
УКРАIНА 
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ:IНIСТРАЦIЯ ХЕРСОНСЬКОI ОБЛАСТI 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
rолови райоввоi державвоi адмiвiстрацii 

10.10.2017 №349 

Про затвердження Положения про 
Великолепетиський районний центр 
соцiальних служб для ciм'i, дiтей та молодi 

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi:ни вiд 01 серпня 
2013 року № 573 «Про затвердження Загального положения про центр 
соцiалъних служб для ciм'i, дiтей та молодi» (зi змiнами), керуючисъ статтею 6, 
пунктом 6 частини першоi статтi 13, пунктом 1 частини першоi, частиною 
третъою статтi 39, частиною першою статтi 41 Закону Украiни «Про мiсцевi 
державнi адмiнiстрацii»: 

1. Затвердити Положения про Великолепетисъкий районний центр
соцiалъних служб для ciм'i, дiтей та молодi (додасrъся). 

2. Виэнати такими, що втратили чиннiстъ, розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацii вiд 03 жовтня 2013 року № 277 «Про затвердження 
Положения про Великолепетисъкий районний центр соцiалъних служб для

ciм'i, дiтей та молодi» та вiд 14 вересия 2015 року № 267 «Про внесения змiн до 
Положения про Великолепетисъюiй районний центр соцiалъних служб для

ciм'i, дiтей та молодi». ,,,.-;::::::::--
3. Контроль за викон� орядження залишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпоряджения rолови райоmюi 
державноi адмiнiстрацii 
10.10.2017 № 349 

ПОЛОЖЕJПIЯ 
про Великолепетисьюm районний центр 

соцiальних служб для ciм'i, дiтей та молодi 

l. Великолепетисьюm районний центр соцiалыmх служб для сIМ 1, д1теи та
молодi (далi - Центр) - спецiальний заклад, що проводить соцiальиу роботу з 
сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi перебувають у складних житrевих обставинах та 
потребують стороШ1Ьоi' допомоrи. 

2. Центр утворюсrься, реорrанiзовусrься та лiквiдовусrься районною державною
адмiнiстрацi€ю та належить до сфери П управлiння. 

Дiяльнiсть Центру спрямовусrъся вiдповiдно Мiнiстерством соцiальноi полiтики 
Украi'ни, Херсонським обласним центром соцiальних служб для ciм'i, дiтей та молодi, 
управлiнням працi та соцiальноrо захисту населения районноi державноi 
адмiнiстрацii. 

Положения про Центр, шrатний розпис Центру в межах визначеноi rраничноi 
чисельносri та фонду оплати працi працiвникiв затверджусrъся районною державною 
адмiнiстрацi€Ю. 

3. Центр у своi:й дiяльносri керусrься Конституцi€Ю та законами У краiни, актами
Президента Украi'ни i Кабiнету Мiнiстрiв Украiни, наказами Мiнiстерства соцiальноi: 
полiтики Украiни, iюпими нормативно-правовими актами з питаm. ciм'i, дiтей та 
молодi, розпорядженнями rолiв обласноi й районноi державних адмiнiстрацiй, а 
також цим Положениям. 

4. Основними принципами дiяльностi Центру € законнiсть, соцiальна
справедливiсть, доступнiсть та вiдкритiсть, конфiденцiйнiсть та вiдповiдальнiсть за 
дотримання етичних i правових норм, додержання i захист прав людини, адреснiсть 
та iидивiдуальний пiдхiд, добровiльнiсть вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд 
отримания соцiальних послуr, комплекснiсть та системнiсть пiд час надання 
соцiальних послуr, дотримання державних стандартiв i нормативiв соцiальних послуr, 
максимальна ефективнiсть використаЮiЯ бюджетних та позабюджетних коштiв. 

5. Основними завданиями Центру €:
- проведения соцiально-профiлактичноi роботи, спрямованоi на запобirания

потраплянню в складнi життmi обставини сiмей, дiтей та молодi; 
- виявлення сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних ЖИ'П'Е:ВИХ 

обставинах i потребують стороШ1Ьоi' допомоrи; 
- здiйснеЮiЯ соцiального супроводу сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у

складних життmих обставинах i потребують сторонньоi допомоrи, надання iм 
соцiальних послуr за результатами проведеноi оцiнки потреб ix у таких послугах; 

- орrанiзацiя здiйснения наставництва над дитиною, яка прожива€ у закладах для
дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвськоrо пiклування, iншому закладi для дiтей; 

- забезпечення взаwодi, iз структурними пiдроздiл�m мiсцевих орrанiв
виконавчоi: влади, орrанiв мiсцевоrо самоврядування, пiдпри€мствами, установами та 
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