






вiд подальшого вiдбувания зазначених видiв покарань на пiдставах, 
передбачених законом, за повiдомленням структурного пiдроздiлу з питань 
соцiального захисту населения районноi', районноi' у мм. Киевi та Севастополi 
держадмiнiстрацii', виконавчого органу мiськоi', районноi' у мiстi ради; 

5) складае план реабiлiтацii' особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми;
6) впроваджуе новiтнi соцiальнi технологн, спрямованi на недопущения,

мiнiмiзацiю чи подолання складних життевих обставин (у тому числi щодо 
патронату над дитиною ); 

7) узагальн1ое на мiсцевому рiвнi статистичнi данi та готуе iнформацiйно
аналiтичнi матерiали стосовно проведеноi' соцiальноi' роботи, якi подае 
регiональному центру та органу, який його утворив; 

8) спiвпрац1ое з мiсцевими органами виконавчо'i влади, органами мiсцевого
самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров' я, 
територiальними структурними пiдроздiлами Нацiонально'i полiцi'i.". 

6. Центр мае право:

• вносити Мiнсоцполiтики, мiсцевим органам виконавчоi' влади та органам
мiсцевого самоврядувания пропозицii' щодо вдосконалення соцiальноi'
роботи з сiм'ями, дiтьми та молодд10;

• подавати пропозицii' до проектiв вiдповiдних мiсцевих б1оджетiв з питань,
що належать до i'x компетенцi'i;

• укладати в установленому порядку договори з п1дприемствами,
установами та органiзацiями (в тому числi iноземними) щодо проведения
робiт, спрямованих на виконания покладених на нього завдань;

• залучати фахiвцiв iнших закладiв, установ та органiзацiй рiзних форм
власностi для здiйснення соцiального супроводу сiмей, якi перебува1оть у
скла:шнх житrсвих обставинах; в установленому порядку одержувати вiд
пi:шриеdств уставов та органiзацiй iнформацiю з питань, що належать до
його ко�mетевnu;

• вживати захо,:riв .1-�я забезпечення захисту прав, свобод i законних
iнтересiв сiмей, ;�iтей та Yo.:ioдi.

7. Центр очолюс диреь.-тор, який призначасться на посаду i звiльняеться з
посади головою мiськоi' ра.:rи за погодженням з директором Херсонського 
обласного центру соцiальmIХ с.'1)-жб для ciм'i' дiтей та молодi. 

8. Директор Центру:

• здiйсюое загальне керiвниnтво дiяльнiстю Центру, несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Центр завдань, законнiсть
прийнятих ним рiшень;

• затверджус в установлено�{)' порядку структуру та штатний розпис
Центру в межах граничноi' чисельностi працiвникiв та фонду оплати працi
вiдповiдно до типовоi' структури 1 штатно'i чисельност1, що
затверджу�оться Мiнсоцполiтики;

• затверджуе положения про структурн1 пiдроздiли Центру та посадовi
iнструкцii' його працiвникiв;



• видае в межах сво1х повноважень накази органiзацiйно-розпорядчого
. . ..

характеру, орган1зовуе 1 контролюе 1х виконання;

• представляе Центр у вiдносинах з органами державноУ влади, органами
. . 

влади, органами м1сцевого самоврядування, п1дприемствами, установами
. . 

та орган1зац�ями;

• проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до

компетенцiУ Центру;

• розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштами Центру;

• утвор1ое в Центрi атестацiйну комiсiю, сприяе пiдвищенн10 квалiфiкацii'

працiвникiв Центру;

• призначае на посаду та звiльняе з посади працiвникiв Центру;

• приймае рiшення щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарноУ
вiдповiдальностi працiвникiв Центру.

9. Дiяльнiсть Центру фiнансуеться за рахунок коштiв передбачених в
мiсцевому бюджетi та iнших джерел, не заборонених законодавством. 

Центр надае послуги на безоплатнiй основi. 
10. Умови оплати працi, типова структура i штатна чисельнiсть Центру

затверджу�оться Мiнiстерством працi та соцiальноУ полiтики за погодженням з, 
Мiнiстерством фiнансiв. 

11. Центр е 1оридичною особою, мае самостiйний баланс, вiдповiднi

рахунки в управлiннi Державного казначейства в районi, печатку та бланк iз 
своУм найменуванням. 

12. Мiська рада забезпечуе Центр примiщенням, засобами зв'язку,.
меблями орrтехнiко10 та транспортними засобами. 

13. Центр у своУй дiяльностi забезпечуе дотримання вимог Закону
У краУни " Про захист персональних даних ". 

Секретар ради Ю.Д.Кукса 
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