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ПОЛОЖЕНИЯ 

про Територiальний центр соцiального обслуговування 
(падания соцiальних послуг) та соцiальних служб дл� ciм'i, дiтей та 

молодi Мирненськоi селищноi ради 
К�ланчацького району Херсонськоi областi

..,

(з доповненнями). 

1. Територiальний · центр соцiального обслуговування (надання
соцiальних послуг) та соцiальних служб для ciм''i, дiтей та молодi 
Мирненсько'i селищно'i ради Каланчацького району Херсонськоi" областi (далi 
- територiальний центр) е бюд�етною установою, рiшення щодо утворення,
лiквiдацii" або реорганiзацii" яко·i приймае Мирненська селищна рада
Каланчацького району Херсонсько'i областi.

Територiальний центр утворюеться для надання соцiальних послуг 
громадянам, якi перебувають у складних життевих обставинах i потребують 
сторонньоi" допомоги, за м1сцем проживания, в умовах тимчасового або 
денного перебування. 

. Дiяльнiсть територiального центру повинна вiдповiдати критер1ям 
дiяльностi суб'ектiв, що надають соцiальйi послуги. 
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2. Територiальний центр у сво"iй дiя!ьностi керуеться Конституцiею та
законами У краi"ни, указами Президента У iq,a"iни та постанqвами Верховноi" 
Ради Украi"ни, прийнятими вiдповiдно до Конституцii" та 3аконiв Украi"ни, 
актами Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни, наказами Мiн оцпол�ки, Департаменту 
соцiального захисту населения обласноi" державноi"

1
, адмiнiстрацii", актами 

iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчоi" вл'аiщ• та органiв мiсцевого 
самоврядування, а також цим Положениям, розробленим вiдповiдно до 
Типового положения та шшими нормативно-правовими актами з питань 
ciм'i", дiтей та молодi. 1r 
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3. Територiальний центр провадить свою дiяльнiсть на принципах
адресностi та iндивiдуального пiдходу, доступностi •·· та вiдкритостi, 
добровiльного вибору отримання чи вiдмови вiд надання соцiальних послуг, 
гуманностi, комплексностi, максимальноУ ефективностi використання 
бюджетних коштiв, законностi, соцiальноУ справедливостi, забезпечення 
конфiденцiйностi, дотримання державних стандартiв сощальних послуг, 
етичних норм 1 правил. 

4. На надання соцiальних послуг в територ1альному центр� мають
право: 

- громадяни похилого вiку, iнвалiди, хворi (з числа осiб працездатного
вiку на перiод до встановлення ·iм групи iнвалiдностi, але не бiльш як чотири 
мiсяцi), якi не здатнi до самообслуговування i потребують постiйноУ 
сторонньоУ допомоги, визнанi такими в порядку, затвердженому МОЗ; 

- сiм'У, дiти та молодь, якi перебувають у складних життевих
обставинах i потребують сторонньоУ допомоги; 
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- громадяни, якi перебувають у складнiй життевiй ситуацi·i у зв'язку з
безробiттям i зареестрованi в державнiй службi зайнятостi як такi, що 
шукають роботу, стихiйним. лихом, катастрофою (i мають на своему 
утриманнi неповнолiтнiх дiтей� дiтей-iнвалiдiв, осiб похилого вiку, iнвалiдiв), 
якщо середньомiсячний сукупний дохiд Ух сiмей нижчий нiж прожитковий 
мiнiмум для сiм'У. 

5. Територiальний центр утворюеться за наявносп необхiдноУ
матерiально-технiчноУ бази, зокрема примiщень, що вiдповiдають 
будiвельним, технiчним, санiтарно-гiгiенiчним нормам, вимогам пожежн01 
безпеки та iншим нормам вiдповiдно до законодавства. 

6. Положения про територiальний центр, його структура, погодженi
вiдповiдно з Департаментом соцiального захисту населения ХерсонськоУ 
обласноУ державноУ адмiнiстрацiУ, затверджуються Мирненською селищною 
радою. 

Кошторис, фонд оплати працi та штатний розпис територ1ального 
центру затверджуються Мирненською селищною радою. 

7. Методичне забезпечення дiяльностi територiального центру
здiйснюе Мiнсоцполiтики, координацiю та контроль за забезпеченням його 
дiяльностi - в установленому порядку Департамент сощального захисту 
населения ХерсонськоУ державноУ адм1юстрацiУ та виконавчий комiтет 
МирненськоУ селищноУ ради. 

Для забезпечення реалiзацн 
соц1альних послуг те-риторiальний 

. .. 

сощально1 поштики 
центр взаемод1е 1з 
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щодо надання 
структур ними 
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пiдроздiлами Мирненськоi' селищноi' ради, шдприемствами,-. установами та 
органiзацiями всiх форм власностi. 

8. Основними завданнями територiального центру е:

- забезпечення якiсного надання соцiальних послуг;

- виявлення громадян, зазначених у пунктi 4 цього Положения,
формування електронноi' бази даних таких громадян, визначення 
(оцiнювання) i'x iндивiдуальних потреб у наданнi соцiальних послуг; 

- проведения соцiально-профiлактичноi' роботи, спрямованоi' на
запобiгання потраплянню в складнi життевi обставини сiмей, дiтей та молодi; 

- виявлення сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних
життевих обставинах i потребують сторонньо·i допомоги; 

- здiйснення соцiального супроводу сiмей, дiтей та молодi, якi
перебувають у складних життевих обставинах i потребують сторонньоi' 
допомоги, надання ,i'м соцiальних послуг за результатами проведеноi' оцiнки 
потреб i'x у таких послугах; 

забезпечення взаемадii' з виконавчим ком1тетом Мирненськоi' 
селищноi' ради, пiдприемствами, установами та органiзацiями, а також 

. . .. . ..

залучення потенц�алу територ1ально1 громади до проведения соц�альн01 
роботи iз сiм'ями, дiтьми та молоддю. 

- iнформування населения про роботу територiального центру, його
. . 

завдання, принципи д�яльност�; 

- надання соцiальноi' послуги "представництво iнтересiв"

9. У територiальному центрi утворено такi структурнi пiдроздiли:

1) вiддiлення соцiальноi' допомоги вдома;

2) вiддiлення соцiальноi' служби для ciм'i', дiтей та молодi;

3) вiддiлення органiзацii' надання адресноi' та грошовоi' до помоги.

В разi необхiдностi у територiальному центрi можуть створюватись 
. . . . . . 

шш1 шдроздши, д1яльюсть яких спрямована на надання соц�альних послуг 
громадянам, зазначеним у пунктi 4 цього Положения. 

1 О. Територiальний центр очолюе директор, який призначаеться на 
посаду та звiльняеться з посади в установленому порядку Мирненською 
селищною радою за пропозицiею селищного голови, або постiйноi' 
профiльноi' кoмicii' селищноi' ради, або виконавчого комiтету селищноi' ради, 
погодженою з Департаментом соцiального захисту населения Херсонськоi' 
обласноi' державноi' адмiнiстрацii'. 
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Посаду директора територiального центру може займати особа, яка мае 
вищу освiту (магiстр, спецiалiст) вiдповiдного напряму пiдготовки i стаж 
роботи на керiвнiй посадi не менш як п'ять рокiв. 

11. Директор територiального центру:

1) органiзовуе роботу територiального центру, несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на центр завдань, забезпечуе 
проведения монiторингу та оцiнку якостi соцiальних послуг, визначае 

. . . . . . 

стушнь вщповщальност1 працшниюв; 

2) затверджуе посадовi обов'язки працiвникiв територiального центру;

3) координуе дiяльнiсть структур них шдроздшш територ1ального
центру; 

4) подае Мирненськiй селищнiй радi пропозицiУ щодо штатного
розпису, кошторису витрат центру; 

5) укладае договори, дiе вiд iменi територiального центру i представляс
його iнтереси; 

6) розпоряджаеться коштами територ1ального центру в межах
затвердженого кошторису витрат та вiдповiдно до Ух цiльового призначення, 
в тому чисш на оплату: 

- проведения щорiчного профiлактичного медичного огляду соцiальних
працiвникiв та соцiальних _робiтникiв територ1ального центру, яю 
безпосередньо надають соцiальнi послуги; 

- придбання .для соцiальних працiвникiв та сощальних робiтникiв
спецодягу, взуття, велосипедш; 

- придбання для оснащения спец1альних засобiв для догляду 1
. самообслуговування; 

- пiдвищення квалiфiкацiУ осiб, якi надають соцiальнi послуги;

7) видае у межах своеУ компетенцiУ наказ и ( в тому числi щодо
здiйснення (припинення) обслуговування громадян), органiзовус i контролюе 
1х виконання; 

8) розробляе i подас на затвердження Мирненськiй селищнiй рад�
проект положения про територiальний центр; 

12. Територiальний центр утримусться за рахунок коштш, яю
вiдповiдно до Бюджетного кодексу УкраУни видiляються з мiсцевого 
бюджету на соцiальний захист населення та соцiальне забезпечення, iнших 
надходжень, вiд надання платних соцiальних послуг, а також благодiйних 
коштiв громадян, пiдприемств, установ та органiзацiй. 
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Отриманi доходи (прибутки) або 'ix частина не розподiляються мiж 
засновниками (учасниками), членами органiзацi'i, працiвниками ( крiм оплати 
'iхньо'i працi, нарахування единого соцiального внеску ), членами органiв 
управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб. Доходи (прибутки) установи 
використовуються виключно для фiнансування видаткiв на утримання 
установи, реалiзацi'i мети (цiлей, завдань) та напрямкiв дiяльностi, 
визначених цим Положениям. 

13. Гранична чисельнiсть i фоrщ оплати працi працiвникiв
територiального центр затверджуються Мирненською селищною радою. 

Умови оплати працi працiвникiв територiального центру та штатна 
. . . . 

чисельюсть визначаються вщповщно до законодавства з питань оплати пращ, 
норм часу, чисе.1Ьност1 та типового 

. . . 

працшниюв територ1ального центру, 
Мiнсоцполiтики. 

штатного нормативу чисельносп 
що затверджуються наказами 

14. Для на,:::rання соц�альних послуг територiальний· центр мае право
залучати на договiрних засадах iншi пiдприемства, установи;' органiзацi'i та 
фiзичних осiб, зо:кре�ш волонтерiв. 

15. Територiальний · центр мае право в установленому порядку
отримувати гуманiтарну та благодiйну допомогу, в тому числi iз-за кордону, 
яка використов ·сrься для надання допомоги громадянам, зазначеним у 
пунктi 4 цього Положения, та полiпшення матерiально-технiчно'i бази 
територ1ального центру. 

16. Перевiрка роботи та контроль за органiзацiею дiяльностi, пов'язано'i
1з наданням сощальних послуг територiального центру, peвiзi'i фiнансово
господарсько'i дiяльностi центр проводяться вiдповiдно до законодавства 
Укра'iни. 

1 7. Припинення дiяльностi територiального центру здiйснюеться 
щляхом його лiквiдацi'i або peopгaнiзaui'i (злиття, приеднання , подшу, 
перетворення) за рiшенням Мирненсько'i селищно'i ради у порядку 
визначеному законодавством Укра'iни. 

У разi припинення юридично'i особи (у результатi П реорганiзацi'i чи 
лiквiдацi'i) П активи передаються однiй або кiльком неприбутковим 
органiзацiям вi;щовiдного виду або зараховуються до доходу бюджету, 
вiдповiдно до рiшення селищно'i ради, яка створила територiальний центр. 

Селищний голова А.М. Сучок 




