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УКРАIНА 

ГЕШЧЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ 
ХЕРСОНСЬКОI ОБЛАСТI 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ Р АЙОННОi ДЕРЖАВНОi АДМIНIСТР АЦП 

(5 02 Ь (3 № /;96'

Про затверджеШIЯ ПоложеIПIЯ 
про Генiчеський райоmшй центр 
соцiалышх служб для сiм'1, 
дiтей та молодi 

На виконаIПIЯ постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 01 серпия 
2013 року № 573 «Про затверджеI-ПIЯ Загального положения про центр 

соцiальних служб для ciм'I, дiтей та молодi», вiдповiдно до частини третьо1 
статтi 17 Закону У крюни «Про соцiальну роботу з сiм' ями. Дiтьми та 
молоддю», керуючись статтею 6, пунктом 1 статтi 22, пунктом 1 частини 
першо1 статтi 39 та частиною першою статтi 41 Закону Укрюни «Про мiсцевi 
державнi адм1н1страцй»: 

1. Затвердити положения Генiчеського районного центру соцiальних
служб для ciм'I, дiтей та молодi (додасrься). 

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 2 розпоряджеI-ПIЯ голови
районно1 державно� адмiнiстрацй вiд 24 липня 2012 року № 495 «Про 
граничну чисельнiсть та упорядкування дi.яльностi Генiчеського районного 
центру соцiальних служб для ciм'i:, дiтей та молодi ». 

3. Контроль за в�QHJ!MIO!M цього розпоряджеIПIЯ покласти на заступника
голови районно1де��о,11t(мiнiстрацu Грm:ценко О.Л. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
райоmю:i державноI адм�юстрацi:i 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про Генiчеський районний про центр 

соцiальних служб для сiм' 1, дiтей та молодi 

1. Центр соцiальних служб для ciм':i, дiтей та молодi (далi - Центр) е
спецiальним закладом, що проводить соцiальну роботу з сiм' ями, дiтьми та 
молоддю, якi перебувають у складних житт€вих обставинах та потребують 
сторОlШЬОl допомоги. 

2. Дiяльнiсть Центру спрямовусrься вiдповiдно Мiнiстерством
соцiально1 полiтики У кра1ни та управлiння соцiального захисту населения 
районно1 державно:i адмiнiстрацй. 

3. Центр у сво:iй дiяльностi керуеться Конституцiао та законами
Украiни, актами Президента Украiни i Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни, наказами 
Мiнiстерства соцiально1 полiтики, iншими нормативно-правовими актами з 
питань ciм'i', дiтей та молодi, розпорядженнями голови районноi державноI 
адмiнiстрацi1, а також цим Положениям. 

4. Основними при�щипами дiяльностi Центру с:
законн1стъ; 

. . 

- соц1альна справедлив1сть;
- раине виявлення та надання допомоги сiм' ям, дпям та молод�, яю
перебувають у складних життевих обставинах;

. . . 

- доступшсть та в1дкрит1сть; 
- конфiденцiйнiсть та вiдповiдальнiстъ за дотримання етичних 1 правових
норм;
- додержання 1 захист прав людини;
- адреснiсть та iндивiдуальний пiдхiд;
- добровiльнiсть вибору в отримаюri чи вiдмовi вiд отримання соцiальних
послуг;

. . . . 

- комплексн1сть та системн1сть mд час надання соц1альних послуг; 
. . . . 

- дотримання державних стандартш 1 нормативш соц1альних послуг; 
- максимальна ефективнiсть використання бюдж�них та позабюджетних
КОШТlВ. 

5. Основними завданнями Центру е: 
- проведения соцiально-профiлактично1 роботи, спрямованоI на запобiгання
складним житr€вим обставинам сiмей, дiтей та молодi;
- виявлення сiмей, дiтей та молодi, якi перебуваютъ у складних житгсвих
обставинах;
- здiйснення соцiального супроводу, надання соцiальних послуг та
здiйснення iнших заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй,
психологiчного i фiзичного стану сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у
складних життсвих обставинах i потребують стороlШЬОl допомоги;



- проведения iнформацiйно-просвiтницько1 роботи з сiм'ями, дпьми та
молоддю;
- забезпечення взаемодй iз структурними пiдроздiлами мiсцевих органiв
виконавчо1 влади, органiв м1сцевого самоврядування, ПlДПриемствами,
установами та органiзацiями, а також залучення потенцiалу територiальноi"
громади до проведения соцiально1 роботи з сiм' ями, дiтьми та молоддю.

6. Центр вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) здiйсню€ виявлення та веде облiк:
- сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життевих обставинах;
- осiб з числа випускни:кiв iнтернатних закладiв;
- дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з IX числа;
- прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу, сiмей опiкунiв,

. . 
mклувальни:кш; 
- осiб з iнвалiднiстю;
- осiб, якi звiльнилися з мiсць позбавлення волi;
- осiб, якi зазнали жорстокостi та насильства, постраждали в1д торпвш
людьми, залучалися до найгiрших форм дитячо1 працi;
2) проводить оцiнку потреб дитшrn, сiм'1 та молодо1 особи, обстеження
матерiально-побутових умов за згодою сiм'1, визначае планування та методи
соцiально1 роботи;
3) здiйснюе у разi потреби соцiальний супровiд та надання соцiальних
послуг, зокрема:
- забезпечус надання необхiДJШХ соцiальних послуг особам, якi зазнали
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жорстокосп та насилъства, постраждали в1д торпвл1 людь:ми;
- забезпечуе соцiальну пiдтримку ВIЛ-iнфiкованих дiтей, молодi та членiв 1х
сiмей;
- здiйснюе заходи iз соцiального патронажу осiб, якi вiдбували покарання у
виглядi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, у тому числi -
- за повщомленням установ виконання покарань; 
- здiйснюе соцiальну та психологiчну адаптацiю дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з 1х числа з метою пiд:готовки до
самостiйного життя;
- iнформу€ населения про форми сiмейного виховання дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування; \

. . .

- надае юридичну, психолопчну та соц1альну допомогу дпям-сиротам та
дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, особам з 1х числа, а також IX
бiологiчним батькам, опiкунам, пiклувальникам, прийомним батькам,
батькам-вихователям та усиновлювачам;
- здiйснюе соцiальне супроводження прийомних сiмей та дитячих бу динкiв
сiмейного типу; бере участь у пiд:готовцi до самостiйного життя дiтей-сирiт,
дiтей, позбавлених батькiвського п1клування, з числа випускнИКiв
. .

rnтернатних закладIВ;
4) iнформуе ciм'i", дiтей та молодь про можливiсть отримання iнших видiв
соцiально1 допомоги i послуг;
5) проводить у сiм' ях, серед дiтей та молодi за мiсцем проживания
iнформацiйно-просвiтницьку роботу, спрямовану на формування стандартiв



позитивноi: поведiнки, здорового способу життя шляхом розповсюдження 
соцiально1 реклами i проведения консультацiй; 
6) впроваджуе новi соцiальнi технологй, спрямованi на виявлення
отримувачiв соцiальних послуг на paIПiix стадiях життсвих проблем; формус
навички вiдповiдального батькiвства, здiйснюс профiлактику соцiального
сирпства;
7) узагальнюс на мiсцевому рiвнi статистичнi та готус iнформацiйно
аналiтичнi матерiали стосовно проведеноi: соцiальноi: роботи, якi подае
регiональному центру та вiдповiдному мiсцевому органу ви:конавчо1 вл.ади з
питань соц1ального захисту населеШIЯ;
8) дотримуеться державних стандартiв i нормативiв пiд час проведения
соцiальноi: роботи з сiм'ями, дiтьми та молоддю;
9) забезпечус захист персональних даних сiмей, дiтей та молодi, якi
перебувають у складних життсвих обставинах, вiдnовiдно до Закону Укра:iни
"Про захист персональних даних".

7. Центр мае право:
- вносити Мiнiстерству соцiальноi: полiтики, мiсцевим органам ви:конавчоi:
влади та органам мiсцевого самоврядування пропозицi1 щодо вдосконалення
соцiальноi: роботи з сiм'ями, дiтьми та молоддю;
- подавати пропозицii: до проектiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв з питань,
що належать до i:x компетенцii:;
- укладати в установл.еному порядку договори з пiдnрисмствами, установами 
та органiзацiями (в тому числi iноземними) щодо проведения робiт, 
спрямованих на виконання покладених на нього завдань; 
- залучати фахiвцiв iнших закладiв, уставов та органiзацiй рiзних форм
власностi для здiйснення соцiального супроводу сiмей, якi перебувають у
складних життсвих обставинах; в установленому порядку одержувати вiд
пiдприсмств, уставов та органiзацiй iнформацiю з питань, що належать до
його компетенцu;
- вживати заходiв для забезпечення захисту прав, свобод i законних iнтересiв
сiмей, дiтей та молодi;
- здiйснювати посередництво у представництвi iнтересiв сiмей, дiтей та

. . . .

молод� та порушувати клопотання про притягнення до в1дпов1дальносп 
посадових осiб, в:инних у порушеннi вимог законодавства з питань 
проведения соцiально1 роботи з сiм'ями, дiтьми та молоДЦЮ. 

8. Центр очолюс директор, який призначасrься на посаду i звiльнясrься з
посади в установленому порядку керiвни:ком органу, до повноважень якого 
належить утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя Центру. 

9 .Директор Центру призначасrься на посаду i звiльнясrься з посади за 
погодженням з директором регюнального центру. 

10. Директор Центру:
- здiйснюе загальне керiвництво дiяльнiстю Центру, несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Центр завдань, законнiсть
прийнятих ним рiшень;
- затверджус в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в
межах граничноl° чисельностi працiвникiв та фонду оплати працi вiдповiдно



до типово1 структури i штатно:i чисельност1, що затверджуються 
Мiнiстерством соцiально1 полiтики; 

. . . . 

- затверджу€ положеIПIЯ про структурm шдрозд1ли центру та посадою
iнструкцi1 його працiвникiв;
- видае в межах сво1х повноважень накази органiзацiйно-розпорядчого
характеру, органiзовуе i контролюе 1х виконання;
- представляе центр у вiдносинах з органами державно:i влади, органами
влади Автономно1 Республiки Крим, органами м1сцевого самоврядування,

. . . 
шдприемствами, установами та орган1зац1ями;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
компетенцi:i центру;
- розпоряджасrься в установленому порядку майном i коштами центру;
- утворюе в центрi атестацiйну ком1с1ю, сприяе пiдвищенню квалiфiкацi:i. . 
пращвниюв центру; 

. . . 
- призначае на посаду та зв1льняе з посади працшникш центру;
- приймае рiшення щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарно1

. . . . . 

в1дпов1дальносп прац1вниюв ценгру.
11. Дiяльнiсть центру фiнансусrься за рахунок коштiв, передбачених в

районному бюджетi за вiдповiдним кодом програмно'i класифiкацi:iвидаткiв 
та iнших джерел, не заборонених законодавством. 

12. Центр надае послуги на безоплатнiй основi.
13. Умови оплати працi, типова структура i штатна чисельнiсть центру

затверджуютъся Мiнiстерством соцiально1 полiтики Украiни за погодженням 
з Мiнiстерством фiнансiв Украши. 

14. Центр е юридичною особою, мае самостiйний баланс, вiдповiднi
рахунки в управлiннi Державного казначейства в районi, печатку iз 
зображенням Державного Герба Укра'iни, штамп та бланк iз сво'iм 
найменуванням. 

15. Юридична адреса центру: ____ 
75500, Херсонська область, м. Генiчеськ, вул. Ленiна, 5. 
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ГЕВIЧЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМШIСТР АЦ1Я 

ХЕРСОИСЬКОIОБЛАСП 

РОЗПОРЯДЖЕНВЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОi ДЕРЖАВВОI АДМIВIСТРАЦII 

i!?C. 1'0. oIOt'� 1./ 1 i 

Про внecel:IIOI змiн до Положения 
про Генiчеський районний цеНiр 
соцiальних служб для ciмri,. 
дiтей та молодi 

Вiдповlдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв Украi:пи вiд 01 серпия 
2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соцiальних 
служб для ciм'i, дiтей та молод»>. вiд 17 липня 2015 року № 495 <<ПJ)о внесеЮIЯ 
змiн до Загального положення про ценrр соцiальних служб для ciм'i", дiтей та 
молодi», вiд 19 ЛИПЮI 2017 року № 528 «Про внесеШIЯ змiн до Заrальноrо 
положеВЮI про цеm:р соцiальних служб для сiм'1, дiтей та молодi», керуючись 
статrею 6, пункгом 1 статri 22, пунктом 1 частини пepmoi статri 39 та частиною 
першою стапi 41 Закону Украiни <<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii»: 

1. Вяесm змiви до ПоложеВЮ1 про Генiчеський районвий ценrр соцiальних
служб для ciм'i, дiтей та молодi, затвердженого розпоряджевням голови районноi 
державноi адмiнiстрацii вiд 13 вересня 2013 року N� 496 «Про з�верджеНШI 
положения про Генiчесь:кий райояний цеmр соцiалыmх служб для сiм», а саме: 

1.1. Пункт 5 пiсля абзацу четвертого доnовНИ1.Ъ новим абзацом такого 
змiсту: 
«органiзацiя здiйснення наставницrва над дитиною, яка проживас у закладах для 
дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвсъкоrо пiклування, imпому заЮiадi для 
дiтей». 

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим. 
1.2. Пушсr 6 ви:класти в такiй редакцn: 

«6. Цешр вiдповiдно до поЮiадених на ньоrо завдань: 
1) здiйсюое: заходи щодо:
виявлеmIЯ та облiку сiмей, дiтей та молодi, я:кi перебувають у складних

житrевих обставш1ах i потребують сторо:нн_ъоi допомоrи; 
контроmо у межах пов.иоваже.ш. за цiльовим використа:нн:ям державноI 

допомоm при народженнi диrини; 
соniальвоi та психолоriчноi адаптацii дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених 

батькiвського пiклування, осiб з "ix числа з метою пiдготовки до самостiйноrо 
житrя, органiзацii здiйснеШIЯ наставпицтва; 

. соцiального супроводження nрийомних сiмей i дитячих будинкiв сiмейного 
типу, а також соцiальвого супроводу дiтей, якi перебувають пiд опiкою, 
пiклування:м, за поданням служби у справах дiтeii; 

iнформування населевШJ. про соцiалънi послуги, якi надаються вiдповiдно до 
заководавства; 






