плану надання послуг можуть заJIуча].исяr необхiлнi
фахirзцi.
5.8 llа.,tаьlltя соцiальних послуг особi/сiм'Т здiйснlос-гься rrрацiвниками
визIlа]чеIlих вiддiлеFIнями цнсП за iндивiдуальними планаN{и надання
СОЦiаlТ1,1lИХ ПОСЛУГ. ПРацiвникlл забезпечуIоть надання вiдповiдirих
соцiальних послуг згiдrrо встановлених сl,анлар,гiв та гtормаr.иtзiв
соцi алl, ttоi' послуги.

6. laBllarlIIrl т,а функцii вiддiлень ЩНСП

6.1. Вiддiлення соцiальноТ допомоги вдома

б.1 . I . Вiд/lirIеrrrlя соцiальноТ допомоги вдома
ctlt tia.ltt,гlOi' .1оttоrлtlги) )/творю€ться лля надання

LЦJСП (далi - вiддiлення
соцiальнl.Iх послуг за мiсцем



гIроживання/rrеребування громадян, якi не здатнi ло самообслуговування, у
зв'язк1' з частковоЮ втратоЮ руховоТ активностi (MaloTb III, IV, V групи
руховоТ активlIос,гi) та потребують сторонньоТ допомоги, IIаl(ання соцiальних
IIосJIуГ В lloпlatttHix умоваХ згiдно з медичним висновком, а саме:
I,рома/(янам похилого BiKy; особам з iнвалiднiстю (якi досягли 18-рiчного
BiKy), KpiM осiб з iнвалiднiстю внаслiдок нещасного випадку на виробництвi
або професiйtlого захворювання, якi отримують соцiальну допомогу на
пос,гiйний сторонrliй догляд, побутове та спецiальне NIедичне обслуговування
вiдrrовiдно до Закону Укратни "про загuLльнообов'язкове державне соцiаль}{е
сl,рахуванI{я вiл нещасного випадку на виробrrиц,гвi l,a професiйного
захI]орюВання, якi спричинили втрату працездатностi"; хворим (з чис.гlа
О/tI]tIОКИХ ОСiб IlРаЦеЗДаТНОГО BiKy на перiод до встановлення iM груци
itrвалi/tностi, a.ltc не бiльш як чотири мiсяцi). Вiддiлення не здiйснюс надання
СОl(iаЛЬНИХ tIОСJIУГ ГРОМаДян, якi потребують цiлодобового с.горонFIього
доr,ляду.

б.1.2. Право IIа позачергове надання соцiальних IlocJIyI- вiдлiленням
ccltlia;lbrtoT 71оltсlмоги вдома мають одинокi/одинокопроживаючi особи, особи,
на ,Iких поширюеться дiя Закону УкраТrrи "Про статус BeTepaHiB вiйtIи,
гарантiТ ix соцiального захисту" ( з55I-|2), жертви нацистських
ltсlэес-lliдуВаНI), особи, якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи
i lli.lttteceHi :to ], 2 i З категорiТ, особи, депортованi за нацiональнок) ознакоIо.

6, ] .3. ВiддiJlсiIIIя соцiальноТ допомоги I]дома може зjliйснюват.и
обслуговування громадян похилого BiKy, iнвалiдiв (якi досягли 18-рiчного
BiKy), Xвopl{x (з числа осiб працездатноГо BiKy на перiод до вс,гановлення Тм
r,ру,IlИ iнва.lli:Iгrос,гi. але не бiльшl яК чотирИ мiсяцi), якi FIe златнi до
сtlпltlобслуI,оt]),l}аrlня, але мають рiдних, що повиннi забезпечити i'м дог:lяzt i

/(оIIомогу. Обс:rуг,овування таких громадян здiйснюсться за llла.гу вiдповiлно
/lo тарифiв IIа платнi соцiальнi послуги або з устаrIовленням
ди tРеренцiйованоi плати.

6.1 .rt. Ceciero ljез.llюдiвськоi селищноТ ради може бути tlрийrIяте, як виня,гок,
рitltсння про звi.,lьнення вiд плат,и за надання соr(iальних послуl. вiдzriлеI{ням
соltiа;tьноi доtтtlмt-lги вдома громадян, якi мають рiдних, шlо повиtlнi
,зitбс,зllе,lит1-1 Тпl :llОГЛЯд i допомогу, в TaKoNIy разi видатки, пов'язанi iз
tIа.l(LlнF{ям соцiа;tьних послуг громадян, передбачаються в кошторисi цнсп
за рziхунок кош,гiв мiсцевого бюджету.

6 1.5, Кiлькiс,гь l,ромадян, яких повиI{ен обслуговувати соцiа;lьний працiвник,
соtliальниil робir'ник, обсяl, Тх роботи виз}{ачас директор Цнсп з

урахуванням сгаIlу здоров'я громадя}Iина, який обс-lуг,овусl,ься, йог.о eiKy,
рiвttя руховот активностi, здатностi дсl самообслуг,оtsувагIня, плiсtlя та умов



про}кивання' IlаявносТi транспортного сполучення' iнших факторiв, Щоможуть впJIиIrуl,и на якiсть надання соцiальних llocJlyl. (один соцiальний
робiтниК обс:lугоВуе шiстьох громадян у сiльськiй (примiськiй) мiсцевостi,i,llrших мiсцевос,гях, що не мають транспортного сгIолучен I]я, у гrриватному
або державному cekTopi без комунальних зручностей i десять Iромадян УMicTax з комуFlальними зручност ями; один соцiальний робiтник обслуговуеllBl)x l{еIlрацс:]/IатниХ громадяН, якиМ установлена V група pyxoBoi
акl,ивностi).

6,1 ,6, На кожIIого громадянина, якого обслуговуе вiддi.lrення соцiальноТ
/lоIIомоги 1]дома, ведеться особова справа, в якiй мiститьсяt:

1 ) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатнiсть до самоо сJrуговування, потребу в
гrос,гiйrtiй с,гороItttiй допомозi та доглядi в домашнiх умовах;
3 ) кар,га визнаI]еНня iндивiдуаJIьниХ потреб отримувача соцiальних послуг.

4) один примiрrrик договору, укладеного громадянином i L[tСП;
5 ) довiдка I]po склад ciM'T
tтр tl Mi llterпt l бу лиtlку осiб;

або заресстрованих у житловому

6) iнфорп,rацiя з Щержавного реестру прав;

7) копiя довiдки гIро встановлення групи iнвалiдностi (за наявностi),

8) коlliЯ рitшсttttЯ сесii БезлюдiВськоI селищноi ради Харкiвського райоlrуXapKiBcbKoT об,,lастi, або утвореноТ ним KoMicii, про звiль}]ення вiд пла,ги
I,ромадян похи,цоl,о BiKy, iнвалiдiв (якi досягли 18-рiчного BiKy), хворих (зIlисла осiб IIраllездатного BiKy FIа перiод до IJстановлення iM групи
iHBaLtiдHocTi' a,'Ic не бiльШ яК чотирИ мiсяцi), якi не здатнi до
сапlообслугоtsуJ]аIIня, але мають рiдних, що повиннi забезпечити iм дог.ltяд i
/lоllомогу (за наявностi);

9) коrliя наказу rrpo здiйснення (припинення) надання соr(iальFIих посJlуг;

i0) довiдка IIро доходи за ocTaHHi шiсть мiсяцiв, що передують мiсяцю
зl]ернеI{ня за вс,гановленням диференцiйованот плати за tlадання соцiальних
ItOcJIyI,;

l l) irrливiДУальrrий план надання соцiальноТ пос.гrуги,

l2) копiЯ довi2lкlr про взяТтя на облiК внутрiшrlьо tlеремirценоi особи (л.,lя
вrlу,грiшньо перемiщених осiб).



6,1,7,I Ia гli;tс,гаrзi даних карти визначення iндивiдуальних потреб отримувача
соtliальноi пос,ltуt,и та медичного висновку складасться itlдивiдуальний плаrt
наIIанFIя соцiальноi послуги, пiсля чого мiж громадянином та ЦНСП
ук"Ilадасться llоговiр, в якому зазначаються змiст та обсяг послуги, порядок
оIIJIати, обумов.llrоються перiодичнiсть, строки надання соцiалььtоТ послуги
Bizt.ltirleHHяM соцiальноi допомогИ вдома, iншi умови. Вiддiлення соцiальrrоi
JIоIIомогИ вдома згiднО з умоваМи договОру, затвердженим графiком робот.и,га iндивiдуальним планом налання соцiальноi послуги з логJIяду вдома нада€
соIliальну послуt,у з догляду вдома постiйно (IIr група pyxoBoi активностi -
llt]a рази на тижllень, IV - три рази, V - п'ять разiв), перiодично (лва рази IIа
мiсяць), тимLiасово (визначений у договорi перiод), органiзовус надання
гlсредбаЧениХ договором послуг, контролюе iх якiсть, визначас дода.гковi
llо,цэеби, вжива€] заходiв до iх задоволення.

6.2. tsiддi,цеrttlя соцiальноТ роботи

6,2.1. Вiддiлення соцiа-цьноТ роботи l{eHTpy надання соцiальних у.гворюсться
lulя llроведенFlя соцiа"шьноi роботи з сiм'ями/особашrи, дiтьми та молоддtо, якi
lrсребуваю,гь у складних життсвих обставинах ,га ltотребуtо,гь сторонньоТ
,r(оl]омоги.

6,2.2. ВiддiлеrrнЯ соцiальноi роботи у своiй дiяльllост.i керусться
Коtrсти,гуцiсю та законап,rи Украiни, актами Президента YKpaTHll i Кабiнету
Mi tricTpiB УlсраТни, наказами Мiнсоцполiтttки, iltшими нормативъIо-
Ilраl]оl]иМи ак,I,ами з питань ciM'T, дiтей та молодi, а також цим Положенням.

6.2.з. I]iддiленtlя соцiальноi роботи надас послуги на безоtlлатнiй ocHoBi.

6.1,4. ()сновними принципами дiялtьностi вiддiлення лопомоги ciM'T е:

- законнlс,гь;

- соt(iальна справедливiсть;

- ilос,],упн iсr,ь,га вiдкритiст.ь;

- конфiденцiйrriс,гь та вiдповiлальнiсть за дотримання еl.ичних i правових
rIopM;

- /lо/iержанI{я l захист rlpaB людини;

- it;lpecrric,гb та irr:lивiдуальний пiдхiд;

- 21обровiльнiсть вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд отримання соцiальних
IIосJlуг:

- K()MIljleкctlic,t,b ,га системнiсть пiд час надання соцiальних послуг;



- дот,римання державних стандартiв i нормативiв соцiальних послуг;

- максим€шьна ефективнiсть викори тання бюджетних та позабюджетних
KolttTiB.

6,2.5 . основним и завданнями вiддiлення соцiальноТ роботи с:

- проведення соцiально-профiлактичноi роботи, спрямованот на запобiгання
IIотрапляннЮ l] складнi життевi обставини сiмей/осiб, дiтей та молодi;
В]'1'lВJIеI{НЯ СiМеЙ/ОСiб, ДiТей Та МОЛОДi, якi перебувають у складних життсвIIх
обставинах i гrотребують сторонньоi допомоги;

- з:tiйснеtIItя соцiального супроводу сiмей/осiб, дiтей та молодi, якi
llерсбуваю,гь у складних життевих обставинах i lrотребують cTopotlHboT
llоlIомоги, наl_(аIltlя Тм соцiальних послуг за результатами проведеноТ оцiнки
потреб Тх у таких гIослугах;

- орl,аrliзацiя зltiйснення наставництва над дитиною, яка прожива€ у закладах
jl-r1,I :tiт,ей-сирir, ,га дiтей, позбавлених батькiвськоl,о ttiк-llування, iншому
,зак,lаlii 

дJlя ;1il,g1].

- забезпеченнЯ взасмодiТ iз структурнимИ пiдроздiлами Виконавчого KoMiTeTy
Без.lтtодiвськоi' сеJlищноI ради Харкiвського району XapKiBcbKoT областi,
гriltrlрисмстI]амt], установами та органiзацiями, а тако}к заJIученFIя потенцiа"пу
,гсри,горiаltьtlоj' I,ромади до проведення соцiальноТ роботи iз сiм'ями/особами,
дir,ьми та N{олодлrо.

6.2,6. I] iдzti"llегlt-lяt вiдповiдно до покладених на нього завдаl{ь :

l) ,з,rtiйснюс заходи щодо:

о виявлення та облiку сiмей/осiб, дiтей та молодi, якi перебувають у
с K.l IадIJ их )tи]"l,сRих обставинах i потребують сторонньоТ допомоги :

о ,,1i,ги-сиро ги ,га дliти, позбавленi батькiвського пiк"rtування, особи з iх числа;

о прийоМнi ciM'T, дитячi булинки сiмейного типу, опiкуни, пiклувальники;

о особи/дir,и з irrвалiднiстю;

о ().,lи}Iокi Ma.r,epi (батьки);

о IlclloBнo;riTrri батьки;

о ciM'i', у яких l{итина (дiти) вилученi за рiшенням cylly без rrозбавлен}{я
ба,r,ькiв ба,гькit]ських прав та ciM'T, у яких батьки позбавленi батькiвських
rtParЗ ВiДНОСt{О СВОiХ ДiТей i iснують юри/{ичнi пiдстави iнiцir<lваr.и поновлсння
ба гькiвських гlраRа]



о ciM'T, у яких подали заяву про розлучення або тривас
вирiшення спорiв мiж батьками щодо мiсяця проживання
y.tacTi батькitз, яlti розлучилися, у вихованнi дiтей;

о ciM'i'y яких виховуються дiти-сироти та тимчасово
,]аJJ}]IIилисЯ без пiклування батькiв або осiб, Що Тх
oltiKyttiB, пiк-uува:тьникiв недiсздатноi особи;

о батьки - Tpy/toBi мiгранти;

о особи/сiм'i, rцо виявили HaMip вiдмовитись вiд новонародженоТ дитини,,

' сrсоби/сiм'i', у яких дiти перебувають в iнтерна,гrtих закJrадах або
ОСРорм.rrяються /_to них;

о особи з числа випускникiв iнтернатних закладiв;

о дцiти, якi роз.;lученi iз сiм'€ю, якi не
rraMip зt]ер}I),l.ися до компетентних
бi>кенцями;

процес розлучення,
дiтей то способiв i

влаштованi дiти, якi
замiнюють; о ciM'T

е громадянами УкраТни й заявили про
органiв iз заявою про визначення

о особи (у ,гому числi неповнолiтнiм), звiльненi з установ I]иконання
l[oкapaНb, засу/tженим без позбавлення Bo.1ti, якi перебуваIо.гь rrizt слiдством
чи tla об-пit<у, яtс гIравопорушники; особи/сiм'i, якi зазнЕtли жорстокостi та
нас]"lJIьс,гва, пос,граждали вiд торгiвлi людьми, залучалмся ло найгiрших форм
zllиr,ячот працi; особи, якi скотли жорстокiсть та насильство;

о особи похиJlоl,о BiKy, iнвалiди, xBopi (з числа осiб rrраr(сзда.гIlо{-о BiKy на
гlсlэiод i]O ВСТаLlовлення Тм групи iнвалiдностi, але не бiльш як чо1ири мiсяцi),
якi I{e здатнi /-(о самообслуговування i rlотребуIоть сторонньоI допомоI.и;
оссlбам, lякi по,гребують у складнiй житrсвiй ситуацii у зв'язку з безробiттям,
сl,ихiйгrим Jlихо]vl, катастрофо- i зареестрованi У державrriй службi зайнятостi
як,гакi, ц(о llIyKaIoTb роботу (i мають на свосму утриманнi негlовнолiтнiх
.Ltir,ей, дiтей-illваrliдiв, осiб похилого BiKy, iнвалiдiв), якulо середньомiся.ttlий
сукупний дохiд Тх сiмей нижчий прожиткового MiHiMyMy д-тrя ciM'T;

О особи/сirrr'l' з rlроблемами вживання психоактивIlих реltовиI{ та рiзнихза.llсжrlосr,сй; 
I

О ciM'T, У ЯКИХ llРОЖИВаЮТЬ Дiтll до встановлеIJня BlJl-cTaтycy, ollиI.t iз члеttiв
ciM'T мас позитивний ВIЛ-статус, або члени ciM'T страждають на хворобу,
,]ty]\{oBJIeнy BIJl;

О \'tIаСtlИКИ Al'O Й ЧЛеНИ ТХ Сiмей, члени сiмей загиблих учасникiв АТО;

о rlrrуr,рiшt{ьоперемiщенi особи.



о контроJlю у мсжах поt]новажень за цiльовим використанням державноТ
/lоrlомоги пl]и IIародженнi дитини;

О СОЦiаЛЬНОi Ta ПСИХоЛогiчноi адаптацii дiтей-сирiт i дi.гей, позбавлених
ба,r,ькiвського lliк.llування, осiб з ix числа з метою пiдготовки до самостiйного
)ки г1,я, органiзаrtil' здiйснення наставництва;

о соцiально],о супроводження прийомних сiмей i дитячих будинкiв сiмейного,гиIIу' а також соцiального супроводу дiтей, якi гrеребуваlоть пiд опiкою.
tliкltчванням;

/(о закоIIодавс1.I]а;

2) гrроводить оцirrку потреб сiмей/осiб, дiтей
скJIадних житl.свих обставинах i потребують
II}tc,li сiмсй ),,Iасникiв антитерористичноi
Ilсрсмiulсних осiб, визначас соцiальнi посrrуги
забсзпечус психоJIогiчну пiдтримку;

З) надас сiм'ям/особам, дiтям i молодi, якi перебуваIо,гь у скJIадних життевих
обс,t,авиНах i llоl,ребують сторонньоТ допомоги, в тому числi сiм'ям учасникiв
аlI1,и,герОрисl,ич}IОi операЦii та внутрiшНьоперемiщеним особам, соцiа,tьtлi
Ilос" lуги з:

о соцiа;тьноI.о супроводу;

о консультуваIrня;

о соцiальноi профiлактики.

за резуrlьта,гами оцiнки rrотреб центр нада€ послуги з:

о соцiа.ltьноТ ilrтеrрацii та реiнтеграцii;

о соцiальноi адаптацii;

О соцiальног,О сvпроводУ сiмей, В яких виховуIо,tься дiти-сиро.ги i дiти,
llо,збаlзленi ба,гькiвського пiклування;

о кризового та екстреного втручання;

о l"Iредстав}{иц,I.}]а irrTepeciB; о посередництва (медiаLцiТ);

4,1 забезПеt{ус соLliальний патронаж молодих осiб, якi вiдбули покарання, у
ви1,1tядi обмежеtiня або ttозбавлення волi на певний сrрок, а 1акож звiльнених
вiд подЕцьшого вiдбування зазначених видiв покарань на пiдставах,

о irrформуваiIIJя I{аселення про соцiальнi послуги, якi н даються вiдповiдно

та молодi, якi перебувають у
сторонньоТ допомоги, у тому

операцii та внутрiшньо-
та методи соцiальноi роботи,



Ilсрслбачених законом, за IIовiдомленням структурного пiдроздiлу з питань
col ( i аль HoI.o зах исту населення;

5) склада€ план реабiлiтацiт особи , якапостраждала вiд торгiвлi людьми;

6) впроваджу€ HoBiTHi соцiальнi технологiТ, спрямованi на недопущення,
MilliMiзar(ito чи Itодолання складних житт€вих обставин (у тому числi щолоIтатронату нал ли.гиною);

7) узагальнюс lIa мiсцевому piBHi статистичнi данi та готус iнформацiйно-
аlltr",tiт,ичнi матерiали стосовно проведенот соцiа.llьнот робо'и, якi подае
opl,aнy, який йоl.о утворив;

В) сгriвпРацю€ з мiсцевИми органами виконавчоТ влади, органами мiсцевого
самоврядуваI]Ilя, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я,,гсрlr,горiаJIьtIи]\4},l структурними Пiдроздiлами I-Iацiональноi IrолiцiТ.

9) llо,гриму€,гься державI{их стандартiв i нормативiв пiд час IIроведення
соl(iальноТ робоr,и з сiм'ями/особами, дiтьми та молоддю;

10) забезпечуС захисТ персональниХ даниХ сiмей/осiб, дiтей ,га молодi, якi
ltсрсбуваю,гь У скJIадниХ житт€виХ обставиНах, вiдповiдно до Закону Украilrи
"l lpo захист Ilерсональних даних'';

l l ) забезпеl{у€] l{()ступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоТ BiH е.

б. КерiвrIиt(,гв() ЦНСП

6,1, ц}IСП очо.гttое директор, який признача€ться на IIосалу та звiльняеться з
tlОСаЛИ СiЛlЬСЬКИМ ГОЛОВОЮ БеЗлюдiвськоТ селищноТ рuд" Харкiвського району
XapKiBcbKoT об.цас,гi. Посаду директора I]НСП може обiймаr.и особа, яка мае
IrtlIJl)' освi,г,v rзi/(гlовiдного напряму пiдготовки i стаж роботи на керiвнiй
посадi FIe менше п'яти poKiB.

6.2. /]иректор I (ГIСП:

- з;tiйсгrlос: Kelэi I]Il 14цтво дiяльнiстю I_{НСП;

- IIесе пepcoltaJlbHY вiдповiдальнiст,ь за викоIIанl{я tIoKJ]a/IeHиx на I_{НСГI
завlIань;

- l|редсТаRляС I{нсП беЗ довiреttостi на гriдприсп,Iс,гвах, ts установах,
оllt,itнiзацiях, 1,к.ltадас договори;

- ВИДаС В N4e}KaX СВОеТ КОtчrПеТеНЦiТ накази сlрганiзацiйно-розпорядчого
характеру, opгal,riзoByc i контролюе ix виконання, затверджус функцiональнi



обов'язки праlliвttикiв, контролюе дотримання трудовоi дисциплiни, вживас
заходiв заохоченrrя (стягнення);

- рсlзробляс IIроекти штатного розпису та кошторису ви]-рат IlНСП та пода€
на IIогодження вiддiлу соцiального захисту населення виконавчого KoMiTeTy
Без;rlодiвськоj' селищнот ради Харкiвського району xapkiBcbko1 областi i
заl,верllженt{я зас}Iовни ку ;

- заl,верджус trраi]ила внутрiшнього трудового розпоря/IкУ, регJIамент робот.иIlLlСП Та IIОJIОЖеННЯ ПРО йОГо cTpyKTypHi ttiлрозлiли, гlосадовi iнструкцil,
lTpalliвникiв L(I IC11;

- забезПечу€ дотриманнЯ вимоГ законодавства щодо охорони працi,
/lи,гиIIстВа, саtti,гарно-гiгiСнiчних, протиепiдемiчних, протипожежних норм i
IIраl]ил Texttil<ll безпеки;

- органiзовус I1роведення щорiчних
соttiальних працiвникiв та соцiа:Iьних
l Izt,llаю,гь соцiа.lt btli послуги;

профirrактичI{их медичних оглядiв
якi безпосередньоробiтникiв I]НСП.

- Ilада€ ltроllозицii Засновнику, щодо забезпечення гlрацiвrrикiв цнсп
сlIеIiодяГом, взу,I"гям, велосипедами, грошоВоIо комIlенсацiсю за придбання
квl,t,гкiв, на викоIIztння роботи, за вiдрядження, навчання.

7. /{iя;lьrtiсть til-rСП

7,l, )l\яльнiсть tll{сП здiйснюеться за рахунок; .

. кошr,iв п,tiсtlевого бюджету; .

, б.ltаl,о,цiйrlих BHecKiB юридичних та фiзичних осiб; .

, кошr,iв вiд z]iяльностi пiдсобних господарств (за наявtlостi) ,га налання
пJIатIJих соlliальнI.Iх послуг; ,

. ilttllиХ л)(ерел, не заборонених чинним законодавством Украiни.

Коtttти цнсII використовуIоться влIключно на його уз]риманIfя.Lарозвиток,

7,2, Умови оIIJtаl,и працi, тривалiсть робочого часу та вiлпусток IIрацiвникiв
ll[IСГI ВС]]аНОВJlIt)ЮТЬся iдповiдно до умов, передбачеFItlх дJlя Itрацiвникiв
,заr<:tа2_цilз, 

ус l,aHoB соtliального обслуговування вiдповiдно до чинно;о
]акоIiодавс,гва.

7,_j. ['раничllа ,lисельнiсть працiвникiв цнсП затверджу€1ься засновником
:зl,iiнО з ПримiРнимИ штатними норматиRами чисельtlостi ilрацiвttикiв ЦI.IСIl.
I Iосадt{, не IIерс/lбаченi нормативамI,1, та ik чисельнiсть вводяться .]алеN(t{о вiд



вимоГ лержавних стандартiв соцiа.цьних послуг ,га умов надання соцiальних
послуг працiвrrиками конкретного I]НСП за погодженням iз засновником.

7,4, 11орялок дiловодства визначаетъся законодавством, нормативно-
праI]овимИ актамИ Украiни, Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни, наказамИ Мiнсоцполiтики, рiшеннями Засновника. Бухгалтерський
Об,'riК ЗДiЙСlIrОС:r'ЬСЯ через фiнансово-економiчний вiддiл виконавчого
KoMiTeTy Без-llюltiвськоТ селищноТ рuдlt Харкiвського району XapKiBcbKoi.
об;rастi.

7.5. Звiтнiсть ведеться вiдповiдно до законодавства.

],6, РозгляЛ IlроllозиЦiй (зауважень), заяв та скарг громаlIя}I проводиться
вiдtrоlзiд(l{о.i(о с,l-агей |4, |5 та 16 Закону Украiни "Про звернення громадян''.
/{i.,rОВОЛСТВО За ЗВеРНеННЯМИ ГРОМаДЯН У I-{НСП ведеться окремо вiд iнших
ви;tiв дiловодс,гва. Особисту вiдповiдальнiсть за стан дiловодства за
зверI{еннями гроN,Iадян несе директор L[нсп. Iнформацiйна дiяльнiсть цнсп
забсзгlечу€ться з дотриманням законодавства в сферi соцiального захисту
IIzlссJlеtlня l,а 1]оляга€ в наданнi методичноТ та практичноТ допомоги особам,
lr(o :]вернулиея до цнсп, з питань надання соцiальноТ доtrомоги i соцiа.льних
IIосJlуг,га проIIедури Тх призначення,

7.7, Монi,горlаtlг i контроль дiяльностi, пов'язаноi iз налання соцiаltьних
IIосjIуг' ревiзiя фiнансово-госпоДарськоi дiяльностi проводяТься tзiдпоВi,цно
до законодавства Украiни. Дл" проведення внутрiшнього моtliторингу й
коIr,гролЮ якос,гi наданнЯ соцiальних послуг у цнсП розробляеться
Btly грirltня сисl,ема монiторингу й контролю якос.гi }Iа/lа}Ir{я соцiальних
lIос]lуг, Грома2lський контролЬ якостi надання соцiальних tlослуг реалiзу€ться
IUJIяхом створеI]IIя громадських, наглядових рад та шляхом залучення до
роботи зовнiшнiх вiдомчих комiсiй з контролIо якостi надання соцiальних
IIосJIуг, прелстаl]гtикiв громадськостi.

7,8,ЗаборонrIе,гься здiйснювати розподiл отриманих дохолiв (прибуткiв) або
r'x частини серсл учасникiв, його членiв, працiвrrлtкiв (KpiM опJIати iхньоТ
гtparii, нарах)/ваI{ня единого соцiального внеску.

7 ,9 ' /(оходИ (гtрибутки) установИ вIлкорисТоtsуlо,гьсrt викJlIочно дJIя
(lirraHcyBaHllя rзидаткiв на його у,грима}{ня, реалiзацiТ мети (шiлей, завдань) га
tliiltрямiв дiя.llьttостi, визначених цим Стат,утом,

8. Зак"lttочrli по.ltо>кення

8,1 , Iie llо;tоя<сltlrя набира€ чинностi з моменту його державноТ peccTpalliT
ВiДrlОВiДНО ДО Ll14ННОГО ЗаконОдавства УкраТни. Змiнr.l ,Iа догIовнення до



I Iолохiення вносяться в IIорядку, визначеному чинним законодавством
Украirlи, та набувають юрИдичноi сили з моменту ix державноi реестрацiТ.

9.Рсорганiзаltiя або лiквiдацiя закладу

9,1 , PilrrelIrIя llpo реорганiзацiю або лiквiдацiю цнсП гrриймае Засновник.Рсорганiзацiя I (I{сП вiдбуваеться шляхом злиття, при€днанtIя, по2l.iлу,ВИlliЛеННЯ, ЛiКВiДаЦiЯ проводиться лiквiдацiйною комiсiею, призначеною
застlовником, а У випадках лiквiдацiт за рiшенням господарського суду -,,tiквiдаttiйною ltомiсiею, признаI{еною цим оргаIIом. З часу призначення
",riKBi:taltiйrroT KoпliciT до неi lIереходять повнов ження U{одо управлiння
I {t{сп.

I Iолохiення вносяться в IIорядку, визначеному чинним законодавством
Украirlи, та набувають юрИдичноi силИ з моменТу ix державноi реестрацiТ.

.Рсорганiзаltiя а(

9,2, Лiквiдацiйна комiсiЯ оцiнюе наявне майно цнсп, виявляс його дебiторiвi Кlэе2lиторiв i 1эозраховусться з ними, складас lriквiдацi йний баланс i
II рс.itсl,авrIяс- йоl.tl Засновнику.

9,3. У разi припиненнЯ роботИ установИ (лiквiлацiТ, зJIи'тя, подiлу,IIрислнаннЯ абсl перетворення) активИ закладу передаIо.l.ься o/lнoмy абоKi,llbKoM rrеrrрибуТковиМ органiзацiяМ (комунальним :]акладам) абозараховуються ,цо доходу мiсцевого бюджету

С'екрета р Без;r Iо;цi вськоi селищноТ ради . Стассва


