
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районноi" 
державноi" адмiнiстрацit 

(}J. 09. МJ/7 № .!Ot: 

ПОЛОЖЕНИЯ 

про Новотро·iцький районний центр 
соцiальних служб для сiм '1, дiтей та молодi 

(код за Е:ДРПОУ 227 57353) 
(нова редакцiя) 

1. Новотроi"цький районний центр соцiальних служб для ciм'"i, дiтей та
молодi ( скорочена назва - Новотро"iцький РЦСССдм) (далi - центр), € 
спецiальним закладом, що проводить соцiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та 
молоддю, якi перебувають у складних житгсвих обставянах та потребують 
сторонньо"i допомоги. 

2. Центр утворюеться, реорганiзусться та лiквiдуеться районною
державною адмiнiстрацiею i належить до сфери i"i управлiння. 

Дiяльнiсть Центру спрямовуеться вiдповiдно Мiнiстерством соцiально"i 
полiтики Украi"ни та управлiниям соцiального захисту населения районно"i 
державно"i адмiнiстрацii". 

2 . Положения про центр, штатний розпис центру в межах визначено"i
граничноi" чисельностi та фонду оплати працi працiвникiв затверджуеться 
районною державною адмiнiстрацiею. 

3. Центр у сво"iй дiяльностi керуеться Конституцiсю та законами Укра"iни,
актами Президента Украi"ни i Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни, наказами 
Мiнiстерства соцiально:i полiтики Украi"ни, наказами обласного центру 
соцiальних служб для ciм'i", дiтей та молодi, iншими нормативно-правовими 
актами з питань ciм'"i, дiтей та молодi, розпорядженнями голови районноi" 
державно"i адмiнiстрацii", а також цим Положениям. 

4. Основними принципами дiяльностi Центру е законнiсть, соцiальна
справедливiсть, доступнiсть та вiдкритiсть, конфiденцiйнiсть та 

. . . . . 

вщповщальюсть за дотримання етичних 1 правових норм, додержання 1 захист 
прав людини, адреснiсть та iндивiдуальний пiдхiд, добровiльнiсть вибору в 

. . . . . . 

отриманю та вщмош вщ отримання соц1альних послуг, комплексюсть та 
. . . 

системюсть шд час надання соц1альних послуг, дотримания державних 
стандартiв i нормативiв соцiальних послуг, максимальна ефективнiсть 
використання бюджетних та позабюджетних коштiв. 

5. Основ ними завданнями Центру е:
проведения соцiально-профiлактично"i роботи, спрямованоi" на

запобiгання потраплянню в складнi життевi обставини сiмей, дiтей та молодi; 
- виявлення сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних житгевих

обставинах i потребують сторонньо"i д,опомоги; 
- здiйснення соцiалъного супроводу сiмей, дiтей та молодi, якi

перебувають у складних життевих обставинах i потребують сторонньоi" 
допомоги, надання "iм соцiальних послуг за результатами проведено� оцiнки 
потреб rx у таких послугах; 
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