
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження положень про CТPYlcтyplli піДРОЗдіЛlІl 
. служби у справах неповнолітніх Броварської міської ради 

на виконання Законів Укр~і'ни "П б . . 
• QI ро за езпечення оргаlllзаЦIИНО-

правових умов СОЦІального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлеНIІХ 
батьківського піклування", "Про ОХОРОНУ дитинства" (і; нас;, ІІНИМ~І 
змінами), "Про органи і служби у справах неповнолітніх та cn~uiaJllJlli 
установи для неповнолітніх", "Про соціальну роботу з дітьми та МОJЮДДЮ", 
"Пр о е . ,.", У о n предження насильства в СІМ І, казу Президента України від 

21.02.2003 Ne154/2003 "Про державну програму запобігання дитячій 
бездоглядності на 2003-2005 роки", розпорядження голови к ... ЇВСІIКОЇ 
облдержадміністраціі від 14.07.2004 N!!437 "Про за.ходи щодо реалl'.3&1ції в 
Київській області експериментального проекту з реформування системи 
опіКи і піlmування над дітьми у 2004-200SрОКах", рішення виконкому 
Броварської міської ради від 28.09.04 Н!!449 "Про затвердження заходів щодо 
реалізації в м.Бровари експериментального проекту з реформування сщ:теМI1 
опіки і піlmування над дітьми' У 2004-2005роках", рішень Броварської міської 
ради від 03.02.2005 N!!644-31-04 "Про затвердження нової редакції 
"Положення про службу у справах неповнолітніх Броварської міської ради" 
та сtpуктури служби у справах неповнолітніх", від 03.02.05 Н!! 643-31-04 
"Про перепрофілювання дитячого будинку змішаного типу ·'ЛюБIlСТОК··, 
І(еруючись cтaтreIO S4 Закону України "Про місцеве саМОВРЯДУВё1ННЯ R 

Україні" та врахОВУІОчи реl(омендації постійної комісії з гуманітарних питань . 
МІСЬка рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити положення про центр . СО~іалЬНО-ПСИХ~~О~ічної 
реабілітації "ЛJOбисток" служби у справах неПОВНОЛІТНІХ БроварськОІ МІСЬКОЇ 
ради (додаток 1). 

2: Затвердити положення .про дитячий БУДИIІО~ дЛЯ дітеЙ.СIiР~Т та 
дітей ,позбавлених батьІ(івсы�огоo ПІклування цеJlТРУ. СО~lалЬJiО-ПСИХОЛОГІLJНОЇ 
реабі;Uтації "ЛІОбисток" служби у справах неПОВIІОЛIТНIХ Броварської міської 

ради (~oдaTOK 2). ' 

З. Затвер~ити ПОЛО?lсе~~JI ".~o ~РИТУnОI( д;:я неПОВllолітніх центру 
соціально-психологічної реаБІЛІтаЦІї Лlобисток . ~.пужби у Сіlравах 
~еповнолітнjх Бро,варсы�оїї місы�оіi ради (додаТОI( З). '.. .\~: ! :" .' ; І іі 

ЗАТ .вро.оре ... о 0""0""_ ро 30М. NI.88.aDO 
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4. Затвердити положення про центр опіки дитини служби у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради (додаток 4). 

s. ~изнати таким, що втратив чинність пункт 1.1 рішеНJl:1 
Броварської міської ради від 31 жовтня 2002р. Н2 1 14-07-24 --Про 
затвердження статутів позаШldльних навчальних закладів та дитя'IОГО 
будинку змішаного типу "Любисток". 

. 6. Контроль за виконанням цього РІшення ПОI(J1аст", на заступника 

міського голови Шестопал Л:П. 

В.О.Антоненко 

м.Бровар" 
від ~, Ni)t~ 200Sp. 
Н!! .;rar-t63-И 



Подання: 

Нач~ник служби у справах . . 
неПОВНОЛІТНІХ 

Погоджено: 

Секретар міської ради 
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ПОЛОЖЕННЯ 

16ь 

Додаток-l 

до рішення сесіі 
Броварської міської ради 
від« 1/1» /(,~/iн~~2005p. 
Н!! #S-- a~ - ()~ 

Про центр соціаJJЬНО-ПСИХОJJогічної реабіJJітації "Лlобисток" 
с.лужби У справах неповнояітніх Броварської міської раДl1 



1. Загальні ПОJ10жеНltя 
1.1. Центр соціально-психолоп' .. . . 

. . ЧНОІ реаБІЛІтації "Л б .• 
Спр~вах неПОВНОЛІТНІХ Броварської міської а . 10 ИСТОК СJlужбll У 
сОЦІального захисту, створений для р ди (даЛІ - цеllтр) - це заК1ШД 
тимчасового перебування у ньому :.:~an~гo (c~aцiOHapHOГO) або ДСІІНОГО і 
соціальних послуг матерям з дітьми . и BIK~M ВІД 3 до 18 років та lІаДШIШI 
опинились у складних жи1ТЄВИХ б ВІКОМ ВІД наРОD:ження ДО З-х рокіl\. )І"Ї 

О ставинах (СИРІТСТВО б . 
відсугність житла, насильство знева» ' езп~и1)'лыllть,, 
. ,.. б . ' Шиве ставлення Та негаТИВIIt СТОСУІІІ(И 1\ 

СІМ 1, малоза езпечеНІСТЬ, психологічний розлад) .1'''' .. . .. ТОЩО, надання " 
комnлеКСНОI СОЦlалЬНОI, психологічної педагогічно'l' ме оо оо .' " ДИI.JНОІ, rtраПOlЮI та 
ІНШИХ ВИДІВ допомоги . 

.. 1.2. У своїй діяльності центр керується КонституцієlO YKpaїНlI, 'законами 
УкраІНИ, актами ~резидента України та Кабінету Міністрів України, ІІаказами 
Державн~го. КОМІтету У справах сім'ї та молоді, служби У справах 
неПОВНОЛІТНІХ Київської облдержадміністрації, рішеннями Броварсь"ої 
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського ГОJІОВИ. а 
такох( цим Положенням. 

1.3. Центр створений шляхом перепрофілювання дитячого БУДИIІКУ 
змішаного типу "Любисток" рішенням сесії Броварської міської ради від 
03.02.05 Н!! 643-31-04 "Про перепрофілювання дитячого будинку змішаllОГО 
типу "Лtобисток", підпорядкований службі у справа .. < IlеПОВIІОЛIТНlХ 
Броварської міської ради, є правонаступником усіх майнових і немайнових 
прав і обов'язків дитячого будинку змішаного типу "Любисток", належить до 
комунальної власності громади міста Бровари Київської області, 

1.4. Юридична адреса центру: 07400, м,Бровари, вул, Кутузова, 14, тел, 

4-21-03. , . .' 
1.5 У структурі центру створюються ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ 

центру і діють на основі окремих положень. 

Структуриі nідроздіJlU uemnQJ!.:.... . та дітей позбавлених батьківського 
_ Дитячий будинок дnя ДІтеИ-СИРІТ , 

піJmування. . . . 
Притулок ДЛЯ неПОВНОЛІТНІХ. 

.. ини Кризовий цeH~ матеР1 І ДИТ .' 

. . ; 'тей-сиріт та дітей, позбавлених баТblсівського 
Дитячий будинок ~я ДІ И отам та дітям, позбавленим батьківсы�огоo 

піkJIування забезпечує Д1тям-с р ння різнобічного розвитку, виховаllllЯ, 
П · и дnя прожива , .... 
IkJIування умов . офесійної орієнтаЦl1 та ПІДГОТОВІСИ, готує 

здобутгя певного рівня ОСВІТИ, пр 
дітей до самостійного )[СИ'ІТЯ'. й-· іт та дітей, позбавлених батьківсы�огоo 

Термін перебування Дlте сир для дітеЯ-сиріт та дітеf.i, позбаВЛСllІІХ 
піклування в дитячому будинку 

ШUL5! 2 2 z;;gaa!iA&ii!ММi$) 



батьківсы�огоo l1іЮIУВОlІІlЯ ВIОд 3 
о, , трьох ро ' 

загалыlI� ОсВI ...... , 11 О разі lІеобх О " ІСШ дО здоб\l'rrЯ б IДIfОСТI J • • СІ'JOfЮЇ 'ІІІ 1101\1101 
- ДО 1I011ll0Jli,.fll, 

Пр ИТУЛOl( для неповно' , 

( 
, ' mТНIХ зnбс:шс, протягом шсу, lІеоБХIДIІОГО дпЯ іх ІУС ТІІІ\ІІІСІСОВС I1срсfi"IІіIIIШI 

90 діб) у НЬОМУ МllлоліТllіх та lІеПОВПIОД~IІJ,ШОI'() IUIПUlТУВСІІIIIJI, сIJIС IfС r,,;IІ,Ш Щ, 
, IОЛlТIІІХ дітсй lІіl ' яКІ ОПИНИЛИСЯ І) СІ(JІОДІІИХ ЖИ1ТЄ ' ЮМ ВІД l1)I,ОХ ДО І Н РО"''' 

_ заБЛУI(IIЛН; вих YMObtlX, 11 СIIМС ІII(і: ' 

- були ПОКИlІуті баты�омии або пікп 
- жеБРI1І(УIО1'Ь і місце Зllах ~~I1JIIJIIIII~nMII; 
_ ЗПЛНUlI"JIНСЯ бе ОД~lсеlIllЯ ІХ бl1'ГI,IШS ІІС ВС'ГClIІОВJlСIІО~ 

, , , З ПlклуваllШI 611'ГII(ів (' ' ОПtlСУIl1 в( ПIl(ЛУIШJIІ,IІНlсів); J УСIllIОВНТСJIIВ) ar,o 

- ЗМИ1111"JIН сім'IО ЧИ заклад освіти' 
" ' 

- вилу'lс.... IсримlналыlIоo міліціЄIО у СIІІ)ПlSnХ lІеПOlSllOлїТIІЇХ Ї'] сімсіі, 
переБУВОlІІlJ1 n JII(ИХ загрожувало іх ЖИТnО і ЗJtОРОI\'IО~ 

- ВТРП:І'ИJІІ" зо'ЯЗОI( з Боты�омІІ lІід 'InС СТllхїЙIlОГО J1IIX&1 
Ісатастрофи, IІІI1JИХ lІодзвичаЙIІИХ подій; • ШЩРІ'І, 

- lІе ~aa01'b lІостіЙIІОГО місця ПРОЖНlSIlІІШI і засобів ДО ЖИТГЯ~ 
- саМІ ЗIJСРIlУJIИСЯ за допомогоlO ДО 11ДміllіС1'рації ЦСІІТРУ, 

, I(РИЗОI)иf.і uellТP матері і ДИТИІІИ зnБСЗIІС'IУС своєчаСllість, дОС'I)'llІІіСТI, НІ 
ефективніСТIJ ріЗIІИХ видів ДОПОМОГИ Ma'rOpJIM і jti1'JIM та їх сім"IМ, 

ДО КРИЗОІSОГО центру зораХОВУJО1'ЬОJІ матсрі з діТЬМl1 Ilіl\ОI\l І\ід 
народжеllllЯ ДО 'І·рЬОХ pOlciB, ЯI(і ОПИIІИЛlIСJI У СІСJІІІДІІІІХ ЖIl1ТСВIIХ оБС'І't1lllllШХ і 
Є ВИСО'(ИЙ р"'з",,( розлучеНIІЯ матері і ДИ1'ІІІ111, Зl1гроза бсзпсці ЖIl1ТЯ і зJtщ)tш',., 
залИШИЛИСЯ 110Зll сімейним оточеllllЯМ, ЗI1ЗIШЛlI IІПСІІЛЬС10ВСІ Ї IlО'І'рсбую 11. 

• • • •• • соцlnлыl-псюсоJІогI1Illоіi ДОПОМОГИ, а 'l'шеО)lе '1'1 матеРІ, $11(1 110 МШО'І'І, 'ШI1ІII. і 
IІОВИI(ів самос,гmllОГО ЖИ1ТЯ, ДОГЛЯДУ і lІіlCJIУIШlІІlSI про ДIolТIIІІУ, (1IСIЮI)IЮJII'І'llі 
матері, I(ОЛJ1Шllі u ... хоuаllКИ інтернат ІІИХ 3U1иlІ1діп 1'ОЩО), 

ТерміІІ IІОІ,ебуваllllЯ У І(РИЗОВОМУ ЦСIІ'I'I)і мптсрі і ДИ'ГІІІІІІ СТШIOI)II'J'I. до -'() 
діб, 

1,6, РоБО1'n струКТУР"ИХ піДI)оздіJlіп прОIJOДIІ'ГI,СJI відповіДIІО JЮ 
положеШJ про ці підрозділи, 'lІ,і ЗR'I'UUI)Д)lсуroТIJСП JtIlPCI('!'O~OM ttellTpy '1'11 
ПОГОДЖУІОТ'JСЯ шtI.JwIыІІ(омM CJlужбн у ОЩ)ПlШХ ІІОПОВІІОЛІТІІІХ БРОІ\ё\РСІ.I~t\\' 
MiCblcof рпди, 

J ,7, У O'I'I'YIC'ryplI..,X підрозділах ЦОIІ'11)У ОТПОРIOIОТ~СЯ ГРУІІІІ 'I'РIШI1!ЮI'О 
переБУIJПlIІІS. ооіб, ,н(і потреБУIО'l'Ь '1'1)IIDПn~У СОЦIПЛІ,1І0-1І~IІХОJI?I'I'''Ю! 
реабілітпціf то rpYnl1 ДОIШОГО lІереБУШШIШ. 111(1 (ІЮРМУІОТІ,СЯ ІЗ О~lб, JII\І 
ПРО)l(ИJ)П'ОТ' у сіМ'JlХ іll'l'еРIШТJJИХ :Jltl(JШДОХ 'ГОЩ~ І ПОТРС~УІО'ГІ, СОНШJІ"'Ю\', 
Псих " J r гo~i'IIIOЇ, меди,шоr, Щ)ОООIJOУ 1'0 ШІШІК nllДШ JtOIIOMorlI. 

W;О:"д"f' JJОДU 11' ..,ВПJIОГО (с'rlщfОIIЩ)llОГО) ~орсбуваllllJl ІIR"'IRІОТ~(Ш ~' 
ЗП ' , І" ТІІ З rl1Y rp ІИХ 'JDICJШДdХ 1)131111Х ТIlПШ. РОЗТПШОISПlIIIХ 110W"'~I~' 

rM'JJJDOO ВТJlИХ IШ0ЧПJlЬ' ~ , • 

J 
' .. .,М'" IIRO"WlbIllIMII npOfl)OMnMII, 

цеIlТРУ, пбо зо JJДИШДУОJIЬ JIRJШМJІ JII(I JlОГОД)IСУlаТI10Jl зі OJIY)I(6010 у О"'ЩЩ\~ 
І ,9, ЦеШ11" НJ'ttUIOC 30 І,' " 

IІОПОlJflалlТllfх D,'U8UpCblCOr MICbICo1 рОДIІ. 
І, І О, ЦОН"',' ~ БIОД)I'(fl'JlОІО уС'rIШООО1О • 
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2. ОСНОВІІі завдання центру 

2.1. Надання комплексної соціал оо . 
Аfедичної, правової та інших видів допомог~~ОI, ПСИХОЛОГІЧНОЇ, педагогіЧIІОЇ, 

2.2. Проведення психо,"ого е . ". -пр даГОГІЧ .. . .. 
індивідуальних потреб кожної Дитини. НОІ кореКЦIJ з ураХувatlltЯI\І 

2.3. Створення умов для здобvrr· . 
• J •• JI ДІТЬМи ОСВІТИ З урахуванням рівня їх 

ПІДГОТОВКИ. .. 
2.4. Сприяння формуванню у дl·те--.. о . И влаСНОI ЖИПЄВОЇ ПОЗІІЦІЇ мЯ 

подолання звичок аСОЦІальної поведінки· 

2.5. Здійснення трудово· І· адаптаЦІ·~1 Дl·~еи-- з оо о О .... • урахуванням ІХ ІНтереСІВ та 
МОЖJIивостеи. 

2.6. Розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної 
адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків. 

2.7. Соціальний захист позбавлених сімейного виховання неповнолітніх. 
які . опинилися в складних житлово-побугових умова.х, залишили закладlt 
ОСВІТИ. 

2.8. Створення належних житлово-побугових умов і психолого
педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності 
неповнолітніх, надання ім можливості ДJUI навчання, праці, оздоровлення та . . 
ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛя. 

2.9. Розвиток стійких контактів між матір'ю і ДИТИНОIO. 
2.10. Захист прав і законних інтересів Marepi і дитини. 
2.11. Налагодження стосунків дітей З їх родинним оточенням. 
2.12. Забезпечення yrpимання та виховання дітей-сиріт дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 
2.13. Надання методичної допомоги місцевим op~aHaM виконавчої вл.аД~ 

та органам місцевого самоврядування з питань СОЦlаль~ого. захисту ~ІТ~И 
уразливих категорій, проведення навчальних сеМІНаРІВ, треНІНГІВ, 

конференцій нарад та "Круглих столів" з цих питань. 
2 14 Встановлення статусу дитини, які опинились В кризових умовах 
:.. иа забезпечення приоритетних форм влаштування. 

ЖИ1ТЄДUlJlьносn та сприянпп 

3. комплектування центру 
. . 

.. ... центру здійснюється на ПІдстаВІ направлення 
З .1. Приинятгя ДІтеи д.о. Броварської міської Ради; за клопотанням 

служби у .спр~ах. неПОВНОЛІТ~Х авління освіти, відділу у справах сім'ї та 
органу оmки. І ПІКJI~В~~Я,.оо У Рсправах неповнолітніх, притулків , батьків, 
молоді, КРИМІналЬНО1 М1ЛІЦ11 у 

приватних осіб. . о направляє дітей на психоnого-медико-
У теРМ1НОВ 

Директор центр НЯ висновку. 
п~дагогічну комісію ДnЯ ОТРИМ:ртатися за допомогою до центру цілодобово. 

Дитина мох(е .особисто азом директора центру вона зараховується до 
Протягом трьох ДНІВ за H~ . 
о ·дроЗД1ЛIВ центрУ. .. 

о одного з структурних nJ я до центрУ на ПІдстаВІ: 
Матері з дітьми з~раховуютьс 



- направлення служби 01 

ради; з~ J(JJОПОТ~ННЯ~ органу O~iK:~P:~: внеповнолітніх Броварської міської 
упраВЛІННЯ ОСВІТИ, ВІдділу у справах . У,.~ння, центральної раЙОНIІОЇ лікаРІІі 

• • CIMlтa~' • 
справах неПОВНОЛІТНІХ, tOЛОДІ~ криміналhllOЇ мілінlї v 

- заяви до центру, . 
- паспорту або іншого до м . 

ку енту, що ПОСВІДчує особу. 

3.2. Усі діти, ЩО приймаютьс я до центру реє . 
на них заПОВНIОЮТЬСЯ Обліково-статистичні ' струються В журнал оБJII ку. 
Держкомсім'ямолоДДlО. картки за формою, встаНОВJIСllOЮ 

3.3. На кожну дитину, зараховану до пи . 
перебування, заводиться особо .r:!'y :rPивалого (стаЦІОнарного) 

ва справа, в ЯКlИ збеРІгаються Tal(i докумеllТИ· 
- направлення, видане службою у справах неп .. . ОВНОЛІТН1Х~ 

- медична к~ртка.~итини (форма Н!! 0261У); 
. - виписка з ІСТОРІІ ~~ороби ~ рез~льтатом медичного обстеження, у тому 

ЧИСЛІ лабо~аторних аН~I1ЗІВ ~OBI, сеЧІ, висіву із зіву на дифтерію, висі ву калу 
на збудниКІВ кишкових ІнфеКЦІЙ, ентеробіоз; 

. - довідка від лікаря-педіатра про відсугність інфекційних захворювань 

за МІсцем проживання дитини; . . - копІЯ СВІдоцтва про народження; 
- відомості про обох батьків або осіб, які їх замінюють; 
- висновки психолого-педагогічних спостережень; 
_ документ про освітній рівень, а за його відсугності - акт психолого

медико-педагогічної комісії про обсяг програмного загальноосвітнього 
матеріалу, засвоєного дитиною; 

_ акт обстеження умов проживання дитини; 
_ опис М8Йна, що належить дитині на правах власності, та відомості про 

особу (орган), яка відповідає за його ~береження; 
_ документ про право вла~носТ1 на жит~.о; 

документ про останнє МІсце реєстраЦ1І дитини (форма 3); . 
_ ухвала суду про заборону відчуження жит~а (при наявносТІ); 

пенсійна кни)кка дитини, яка отримує пеНСІЮ; . 
_ копія рішення суду про стягнення аліМ~НтіВ ~y разІ оЧ>имання їх на 

дитину одним з батьків або особою, яка ІХ замІНЮЄ). 

На кожну дитину, зараховану до !"рупи дeHH~ГO перебування, заводиться 
особова справа, В якій зберігаються ТаКІ документи. . . 

нтру видане службою у справах неПОВНОЛІТНІХ~ 
. :- направлення до це '. стережень· 

_ висновки психолого-педагоnчних спо , 
._ акт обстеження умов проживання дитини. 

. . тва про народження; - КОПІЯ СВІДОЦ . б ·б які їх замінюють· 
_ відомості про обох батьКІВ а о ОСІ , , 

. - інші документи. 
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На кожну матір з ДИТИНОJO з 

• u б . , apaxOBaHOIO ДО 
справа, в ЯКlИ з еРlгаlОТЬСЯ такі ДОКУм центру заВОД8-'ТЬСЯ осоБОRа 

енти: 
- направлення, видане службоJO 
- дані про стан ЗДОров'я Ma~e ' у справах неповноліТllіх~ 

, , .1' РІ та ДИТИНИ 
- даНІ про наяВНІСТЬ житлІ, реє а ЇЇ ' 
- копія паспорту або інш стр ц матеРІ та дитини 

, ого Документу яки" , _ І(опія свідоцтва ' и ПОСВІДчує особу 
про народження дити б 

проживання матері та дитини ни, alCТ о стежеllllЯ УІ\НШ 

- дані про батька, інших членів сім 'ї 

3.4. До центру не приймаJOТЬСЯ особи, які перебувають v СТШlі 
алкогольного або наркотичного СП 'ЯНІ' , " -, . . ННЯ, ПСИХІЧНО ХВОРІ, ІЗ СlІмптомаМl1 
хвороби в ~OCТPOMY пеРІОДІ або в пеРІОД загострення ХРОllіtlllИХ 'захворюваш,. 
а та:сож ТІ, щО вчинили правопорушення ї стосовно НИХ є відомості IІрО 
прииняте компетентними органами чи посадовими особами рішеllllЯ про 

затриман~я" арешт або поміщення до приймальника-розподілыllкаa для 
неПОВНОЛІТНІХ. 

3.5. Термін перебування у центрі встаНОВЛlOється в залежності від того. 
в якому із ЙОГО структурних підрозділів перебуває особа ( до повноліlїЯ - У 
дитячому будинку для дітей-сиріт та дітей, позбавлеllИХ батьківського 
піЮ1ування; протягом часу, необхідного для реабілітації дитини, але lІе 
більше, ніж трьох місяців у притулку для неповнолітніх, та ОДІІОГО місяця -
для дітей та матерів з дітьми у разі денного перебування) та визначається для 
дітей психолого-медико-педагогічною KOMiciflO за погоджеНIІЯМ служби У . . 
справах неПОВНОЛІТНІХ. 

3.6. Перебування осіб у центрі регламентується правилам 8-' 
внутрішнього розпорядку, що затверД)куlOТЬСЯ директором центру, , 

Прийняті до центру діти забезпечуються харчуванням, У разІ потреби -
одягом відповідно до сезону. . . ' .. 

3 б І'тей харчуванням у тому ЧИСЛІ ДІЄТИЧНИМ, ЗДІИСНІОЄТЬСЯ а езпечення Д '....', .. 
ми навчальниХ закладІВ для ДІтеИ-СИРIТ та Дlтеи, 

за натуральними норма 

позбавлених батьківського піклування. 
. . б ть центрі залучаlOТЬСЯ до самообслуговуваllНЯ, 

Жінки, ЯКІ ~epe YBaI~ н~ається ~О)l(ливіСТЬ підвищувати свій освітній і 
прибираю~ь ПРИМІщення. тися набувати наВИLIОК ведення господарства, 
фаховий РІвень, творчо розвива , 
догляду за дитиною тощо. оо амбулаторної медиtlllОЇ допомоги дітям та 

. Над~ня стаціонаРНОI та трі забезпечуlOТЬСЯ цеllТРальноlO раЙОIІНОIO 
ЖІнкам, ЯКІ перебувmоть У цен , 
лікарнею. п тривалого (стаціонаР1l0ГО) перебува1lНЯ, 

З.7. Дітей, зарахованих д~ ГР:соби які іх замішоlOТЬ, родичі (з дозволу 
Можуть відвідувати їх батьКИ а о , 
керівництв~ центру). JI осіб з центру приймається службоlO у справах 

3.8. РІшення про в~БУТГ ння директора центру. 
неповнолітніх на підстаВІ.КЛОПОта . були зараховаllі до груп тривалого 
; З.9. супровід дlтеі,' ЯJ~і вибyrrя з цеllТРУ до місця їх проживаНШI 
(стаціонарного) перебування, у р 
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здіttСНIОЄТЬСЯ батьками, або ОСОбами ... . 
пиСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ служби у справах ' ЯКІ .ІХ. зам І HIOIOTb, РОдllчаМ&І з 

неПОВНОЛІТНІХ. 

3.1 о. Після вибутгя дитини з . 
справах неповнолітніх у місячний стр центру директор ІНформує службу у 
необхідність соціального супроводу диок про. подальше влаштування ДИТIIІІ11. 

тини, СІМ'Ї. 

4. КеріВllllЦТВО цеllТРОI\І 

4.1. Керівництво центром здій .. . . СНІОЄ иого директор, який ПРИЗllача('ться 
на посаду І ЗВІЛьняється з посади наказом наllал б . . . ьника служ и у спрс1Вах 
неПОВНОЛІТНІХ, на контраКТНІЙ основі. 

На посаду директ~ра призн~чається особа, яка має вищу педагогіЧIlУ, 
медичну, IОридичну, СОЦІальну ОСВІТУ, стаж роботи не менше ніж три рОКІІ. 

4.2. Директор центру: 
4.2.1. Призначає на посади і звільняє з посад заступників директора 

центру, на контрактній основі, за погодженням із начальником службll у 
справах неповнолітніх Броварської міської ради. 

4.2.2. Організовує роботу центру, розпоряджається його коштами, діс 
від імені центру, представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, . . 
установам и, оргаНІзацІЯМИ. 

4.2.3. Захищає особисті і майнові права та інтереси дітей. 
4.2.4. Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру. 
4.2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові 

іНСТРУI(ціі працівників, за погодженням служБИ. у сп~авах неповнолітНіх.. . 
4.2.6. Застосовує заохочення та ДИСЦИПЛІнаРНІ стягнення до праЦIВIІИКIВ 

центру. .,1.." . . 
4.2.7. Забезпечує підвищення квалlч)lкаЦII праЦІВНИКІВ центру та 

проходження ними атестації. . . .0 
4.2.8.Несе персональну відповідальність за ДІЯЛЬНІСТЬ центру перед иого 

засновником. . 
4 2 9 В . ші функціі віДПОВІДНО до положення про центр. . .. иконує ІН 

s. ЗаКЛlочні положеllllЯ 
о самоврядування центру є загальні збори 

5.1. Органом громадськог ться не рідше ніж один раз на рік. ЗагалЬІІі 
праціВНИlсів центру, що сКЛИКalО КYIOTb правила внyrpішнього трудового 
збори працівників центру затв~рд' 
РОЗПОРЯДІ<У та Iсо~екти.вниЙ до::~·и зборами діє рада центру, повноважеllllЯ 

5.2. у пеРІОД МІЖ загал о UIO раду, що затверджується загалыlмии 
Яlсоі ВИЗllаLlаlОТЬСЯ положенняМ пр 
зборами. ах 

Рада діє на громадськИХ засад .' · центру, їх права та обов' ЯЗКІІ 
5.3. Трудові відносиНИ праЦIВIІИIСI~ 

ством про праЦIО. . 
реГУЛIОIОТI.ся законодав затверджуються БроварськоlO MICbKOIO 

5.4. Штатні нормативИ центрУ 
раДОIО. 



5.5. До педагогічного складу 8 

ДIІректоРа, практичний ПСИХОлог, м:vзи~::~ вх~дять: .директор, заСТУПНIІКИ 
виховання, вихователі, соціальний педа . ращвник, ІНСТРуктор з тру ДО ВШ'О 

Педагогічні працівники neHтp,v г~г, ІНструктор 3 фізкультури. 
J ПlдJJЯгatоть ате ' .. 

забезпечує управління освіти Бров оо. оо CTaЦlI, проведення якої 
·w·· . ... аРСЬКОІ МІСЬКОІ ради за JII 

атестаЦІИНОІ КОМІСl1 ВХодять працівники . .' угодою. ~o 
неповнолітніх. упраВЛІННЯ ОСВІТИ, служби у Сllра8ах 

5.6. Медичні працівники цен . 
. ,тру Проходять атестаЦІЙНУ комісію 

управЛІННЯ охорони здоров я Київської області згідно чинного заКОllодавства. 
... 5.7. Утримання та розв~ток матеріально-теХllічної бази центру 

ЗДІИСНІОЄТ~СЯ за рахунок КОШТІв бlOДЖету міста, інших джерел, ЩО не 
заборонеНІ чинним законодавством. 

Центр має право купу~ати та орендувати необхідне ЙОМУ облаДНallІІЯ, 
користуватися послугами шдприємств, установ та організацій, приватних 
осіб, якщо інше не передбачено законодавством та положенням про центр. 

Нормативи оснащення центрів затверджуються Броварською міською 
радою відповідно до типових нормативів, затверджених Держкомсім'ямолодь 
за погодженням з Мінфіном. 

5.8. Центр під час здійснення покладених на нього завдань взасмодіс з 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а 
також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх 

об'єднаннями. 
5.9. Центр є юридичною особою, має реєстра~ійний рахунок в .оргаllах 

Державного казначейства, бланки з власними реКВІзитами, печатку І штамп 

встановленого зразка. . ... .. 
5.1 о. Припинення діяльносТІ центру може ЗДІИСНlоватися шляхом иого 

ліквідації або реорганізації. ... . . оо 
Ліквідація і реорганізація центру ЗДІИСНЮЄТЬСJl за РІшенням БроваРСЬКОI 

міської ради згідно з чинним законодавством.. .. 
П . .... ліквідації центру праЦІвникам, ЯКІ ЗВІЛЬНЮЮТЬСЯ, 
ри реоргаНlзацtl І . . . 

їх прав та інтереСІВ ВІДПОВІДНО до трудового 
гарантується додержання 

законодавства України. П ложенНJI вносяться У такому ж 
5.11. Зміни та доповнення до цього о 

порядку, що. й затвердження. 



ДодаТОК-2 
До рішенНJI сесії 
Броварської міської ради 
Від" -1/1 " ~';:'k.!.200Sp. 
Н!! ~~ - .!ід -(J~ 

ПОЛОЖЕННЯ 
про дитячий будинок для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 
центру соціально-психологічної реабілітації 
"Любисток" служби у справах неповнолітніх 

Броварської міської ради 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.l. ДиТЯЧИЙ будинок Д1IJI дітеЙ-с· · • (. ирlТ та ДІтей по б ПlI(JIува~, далІ будинок) Є стр , . з а~ених батьківського 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ реабілітації "ЛюБУІ<ТУР:ИМ ПІДРОЗДІЛОМ центру соціально-
Б .. . Исток служби У спр . . роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради. ав неПОВНОЛІТНІХ 

1.2. Головним завданWIМ будинку Є: 
- забезпечення утриманWI та вихов ... ... 

батьківського піклування; ання ДІтеИ-СИРІТ І ДІтей, позбавлених 

- забезпечення всебічного розв ф. . здоров'я вихованців; нтку, ІЗИЧНОГО, СОЦІального та психічного 

- створення умов, сприятливих для проживання дітей їх навчання та 
виховання; , 

- забе~п~че~ coцi~ЬHOГO захисту, медико-психолого-педагогічної 
реаБШІтацl1 та СОЦІальної адаптації вихованців· 
реалізація .прав дітей-сиріт і дітей, позбaвnе~ батьківського піклування. 
на налеЖНІ умови npоживаННJI, різнобічного розвитку виховання . 

б · " здо уття певного РІВНЯ освіти, професійної орієнтації та підготовки їх до 

самостійного житrя та праці. 
1.3.. Медичне обслуговування дітей у будинку здійснюєrься штатним, 

закріпленим за центром персоналом центральної районної лікарні та 
медичним персоналом центру. 

МеДИЧНИЙ персонал здійсlПOЄ лікувально-профілактичні заходи, 
контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією 
фізичного виховання, загартовування, дотримання санітарно-гігієнічних 
норм, режиму та якості харчування. 

1.4. ПсихологіЧНИЙ супровід навчально-виховного процесу в будинку 
здійснюється практичним психологом згідно з чинним законодавством. 

1.5. Мова навчання і виховання в закладі визначається відповідно до вимог 
Закону Украіни "Про мову".. .. 

l.б. Харчування дітей у будинкУ орган1Зовуєть~я ~1~OB1ДНO дО встановлених 
нормативів. При цілодобовому перебуванш Дlтеи У будинку 
організовується б-ти разове харчування. 

п.коМПЛЕкТУВАВВЯБУДИНКУ 

п діяльності будинкУ є: . редметом. ... uпdльного та шкільного віку в умовах будинку з 
виховання ДІтеи до . ·нним режимОМ роботи у вигляді 
цілодобовим перебуванням, ІЗ ЗМІ 

2.1. 

2.2. 

~ерryвання. . 
... дітей до 40 чоловік, віком від З років до 18 років. 

Плановии контингент . ть груп. 
Пл~ова ~аповнюванlС оuпdль~ого віку - до 1 О чоловік. 
1) РІЗНОВlІ~ова група Д ого шкільного віку - до 1 О чоловік. 
2) Різновікова група молоДПІ 



2.3. 

2.4. 

") CI::J110BIKOBa ГРУПа сере 

4) Р" днього шкіл . 
I.ЗНОВІкова група старшого ві ьного ВІКУ - до 1 О чоловік. 

Тип І Структура будинку: ку до І О чоловік. 
будинок є Структурним підр · 
б • ОЗДJЛОМ центру· 

за езпечує ДІтям-сиротам та · , 
піклування, УМови rrna прож ДІТЯМ, позбавленим батьківського 

~UI. ивання різн б' 
здобуття певного рівня освіти n Ф '" о ~чн~го розвитку, виховання, 
готує дітей до самостійного~: ~СІИНОІ ОРІєнтації та підготовки, 
дер>кавному забезпеченні ,Д ВОНИ УТРимуються на повному 
На підставі направлення ~УЖби . . 
міської ради, за КЛопотанням о у спра~ах ~е?ОВНОЛІТНІХ Броварської 

. " ргану ОП1ки І П1клуванн . 
ОСВІТИ, ВІДДІЛУ У справах сім'" , , я, управЛІННЯ 
неповнолітніх, притулків б І T~ МОЛОДІ, КРИМІН~ЬНОЇ міліції у справах 

~ , атьК1В, приватних ОСІб у будинок 
ПРИиМаІОТЬСЯ: 

• 
оо ДІТИ-СИРОТИ; 

- д!ти, відібрані у батьків за рішенням суду; 
- ДІТИ, батьки я~ позбавлені батьківських прав чи (або) засуджені 

перебуваlОТЬ ПІД арештом у період слідства, визнані недієздатним~ 
переБУВI!ОТЬ на тр~алому лікуванні, а також батьків, місце знаход;кення 
JП<Их неВІДОМО, чи з ІНШИХ причин не беруть участі в утриманні та 
вихованні своїх дітей; 

- покинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках для 
неповнолітніх, центрах соціальнооопсихологічної реабілітації дітей. 

2.5. у будинок приймаються діти і підnіТJСИ протягом усього календарного 
року за направленням служби у справах неповнолітніх відповідно до 
рішення виконкому Броварської міської ради з будинків дитини, дитячих 

w • ., • •• • 
приимальниюв"розподшьниК1В 1 ВІД населення зпдно з документами, ЯКІ 
готує заклад, в якому попередньо перебувала дитина. 

2.6. Зарахування дітей до будинку проводиться наказом директора центру на .. ' 
ПІдстаВІ таких докумеНТІВ: 
направления (путівки) відповідного органу управління освітою, служб у 
справах неповнолітніх на підставі рішення органу виконавчої влади або 
місцевого самоврядування за місцем п~оживання (перебування) д.итини; 

_ свідоцтва про народ)кеннв дитини або ІНШОГО документа, що засвІДЧУЄ 

віІ( дитини за відсутності свідоцтва; 
_ відповідни~ медичних документів про стан З~ОРОВ'я; 
_ ДОJсументів про освіту (дпя дітей ШКІЛЬНОГО ВІІСУ), результ~ту Обстеж~~ня 

ДИТИНИ, виданого відповіДНОJО пс~оnого-медико-педаГОГIЧНОIО КОМІС1Є10 

(I(ОЖ'ЖСУnЬТацїЄJО); итини' 
_ акта первинноro обстеження умов )lСИтrя ~ , .. " 

• но б ю'в або осіб які іх заМІНJОJОТЬ (КОПl1 СВІдоцтва про 
- ВJдомостеи про ать '. б' , , 

б • обу роЗШУJ( баТЬКІВ, ВИРОІ( а о РІшення суду та ІНШІ 
смерть аТЬКІВ, Х.ВОР' · сутність батьків або неможливість 
ДОІ(ументи, що ПІдтверДЖУJОТЬ ВІД 

вих?ваJoJИЯ ними c~oix ~:~~~ проживання братів, сестер та інших 
• ДОDJДJ(И про наяВНІСТЬ І 

БЛИЗJJJСИХ родичів; 



- опису належного дитино ... 
його збережеННJI; І манна, віДомостей про осіб " . 

_ документів про наяв . ' ЯКІ ВІДПОВІдають за 
. НІСТЬ та зяftn' 

докумеНТІВ про успад -"J"'lпленни ЖИтлової ппо . 
довідки з пенсійного =анняду ЖИтлової площі та майн:

І 

за дитиною; 
книжки '" про Призначенни ' 
. ф" KO~I~ ухвали суду про СТягненни . пеН~ії дитині, пенсійної 
Іде~ти ІкацlИНОГО коду дитини' аЛІмеНТІВ; 

- ПОВІдомлення про ВЗЯТТЯ ' . дитини на перв ... . Пlклуванни; иннии оБЛІК органом опіки і 

- страхового свідоцтва про обо ' . . В JlЗкове особис ВІДПОВІДНО до чинного законо . те державне страхування 
.. давства 

- ощадНОl книжки дитини. ' 
2.7. Порядок комплектування груп П 

груп до шкільних або школи-і~те epeBeдeHНJI вихованців з дошкільних 
вересня: рнату проводиться з 15 червня до 1 

а) діти, члени однієї сім'ї (брати й сес ) за винятком коли за медичними' б ~и , направляються В один заклад, 
потрібно ок;,емо; а о з ІНШИХ причин їх виховувати 

б) ро~ати дітей однієї сім'ї, передаючі одного з них на усиновлення 
(удочеРІННЯ) не дозволяється, якщо до цього не змушують ме . показники. ДИЧНl 

2.8. ~орядок відрахуванни дитини з будинку. У разі випуску чи переходу до 
lНШ~ГО навчального закладу вихованцю видаються: 

- ДOBlДI(a про перебуванни в будинку; 
- документи про освіту ( ДЛJI дітей ппdльного віку); 
_ гр?шова та матеріальна допо~ога відповідно до діючих нормативів; 

СВІДОЦТВО про народження; ТІ хто дOCJIГ 16-річного віку, -паспорт; 
- відомості про батьків або близьких родичів; 
_ документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову 

площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, 
ощадну КНИЖКУ, цінні папери, пенсійну книжку, С'Ірахове свідоцтво, 
ідентифікаційний код та інші документи тощо. 

Центр забезпечує випускникіВ грошовою та матеріальною допомогою 
відповідно до діючих нормативів. 

2.9. До будинку не приймаються діти з такими ІОІінічними формами і 
станами: 

_ з важкою формою недоумства (олігоф~евія, імбе~ність та ідіотія, в 
тому числі й при хворобі Дауна, органІчна демеНЗ1Jl важкого ступени з 
вираженою дезадапціЄЮ, BiдcyrнiCTЬ навичок самообслуговування 
епілептичне, шизофренічне недоУМСТВО); . . 

_ з психічним захворюванням, при ЯКИХ, крІМ недоумства, спостеР1ГаЮТЬСJI 
інші важкі нервово-психічні порушення;. . .... 

. ф . або о,nганічною демевтезlЄЮ з вираженими 1 СТІИКИМИ 
- ЗОЛІГО реНlЄЮ r 

психопатободібними розладами; .... .. 

Ф . . стійкИМИ розладами еМОЦ1ИНО-ВОЛЬОВОІ сфери; 
- з mизо реН1ЄЮ 13 . ). психопатія (психопатободібві стани рІЗного характеру, 



- СУДОМНІ пароксизми, які потр б 
· ( . е УЮТЬ сиет ЛІКУВання - СТІЙКИй енурез ен ематичного спостереження і . . , копрес)· 

ХРОНІЧНІ захВорювання серцево-с ' .. 
травлення та інші у стані загостр удин~О1 системи, органів дихання, 
виражені вади слуху зору eHНJlI декомпенсації; 

, , опору рухового апарату. 

ш. YllPАВлшвя БУДИНКом 

3.1. Управління будинком здійснюється ди екто . 
психологічної реабілітації "Люб "р ром центру СОЦl8ЛЬНО- . . 
Броварської міської ради исток служби у справах неповноЛІТНІХ 

3.2. Безпосереднє керівництво будинком здійснює директор-розпорядник 
пого признач~є на посаду директор центру на контрактній основі за' 
погодженням ІЗ начальником служби у справах неповнолітніх 
Броварської міської ради. 

з.з. Директором може бути тільки громaдJIНИН України, який має вищу 
педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної 
роботи не менше п три роки. 

З.4. Вищим органом громадського самОВРJlдyВання є загальні збори членів 
трудового колективу будинку в складі загальних зборів центру. 

З.5. В період між вищим органом, загальними зборами органОМ громадського 
самоврядуванНJI є рада будинку. До складу ради входить в однаковій 
кількості по три представники від кожної категорії: працівників будинку, 
громадських організацій та вихованців. Засідання ради є правомочним, 
коли вньому беруть участь не менше двох третин її членів. Кількість 
засідань ради визначається їх доцільністю. 

З.6. Педагогічна рада: 
Функції і порядок роботи педаго~і~Ої pa.д~ в~н~чає;ься Положенням про 
навчально-виховні заклади для ДІтеИ-СИРІТ І ДІтеи, яКІ з~ши~ись без 
піклуввнНJI батьків, положенням центру. Гол?вою педm:ОПЧН.ОІ ради є директор 
центру. Секретар обирається з числа педагОГІЧНИХ. працІВНИКІВ. . 
Педагогічна рада в будинкУ проводиться на ОСНОВІ планування педаГОГІЧНИХ 

рад цеНтру. 
з. 7. Директор- розпорядник будинку: . 

· .. . б иТt'V представляє ЙОГО В УСІХ державних органах, 
- ДІЄ ВІД ІмеНІ уди&&& ... .J,. ах установах. 

громадських організаціях, ПІДПРИЄМСТВ · ' 'б'. 
_ в межах своєі компетенції видає накази І розпорядження, о ов ЯЗКОВl до 

виконанНJI працівниками буДИНІС)'н; OUV порядкУ за виконання вимог 
· · ьність У встановле ••• .J • - несе В1ДПОВІДал . за створення умов збереження ЖИ'lТЯ І 

охорони дитинств~ та працІ, 

здоров'я ВИХОВ~ЦІВ; . ава та інтереси вихованців; 
- захищає осоБОВІ, M~HOBl П~ання вихованців; 

забезпечує випуск І влашт>: aJIЬHe забезпечення і CTBOpeННJI для 
ВИЯВЛЯЄ турботу про Ma~epl их умов підтримує з ними постійний 
вихованців житлово-по утов , 



ЗВ J язок, СЛІДКУЄ за їх подanЬШОIО о . 
кваліфікацій, у випадку неОБХідно::~Ю й О'Риман~ям виробничих 

оо вносить корективи в НОРМИ і СТРОК надає ІМ всеБІЧНУ допомогу; 
межах асигнувань; и КОРИстуванНJI одягом та взуттям у 

оо планує і організовує ВИХОВНий пр . 
оцес, ЗДІЙСНlОЄ Контроль за його ходом і 

результатами. 

З.8. Вих~ватель планує, організовує, проводить роботу по формуванню 
всеБІЧНОГО розвитку особистості. Здійснює пізнав" .. 

u .... альнии, виховнии, 
розв~ваючии педаГОГІЧНИИ процес відповідно до програм, що 
реалІЗУЮТЬСЯ в будинку. Впроваджує системи педагогічних впливів які 
rp~нтуються на педаГ~Гіці співробітництва, набуті дітьми досвіду, з~ань, 
УМІНЬ, навичок, неоБХІДНИХ для навчання, підготовки до самостійного 
життя. 

З.9. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, 
контролює стан здоров' Я, фізичний розвиток дитини, організаціlО 
фізичного виховання, загартування, дотримання норм санітарії і гігієни, 
режиму та якості харчування. Правила та обов' язки вищеназваних та 
інших працівників будинку визначаються посадовими обов'язками, які 
розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із 
зарахуванням умов роботи будинку. 

ІУ. ОРГАВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬнооовиховного ПРОЦЕСУ У БУДИНКУ 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Навчально-виховна робота й організація побуту вихованців дошкільного 

віку. . . 
Вихованці дошкільного ві ІСУ об'єднуються У ВІКОВІ групи: 

молодша група - від З до 4 p~KiB; 
старша група - від 5 до 5 рОІСІВ; . 
підготовча група - від б до 7 РОКІв; 
За рішенням загальних зборів або .ради центру групи можуть 

ітьми різного ВlIСУ. . 
комплектуватись Д ітьми дошкільного віку ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
Навчально-виховна робота з Д ucr та виховання дітей дошкільного віку. 
.. ограми навчвнПl. . 
ВІДПОВІДНО ДО пр грами з комплексу ваРlативних програм, 
Будинок має пра~~ вибору :~~світи України, впроваджувати власну 
затверджених МіНІСтерств н з відділом освіти. 
програму (аВТОРСЬІСУ), погодже И:Стійну роботу щодо зміцнення 
працівники будинку ПРОВОД~ТЬНПИJ#'ами та іх старшими братами та 

, · • к доШКJЛЬ ~ родинних зв ЯЗКІВ МІ' ших над молодшими. 
сестрами через шефство стар б НКУ проводиться на базі школи міста 
Навчальна робота виховаНЦІВ .уди освіти за навчанням планом даної 

УправЛІННЯ , 
Бровари, ЯІСУ визначитЬ . . 
ШІСОЛИ. . • . n aDJIeHi до будинку, більше б-ти МІСЯЦІВ не 
Якщо неПОВНОЛІТНІ, ЯІСІ Ііа р 'чними працівниками будинку або 

О педаГОГІ .. · ...... cr З відвідували ШІСОЛУ, Т дяться ІНДИВІдуалЬНІ заНЯ""1& 
. Б овари прово 

вчителями ШІСІЛ м. Р 



4.6. 

4.7. 

4.8. 

неповнолітніми ДЗUI надОJIyЖеНRJI 
навчанням у школі. ПРОПУЩеного матеріалу з подальшим 
Виховну роботу будинок Планує відп . 
навчально"виховні заклади я' .. OBIд.H~ д~ Положення про 
піклування батьків но мат:: ДІтеИ:СИРІ: ~ ДІтей, які залишилися без 
Закон України "Пр~ О:Ві " ни~ aКТI~ МІНІстерства освіти України, 

. ту та ВІДПОВІДНО ДО плану роботи центру 
ВихованЦІ будинку забезпечуються безкоштовними' . 

· .. ф' '" ПУТІВКами до 
панСІонаТІВ І про IлаКТОрllВ, бvдинків відпочинку 

б . .J І , спортивно-

о~доро.вчих та OPI~, а за наявності медичних показників _ санаторіїв 
ВІДПОВІДНОГО профІЛЮ. 

У буд~нкr..~~)І(У'~Ь с~ворюватись.різні ~~би, секції, гуртки, студії, дитячі 
органlЗ~ІІ ~ ІНШІ об ЄДHaH~, КРІМ реЛ1ГІИНИХ. Вихованці будинку 
можуть ВІДВІдувати гуртки І секції у загальноосвітніх і позашкільних 
закладах, навчатися у музичних та спортивних школах, брати участь у 

конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях школярів. 
4.9. Вихованці будинку мають право на безкоштовне відвідвання кінотеатрів, 

виставок, музеїв, спортивних споруд, безкоштовний проїзд у 
громадському, міському (приміському) транспорті (крім таксі) з 

4.10. 
пред' явленням єдиного квитка. 
Будинок сприяє випускникам У подальшому продовженні навчання, 
вживає заходів щодо ЇХ працевлаштування і створення ДЛJI них належних 

житлово-комунальних умов. 

У. УЧАС1lИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

5.1. Учасниками навчально"виховноГО процес~ є: .вихов~нці~~::~ають 
. шкільного віку та педагОГІЧНІ праЦІВНИ , 

доПІК1ЛЬНОГО та .' у аїни "Про освіту", інші 
права й обов'язки, визначеНІ Закони кр 
працівники центру. 

5.2. Вихованці мають право на: 

- захист своєї гідності; .. аги індивідуальний похід до своєї особи; 
одержання макс~~аль~ОI ув .:я захист від грубого поводження з боку 
одержувати ПОСТІине ПІХЛУВан . '. 
дорослих, так і ~ б~КУ Р .. ОВ~~Н~=:~оги у корекції недоліків психічного 

.. одержання КВaJIІфІК&ЦІИНОl Д 

розвитку; '.. 'бностей та інтересів; 
право на розвиток сВОІХ ЗДІ ах за інтересами; 
право вибору занят~ у груп. офесійних індивідуальних програм, 
вибір форми навчання, ОСВІТНЬО-ПР . 
позакласних занять; ф' на основі державного ОСВІТНЬО-. про еСІЄIО 

_ продовження OCBIT~ за . . '. 
кваліфікаційного РІВНЯ, ня до іншиХ закладІВ ОСВІТИ, 

ня на навчан 
.. одержання н~равлен 



- користування вирОбничою fl'V 

б '.'JЛЬТУРНОЮ СП 
оздоровчо~ю азОК?.будинку; ,ортивною, побутовою, 
доступ до lнформаЦl1 з усіх ГЯmм ... 

--"J~еи знань· 
- участь у науково-дослідній дїЯЛь . ' 

конкурсах; НОСТІ, конференціях, олімпіадах, 

- особисту участь у громадському сам . 
вирішенні питань у досконалення ОВряДУванН1 будинку, в обговоренні, 
організаціі дозвілля, побуту тощо. навчально-виховного процесу, 

- безпечні нешкідливі умови прож~вання .. , навчання І праЦІ· 
користування послугами закладів здоров'я ф. ' 
зміцнення здоров'я. ,про 1Лактики захвnрювань та 

5.з. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на б ... . , ро оту ЗЖІиснення 

захОДІВ., не пов язаних з ~POЦKCOM навчання, забороняється крім 

ВИП~КІВ, предбачених .Рlшенням Каб~нету Міністрів України. 
5.4. Обов язками вихованЦІВ будинку ШКІЛьного віку є: 

- дотримуватись вимог положения, внутрішнього розпорядку будинку; 

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 
- систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

підвищення загально-культурного рівня; 
- бережливо ставитися до особистого майна та майна закладу; 
- поважати честь і гідність інших вихованців і працівників закладу. 

5.5. За успіхи в навчанні або праці для учасників навчально-виховного 
процесу встановлюються форми матеріального і морального заохочення, 
що відповідають умовам і коштам будинку. 

5.6. Вихованці можуть бкти передані на всиновлення (удочеріння) .. . 
громадянами Украіни, іноземним громадянам, на виховання у прииомН1 

сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в поряд~, установленому 
законодавством України. Передача вих?ванЦІВ на усиновлення 
(удочеріння) здійснюєrься виключно в Інтересах дитини. 

5.7. Працівники будинку мають право: .. .. 
вибирати й бути обраним У раду центру, ІНШІ УПР~IНСЬК1 opгaн~. 

для підвищення катеГОРll для виховатеЛІВ, 
- звертатися у раду центру .. ості з якістю й об'ємом роботи· 

лату надбавку у ВІДПОВІДН , 
одержувати доп ...' влені в центрі у відповідності з особистим 
одерх<}'Вати преМll, встано ' 
трудовим внеском; . аціі виховної роботи У будинку· 

- вимагати створення умов для ор~анlЗlЮ· ny~ ЗIІІУІ',ОНОДавством· ' . . відносТІ 3 д "U'uy.. ~ , 

H~ охорону працІ. У ?JІДп.~ за ахунок матеріальних за~обіВ центру; 
ПІдвищення КВ8ЛlфlКВЦI ~i пустку у відповіДНОСТІ З КЗпП; 
на установлену оплачувану . Д повідності 3 КЗпП; 
на соціальне страхув~НЯ ;:~;ня до себе 3 боку адміністрації; 
вимагати поважного ~IДHO боту будиНКУ, його ради, приймати участь, 
мати повну інфор~~IЮ про ~~HOГO розвИТКУ будинку і своєї групи; . 
вносити пропоЗИЦl1 перспект зпор~tYUтпtа будинку про роботу не РІдше . директора-ро ~ .. ~ •• -
заслуховув.ати ЗВІТ зборах трудового колективу; 
1 разу на РІК на загальних 



- на вибір форми, методів зас б' . · . , о ІВ навч8ННJI .. 
ІНІЦІативи для педагогічних пра . . и ВИХовання, ВИявлення 

5.8. Обов'язки працівників будинку;ЦІВНИКІВ. 
- неухильно дотримуватись ПОЛожен 

розпорядку; НJI будинку, правил внутрішнього 
- виконувати рішення ради закл . 
- виконувати своі посадові ОБОВ~' з~ьних ЗБОРІВ трудового колективу; 

• ~КИ, 
- виконувати ІНСтрукціl0 з охорони Ж . 

правила) утримання будинку; итгя 1 здоров'я дітей (санітарі 
- систематично ПРОХОДИТИ медогляд' 

берегrи майно будинку; , 

- :~повід~ти морально й матеріально за результатами своєї праці. 
5.9. СІ ПР~IВНИКИ будинку МаІОТЬ прямі відношення й виконують виховні 

ФУН.КЦll У будинку. За моральні Вчинки і непристойну поведінку, не 
CYМIC~ З пол?женням будинку, незажено від займаної посади, можуть 
бути звшьнеНl з роботи на основі рішення ради. 

УІ. МАЙН0 БУДИНКУ 

6.1. Майно будинку, ЯК структурного підрозділу центру, придбане за рахунок 
коштів місцевого бюджету, добровільних внесків підприємств, установ, 
організацій, окремих громадян та за рахунок будь-яких інших 
надходжень, є комунальною власністю територіальної громади 

м.Бровари. 

7.1. 

7.2. 

8.1. 

8.2. 

УВ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансово-господарська діяльність будинку підпорядкована фінансово
господарській діяльності центру та здійснюється за рахунок бюджетних 
та залучених оштів. . 
Будинок користується приміщенням центру, обладнанням, ВІдведеною 

. ЯД"'''І'ається ними в межах, передбачених чинним 
теРИТОРІЄЮ, розпор 11" 

законодавством. 

УІп. коНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БУДИІІКУ 

· ніСТЮ будинку ЯК структурного підрозділу 
Державнй контроль за ДІЯЛЬ б зпечеНВJI реалізації єдиної державної 
центру здійснюється з ~eTO~~ З~ЬНОї середньої освіти та соціально
політики у сфері ДОШІСІЛЬНОІ! з. дітей позбавлених батьківського 
правового захисту дітей-сИРІТ І , 
піклування. . ть Міністерство освіти і на)'І(И, служба у 
Державний контроль ЗДІС~1010 .. облдержадміністрації, Броварська 
справах неповнолітніх І(ИІВСЬКОІ повнолітніх Броварської міської ради. 
місы�аa рада та служба у справах не 



8.3. 

8.4. 

9.1. 

ОСНОВНОЮ ФОРt:tОЮ д~ржавного КОRТpоmo за діяльністю будинку, як 
структурного ПІДРОЗДІЛУ ~eнтpy є ате~тацiJJ, що проводиться не рідше 
одн.ого. разу на деся;ь РОКІв у порядку, встановленому Міністерством 
осВ1ТИ І науки УкраІНИ. 

у період між атестацією проводяться перевірки будинку З питань, 
пов' язаних з навчально-виховною дUшьністб не частіше 1-2 разів на рік. 
Перевірки з питань, не пов' язаних з навчально-виховною діяльністю, 
проводяться Броварською міською радою відповідно до законодавства. 

ІХ. ПОРЯДОК РЕОРГ AВlЗАЦІі АБО ЛDmІДАЦІЇ БУДИНКУ 

Реорганізація або ліквідація будинку здійснюється відповідно ~~. .. 
порядку, визначеного законодавством, за рішенням БроваРСЬКОI МІСЬКОІ 

ради. 

х. ВНЕСЕІПІЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

. n ложеввя здійснюється У тому ж 10.1. Внесення ЗМ1Н та доповнень до о 
. порядку, що й прийнятrя цього Положення. 



Додаток-З 
до рішення сесії 
Броварської міської ради 
від "-f!L" dwk.fl, 200Sp 
НІ! '*5 -.303 - 0# 

ПОЛОЖЕННЯ 
про притулок ДJlИ HenOBHOJliTHix 

центру соціаЛЬНО-ПСИХОJlогічної реабіJlітації 
"Лlобисток" служби У справах неПОВНОJlітніх 

Броварської міської ради. 

.0 



1. Притулок ДJIJI неповнолітн· 
• • lXЄCтp~. 

СОЦlanьН~-П~ИХОЛО~IЧНОЇ реабілітації ,,~_."J !lH~ ПІдрозділом центру 
неПОВНОЛІТНІХ (далІ ПРитулок) _ це зак.л б:с~ок сбужби у справах 
тимчасового перебуванюt у ньому непо ад ~Цl~~oгo захисту створений для 

ВНОЛІТНІХ ВІКОМ від З до 18 років. 
2. Основними завданюtми пр . итулку є· 
2.1. СОЦІальний захист позбавл .. u 

ених СІмеиного вих . . 
опинилися в складних житлово-поб в овання неПОВНОЛІТНІХ, які 
_ заблукали; уго их УМОв, а саме які: 

- були покинуті батьками або піrmtuаль . 
б . . --"JU никами, 

- же ракують І МІсце знаходження їх ба . 
б . ТЬКІВ не встановлено· 

залишилися ез ПІКЛУВання б . (у . ' 
( О. ) атьюв синовитеЛ1В) або опікунів 
mклувальниК1В ; 

- залишили сім'ю чи заклад освіти; 

- вилучені кримінальною міліцією у справах неповнолітніх із сімей 
перебуванНJI в яких загрожувало Їх життю і здоров 'ю; , 

- ~тратили зв'язок з батьками під час стихійного лиха, аварії катастрофи 
ІНШИХ надзвичайних подій; " 

- не мають постійного місця проживання і засобів до життя· . ' - самІ звернулися за допомогою до адміністрації центру. 

З .Діяльність притулку грунтується на принципах гуманності, 
демократичності, поваги до особистості. 

4. mквідація і реорганізація центру здійсшоється службою В справах 
неповнолітніх згідно із законодавством. 

5. Відкритrя притулку дозволяється за наявності відповідної начально
матеріальної бази, зокрема приміщень, які відповідають санітарно-гігієнічним 
нормам і вимогам пожежної безпеки та забезпечені необхідними видами 
Комунально-побутових послуг. 

б. Адміністрація притулку взаємодіє з адміністрацією центру соціально-
Психологічної реабілітації "Любисток", з службою у сnpав~ неповнолітніх 
Броварської міської ради з місцевими органами виконавЧОl влади органами 
місцевого самоврядування, центром соц!8JIЬНИХ ~ для молоді, ~акладами 
охорони здоров 'я, організаціями управлl~ ОСВІТИ І з~адами ОСВІТИ, ... 
правоохоронними органами та ін~и суб єктами профшактИЧНО-ВИХОВНОII 
ЛІкувально-реабілітаційної діяльНОСТІ. 

. . 
ПРИ й няТТЯ ВЕповИОJПТНІХ ДО ПРИТУЛКУ 



7. До притулку ПРИймаються 
_ заблукали; неПОвнолітні JПd: 

- були покинуті батьками або . 
жебракують і місце знах ПlkJIyВальниквми· 

ОДЖенНJI Їх б . ' 
залишились без піклуванНJI б . аТЬКІВ не встановлено· 
(піклувальників); аТЬКІВ (усиновитеЛів) або опіх;,нів 

- залишили сім'ю чи заклад о . " СВІТИ; 
- вилучеНІ КРИМІНальною мш

О 

о о 

б ІЦlЄЮ У справах . . о 
пере yвaнНJI в яких загрОжувало ОО о неПОВНОЛІТНІХ ІЗ сімей, 
втратили зв'язок з батьками о ІХ жиnю І здоров'ю; . ПІД час стихійног ... 
ІНШИХ надзвичайних подій; о лиха, аварll, катастрофи, 

- не мають постійного місця прожи . . 
_ самі звернулись за допомогою дО =~.I засо~!в до житгя; 
8.До притулку не приймаються неповн~Ноlстрацl!. 

алкогольного або наркотичного сп'цїНWI ЛlТН.I, ЯКІ пер~бувають у стані 
симптомами хвороби а також ті о ' ПСИХІчно ХВОрІ З вираженими 
. о ' , JIК1 вчинили правопорушення . ВІДОМОСТІ про затриманНJI арешт аб о . І щодо яких є . . ' о ПОМІщення - розподшьника nnа 
неПОВНОЛІТНІХ. ~~ 

9. Підставою ДЛJI прийНJIТТЯ неповнолітніх є: 
- зверненНJI неповнолітнього до адміністрації притулку за допомогою· 
на~~ен~.служби у справах неповнолітніх відповідної державної' 
8ДМІНlстрацl1 чи виконавчого комітету ради; 

- акт кримінальної міліції у справах неповнолітніх про доставлення до 
притулку покинутої ДИТИНИ або ДИТИНИ, яка заблукала; 

- письмове звернеНИJI керівника органу управління освітою відповідної 
державної адміністрації або виконавчого комітету ради; 

10. ПРИЙНJlтrя неповнолітніх та надання їм необхідної допомоги ... ЗДІИСIПOЄТЬСЯ притулком цілодобово протягом календарного року. 
11. Усі неповнолітні, прИЙНJlтrі до притулку реєструються в журналі 

обліку, із заповненням обліково-статистичНИХ карток установленої форми. 
12. На неповнолітніх, прИЙИJIТИX до притулку, заводяться особові справи, в 

JIКИX зберігаються документи про вік неповнолітнього, дані про його батьків 
(усиновителів) або опікунів (піКЛУВальииків)~ довідка про стан з~оров: Я, 
психолого-педагогічні спостережеИИJ1, матеРІ~И f!P0 проведену I~ИВlДУально
виховну роботу, тощо. Після вибyтrя ~е?ОВНОЛlТИIХ з притулку обл~ково
статистичні картки зберігаються в арХІВІ притулку протягом IS роюв. 

УМОВИ ПЕРЕБУВAJIRЯ ВЕповНОJПТШХ у ПРИТУЛКУ 

13 Н .' ~ перебувати У притулку протягом часу 
. еПОВНОЛІТНІ MOI~'J .- •• б неоБХ10 .0 альшого влаштування, але БІльше як ЗО ДІ . 
дного для ІХ под 

. . неповнОліТНіх У притулку не входить час іх 
До терМІНУ ~ереб~анияб б ежеИИЯХ у закладах охорони здоров'я, а 

перебувaнНJI на ЛІкуваннІ а о о ст 



також пеРІОД карантину ОГол . .. ф . ' 01Пеного наяВНОСТІ І ш еКЦІЙНОГО захв органами охо 
обліку неповнолітніх РОБИТьсОР~В~ у прИ1'у)Пl'v. frОрНИ зД~ров'я У разі 

'" я ВІДПОВІД" ... "" О таю Факти . неПОВНОЛІТНІХ з ЛІКУВального з нии запис. Після ПО в журнаЛІ 
проводиться. акладу до прИ1'уJПtv .. вернення ..... " ІХ повторна . 

14. Неповнолітні прии"НJJ . реєстраЦІЯ не 
. 'ТІ дО приту. 

_ ПІДЛЯГають обсервації' . лку: . ВІДПОВІДНО до С . 
под~ться залежно від віку і . анІтарного законодавства' 
1 О ОСІб В кожній, які РОЗМіщую,:::1 на групи ~сельністю не бі~ьше ніж 
забезпечуються спальними' В окремих КІмнатах' . МІСЦЯМи харчув , 
сезону, в разІ ~отреби комуналЬНО-~Об анНЯМ, одягом відповідно до 

- перебувають ПІД цілодобо УТОвими ПОслугами' 
15 Н " вим нагЛЯДОМ п . . ' 

. еПОВНОЛІТНІ, які перебувають працІВНИКІВ притулку. 
закладах освіти, залучатись ДО ПРибир~~Лкr, Можуть навчатися в 
правил техніки безпеки, санітарної та особи P~I~~HЬ притулку з дотриманням 

16 П СТОІ ГlnЄНИ 
· орядок перебування неповнолітні .. . 

регламентується правилами його B1nrrn' Х, приинятих до притулку 
•• " "1"IШНЬОГО розпорядку. 

OP~ АНІЗАЦІЯ У ПРИТУЛКУ ПРОФІЛАКтичної 
КОРЕІЩІИНО - виховної РОБОТИ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 

,17, Притулок забезпечує своєчасність, доступність і ефективність різних 
ВИДІВ допомоги неповнолітнім, 

18. З метою забезпечення соціально-психологічної реабілітації 
неповнолітніх, виявлення та усунення конкретних причин і умов ііх 
дискомфорту працівники притулку: 

- проводять медико-психологічні обстеження неповнолітніх, вивчають їх 
психологічний стан, умови житrя і виховання у сім'ї, індивідуальні 
особливості розвитку, особисті якості, інтереси, причини самовільного 
залишення ними закладу освіти чи місця роботи, втечі з сім'ї тощо; 

- вживають заходів для встановлення особи неповнолітнього, якщо через 
вік або з інших причин цього не можна з'ясувати; 

- протягом доби після встановлення особи неповнолітнього надсипають 
відомості про місце його перебування батькам (усиновителям) або 
опікунам (піклувальникам), органам BНYТP~~X справ, а також закладам 
освіти, підприємствам, установам та органІЗацІЯМ, де навчався або 
працював неповнолітній; 

_ інформують службу у справах неповнолітніх ~o б~ТЬкіВ (усиновителів) 
або опікунів (піклувальників) чи пос~ових ,ОСІб, яю зне~ажають пр~а та 
інтереси неповнолітніх, провокують Іх аСОЦІальну п~~еДІНКУ, ~овшьне 
залишення сім'і закладів освіти, створюють загрозу ІХ здоров Ю та 
інтелектуально~ розвитку, в разі по;реби пор~ть ~TaннJI про. 
зас батьків (усиновитеЛІВ) або ОПІКУНІВ (ПІ~альниюв) 

тосування до нвя їх до кримінальної 
заходів громадського впЛИВУ, притягн~., ,.' 

, , оо чи цивільно-правОВОI ВІДПОВІдальНОСТІ, 
адмlНlстраТИВНОl 



оо проводять індивідуалЬНі та . 
заняття, на яких ОСоблив ГРУПОВІ ВИХовні заходи 
та інтересів, усуненню н: yв~~ ПРидіJIJПoть розв ,психотерапевтичні 
нормальних взаємовідно ДОЛІКІВ У поведінці дiTe~B ПОЗИТИВНИХ нахилів 

син з доросп ' становленню 
надають неПовнолітнім кввл.ф. .ИМЯ та однолітками· . . І ІКоваНІ К ' 
пеД~П:НІ, .медичні, ЮРидичні) . ОНСультаціі (психологічні 
ГОСПІталІзаЦІЮ та клінічне б ' У разІ Потреби організовуют .. ' о стеження. ь ІХ 
сприяють У ПРийнятті ріше ' . . ння про створ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ неповноліТНІ·Х У . ,.. ення належних умов для 

СІМ І заклад . . тощо. ' ах ОСВІТИ, за МІсцем роботи 

19. адміністрація та колектив п . 
суспільством і державою за забезпеРИТУЛКУ несе ВІдповідальність перед 

. чення охорони пр . 
СОЦІального захисту згідно із закон ав неПОВНОЛІТНЬОГО і його 
П . одавством. 
рацlВНИКИ притулку винні у по ш . 

ім У період перебування у' притулку РУ еННІ прав неповнолітніх або заподіяну 
передбачену законодавством. шкоди, HecyrL повну відповідальність, 

ВИБУТТЯНЕПОВНОЛПЕПХЗDPИТУЛКУ 

20. Неповнолітні повертаються у сім'ю за письмовою ЗaJIВОЮ-
зобов' язавням батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) про 
забезпече~ належного догляду за ними. Під час повернення у разі потреби 
неПОВНОЛІТНІ супроводжуються працівником притулку. 

21. Забороняється передавати неповнолітніх за іх проханням родичам без 
п~передньої на те згоди родичів і батьків (усиновителів) або до опікунів 
(mклyвальників). 

22. Неповнолітні віком від 16 років і старші, які мають паспорти, а також 
постійне місце проживання, за письмовим дозволом директора притулком 

можуть повертатися до батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) 
самостійно. 

23. У разі, коли повернення неповнолітнього до місця колишнього 
ПРоживання неможливе через відсутність належних умов проживання і 
Виховання або з інших причин, працівники притулку повідоМЛJПOТЬ про це 
СЛУЖбу в справах неповнолітніх за місцем розт~авня ~итулку та 
проживання неповнолітнього і разом з органами ОПІКИ та П1КJ1YВ8ННЯ вживають 
заходів для подальшого влаштування. 

24. Неповнолітні, на яких отримані H~~eHНJI.Ha навчання у закладах 
освіти, направляються до них у СУПРОВОДІ працІВНИКІВ притуnкr.: . 

25. Повернення неповноліТНіх, які перебувають на теРИТОРІI1НШИХ держав, 
здійсmoється відповідно до міжнародних угод. . .. 

26 П ЛІ·ТНіх до батьків (усиновителІВ) або ОПІКУНІВ . овернення неповно 
(пі . ) . освіти оформлюється актом. 
кnyваль~в ,закладІВ О ганізацій працівники органів внутрішніх 

27. КеР1ВНИКИ транспорТНИХ Р . никам притулку JlКi 
справ на транспорті надають допомоГУ працІВ ' 



супроводжують неповнолітніх у 
залізничній, автомобільний в~днП:РIUочерговому придбанні . 

, ИП та повітр~ни u КВИТКІВ на 
и транспорт. 

УІІР АВЛШRЯ llPИТУ JlI(OM 

28. Управління ПРИтулком зді U . .. б" ИСИЮЄТЬСJ[ ди ре 
ПСИХОЛОnЧНОl реа lЛlтації "Любисток" пором центру соціально-

Безпосереднє управління приту СЛУЖби у справах неповнолітніх 
лком ДJlJI неп '. . .. . 

директором-розпорядником яки пр ОВНОЛІТНІХ 3ДІИСНЮЄТЬСJ[ 
, изначається на л " 

посади директором центру соціально-ле ' .. oc~ І. ЗВJЛЬНJlється З 
за погодженням начальника слу)кби у ИХОЛОГІЧНОІ реа?lЛ1таціі "Любисток", 
міської ради. справах неПОВНОЛІтніх Броварської 

29. Директор-розпорядник притулку пови '. 
підготовку та досвід роботи з неповнолітн' ие~ MaT~ В~ЩУ ОСВІТУ, спеЦІальну 
JJКOCTi, володіти вмінням налагодити РОбо.:;и' В1ДПОВІ~Н1 морально-етичні 
його працівників. притулку І керувати колективом 

ЗО.)tиректор-розпорядник: 
.. забезпечує реалізацію завдань, ПОЮІsдених на ЗаЮІад' 
.. несе персональну відповідальність за додержанНJl н~ежиих умов 
. перебування та виховання неповнолітніх' , 

.. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами . ' 
затверджує 1 виконує кошторис, укладає угоди, видає у межах своєі 

компетенції накази та розпорядження; 
.. організовує виховний процес, здійснює контроль за його проведенням, 

несе відповідальність за ефективність роботи закладу, отримує необхідні 
відомості від закладів освіти, підприємств, установ та організацій щодо 
неповнолітніх, причин іх бездогJIJlДНОсті, викликає батьків (усиновителів) 
або опікунів (піклувальників) для поверенення неповнолітніх у сім'ю; 

.. затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки 
працівників притулку; 

.. інформує відповідні органи про причини бездоглядності неповнолітніх, 
вносить пропозиції щодо їх усунення. .. . 

31. У притулку створюється рада npитулІ<У.- дорад;ии орган у C~~l 
Голови ради (директор притулку). представ.ни~в органІВ у сnp~ах c~ 1 та 
молоді, освіти, Слy>lсби у справах неПОВНОЛІТНІХ, громадСЬКОСТІ, шефІВ та 
спо · НСОРІВ. •• • б 

32. Безкоштовне медичне обслуговування неПОВНОЛІТНІХ, яю пре увают: у 
притулку, забезпечується відповідним державним закладом охорони здоров я 
за місцем розташування притулку. 

КА тnаtП..НlСТЬПРИТУJIКУ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬ /-У'&ОІ--



зз. Фінансово-господарська діяльн· 
lСопrrів місцевих бюджетів, позабюдж~~ТЬ при.тулку прова.диться за рахунОК 
добровільних внесків Підприємств, УСТав: :: lНШ~ фО!fД1В, що утворюються З 
впасиості, а також громадських організаЦl.~ ф.органlзацl~ незалежно від форм 

П И, lЗИЧних ОСІб. 
З4. ритулок має право придбавати орен . 

користуватися послугами будь-якого пі~п иє=:~и неоБХІдне обл~на~~я, 
Ф. 9п1ИОЇ особи якщо інше не пер БР' установи, оргаН1зацl1 або 
1ЗD~' ед ачено законодавством 

З5. притулок користується npиміщеННJJМИ та Обладнан~ 
розпоряджається ними у пор~ку, визначеному законодавство~ і положенням 
про притулок ~~ Н,еПОВНОЛІТНІХ. Типові нормативи оснащення притулків 
затверджує МІНСІМ ямолодь за погодженням з Мінфіном. 

З6. У притулках неповнолітні забезпечуються харчуванНJJМ за 
натуральними норма~и закладів освіти дтl дітей-сиріт і дітей, які залишилися 
без піклування баТЬКІВ. 

З7. Неповнолітні, які вибувають з притулку, забезпечуються документами, 
що засвідчують ЇХ особу, медичними довідками, довідкою з притулку про 
перебування у ньому, а також продуктами харчування та грішми на проїзд до 
місця проживання. у разі потреби неповнолітнім видаються окремі предмети 
одягу та взyтrя відповідно до сезону. 

З8. Притулок веде документацію відповідно до затвердженої 
номеИЮІатури, складає в установленому порядку бухгалтерську та статистичну 

звітність. . 
39. притулок є юридичною особою, має рахунки в ycтaнOB~ баНКІВ, оо 

власний банк, печатку із зображенням Державного Герба УкрatНИ та СВОІМ 

найменуванням. 



ПОЛО)J(ЕННЯ 

Додаток Н!!4 
Д~ рішення Броварської 
МІСЬКої ради 

від 1'-Р hAл,N.2. 2005р 
Н!! ~o- a~ _I/~ . 

n ро центр опіКl1 ДИТlIНIІ 
службll У справах неповнолітніх Броварської I\lіськоі paДlI 

I.Загальні положенни 

. . ~: 1. Центр ~піки ДИТИНИ служби у справах неповнолітніх Броварської 
MIChKOl ради (далІ - Центр) створений дrut здійснення функцій щодо опіки та 
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування~ є бюджетною устновою і підпорядковується службі у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради. 

1.2. Центр утворений відповідно до стаrn 83 Цивільному кодексу 
Украіни, Законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклув~ня", "Про охорону дитинства" (із наступними змінами), '~Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про попередження наСИЛhства в 
сім'Г',. Уlсазу Президента України від 21.02.2003 N2154/2003 "Про державну 
програму запобігання дитячій бездогляд~о~ ~~. 2003-2005 роки", 
розпорядження голови Київської облдержадм1НlстраЦ11 вІД 14.07.2004 Н2437 
"Про заходи щодо реалізації в Київській області експериментального проекту 

• ., ОСІ Над дітьми У 2004-2005рока:<" 
з . реформування системи ОПІКИ І Пl~В~ПІ&. о" ' 
РІшення виконкому Броварської МІСЬКОІ ради ВІД 28.09.04 N!.449 Про 
затвердження заходів щодо реалізації В м.Бровари експе~именталЬ2НоООГ40 

. и і піклування над ДІТЬМИ У -
проеІау з реформування системи ОПІК 
200SpOKax" . у оо 

• оо' • Цен керується КОНСТИТУЦІєю КРаІНИ, 
1.3. У СВОІЙ ДІЯЛЬНОСТІ тр У аіни Кабінету Міністрів України 

зако~ами України, актами Президента а:ми' розпорядженнями голови 
та.. 1ІШІими нормативно-пр~овиt:«~ аціі рішеннями Київської обласної 
Київської обласної державНО1 .. aд~1H~~i ~и та її виконавчого комітету, 
ради, рішеннями БроварсЬКОl М1СЬ о: цим положенням. 
Розпорядженнями міського· голови, а так реєстраційний рахунок в органах 

1.4. Центр є юридичною особоlO? ма:ми реквізитами, печатку і штамп Державного казначействІ, блЩlКИ ~ вnaCH 
встановленого зразка. . 



1.5. цe~тp .наділяється цивільною п . 
позивачем T~ ВІДПОВІдачем у суді. равоздатН1СТIО, може БУll' 

1.6. МІсце зна.ходження центру' 07400 
. , м.Бровари, вул.М.ЛаГУItOlюї.3-а. 

2.Мета та ПРС""'ІС· • М ""'У Т ДІЯЛЬНОСТІ центру 
2.1. ~TOIO центру є здійснеННJJ робо . 

захисту прав 1 законних інтересів . T~ що~о ВИРІшення 111'" аllЬ 
. неповноЛІТНІХ ЯКІ про' . . 

Бровари І перебуваlOТЬ ус' ,)(нвають у МІСТІ 
. . кладних ЖИПЄВИХ обставинах у зв' яз,,-v з ЇХ 

СИРІТСТВОМ чи СОЦІальним сирітством б' -
б . Ф . .' еЗДОГЛЯДfllСТIО, БСЗI1РИТУJliJI'tістю, 

малозба езпечеНlСТIО, кан Лl~ами І жорстоким ставлеННJIМ v сім'ях 1а 
потnе УIOТЬ встановлення ОП1К11 і Пl'l(JJуван (' . - . о" ..... ня дащ - НСПОВIiОЩТIІІ ураЗЛIІВИХ 
катеГОРІІі ). -

2.2. Предметом діJJЛЬНОСті центру є: 
. проведення соціологічн~х .дОСЛіджень та аналіз стану справ у сфері 

СОЦІального захисту неПОВНОЛІТНІХ уразливих категорій, їх прав та iIlTepccil~. 

підготовка статистичних та інформаційних матеріалів ЩОДО неПОВIЮЩТIІІХ 
уразливих категорій; 

надання методичної допомоги місцевим органам ВИКОliавчої влади та 
органам місцевого самоврядування, фізичним особам з питань СОЦlалЬ1l0ГО 
захисту неповнолітніх уразливих категорій, проведення наВLlальних 
семінарів, тренінгів, конференцій, нарад, та "круглих столів" з цих l1итань; 

здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища 
неповнолітніх уразливих категорій, їх соціального захисту, створеНIІЯ умов 
для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку неповнолітніх, 
забезпечення їх інформування з питань п~ацевлаштування, навчаНІІЯ, 

оздоровлення та відпочинку, з інших питань СОЦІального захисту; 
В)J(И1ТЯ заходів щодо залучеННJJ в установленому порядку ДОДё1ТКОВИ~. 

коштів 3 джерел не заборонених законодавством, та надання .адресно! 

доп ' .,' I·ТЬМИ уразливих категорій, спрямування ДІЯЛЬНОСТІ 
омоги СІМ ям 3 Д , 

волонтерів на підтримку цих категорій населення. 

3.Maii110 Центру. . 
... оть основні фонди 1 оБОРОТНІ засоби, а таКОЖ 

. . ~.1. М~ино Ц~HТPY СI(J1~lоб ажаєтьСЯ у самостійному балансі. Майно 
ІНШІ ЦІнносТІ, BapTICТ~ яких Д р іє користується та розпоряджається 
центру є його ... влаСIJ1СТIО~ .. цe~: В~~:ЯІОЧИ щодо нього будь-які дії, Яl(і не 
зазначеним маином на СВІИ ро уд, та цьому положеНIlIО. При ліlсвідації 
суперечать чинtJOМУ законодавству бі у справах неповнолітніх Броварської 
центру його майно передається СЛУЖ 

міськоУ ради. н здіЙСНІОЄТЬСЯ за рахунок коштів місцевого 
З.2. Утримання Це трУ бо 011ені ЧИН1ІИМ законодавством. 

бl0ДЖету та інших джерел, що не за МУР порядку операТИВ1ІИЙ, бухгалтерсы1ийй 
З· З Ц установлено .. ентр веде в ТИl.lllУ звіТІІість. 

Обпіl(, Сlсладає фінансову та стаТИС 



3.4. Центр складає звіти· .. . . І Подає ІХ 
непОВНОЛІТНІХ Броварської міськ .. дЛя узагальнення сл б· 
достовірність звітності і балансів 01 ради в устаНовлені TepMi~: І Убсправах . , за езпечує 

. 4. КеріВНIІЦТВО Ц 
4.1. КеРІВНИЦТВО діяльністю Цен e~~poJ\I 

який призначається на посаду та зві тру ЗДІИСНЮЄТься диреnором центру 
. . льняється З посади ' 

справах неПОВНОЛІТНІХ Броварсько·· . началЬНИIШl\t служби у 
Ц ІМІСЬКОЇ ради 

директором ентру контракту. ШЛЯХОМ укладення з 
4.2. Директор центру: 
несе відповідальність за діЯЛЬНІ·СТ Ц ... б. Ь ентру· 
ДІє ез ДОВІреності від імені Цен п' ... . 

та організаціях: тру, редставляє иого в УСІХ установах 

розпоряджається коштами та майном Це . . 
законодавства; нтру ВІДПОВІДНО до LІИННОГО 

боиm~. адає угоди, видає довіреності, відкриває ро'хунки QПA&U u. В установах 
, 

. при~начає на посади та звільняє з посад заступника директора і 
npацJВниюв Центру відповідно до чинного законодавства; 

. . в ~ежах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх 
npацJВниюв Центру; 

укладає колективний договір відповідно до чинного законодавства. 
4.3. Структура, штатний розпис, фонд оплати праці працівників Центру 

затверджується міською радою .. Директор центру та всі інші працівники 
Цеmpу не є державними службовцями. 

4.4. Кошторис доходів та видатків затверджуються службою у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради в меж3.х бюджетних призначень 
службі у справах неповнолітніх Броварської ради, затверджених на 

відповідний бюджетний рік 
4.5. ОСНОВНOJО формою здійснення повноважень трудового колективу 

Цеmpу є загальні збори, що скликаються при необхідності, але не рідше ніж 
один раз на рік. 

4.6. Загальні збори трудового колекти.ву Центру розглядають проект 
колективного договору та приймають РІшення щодо схвалення або 
відхиЛення цього проекту. 

4.7. Загальні збори трудового колективу Центру вваж~ться 
правочинними, якщо в них беруть участь не ~енше 2/3 .працюючих. РІшення 
загальНих зборів приймаються простою біЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 

5.Припинення діяльності Центру 

S
· 1 П . сті Центру може здійснюватися ШЛЯХОМ ЙОГО 
.. рипинення ДІЯЛьно 

ліквідації або реорганізації. . 



5.2. Ліквідація реорганізація ~eHТPY здійснюється за рішенням 
~·pOBapCЬKOЇ міської ради або за РІшенням суду . . 
JJ ЗГІДНО 13 чинним 

законодавством. .. 
5.3. Внесення ЗМІН І доповнень ДО ЦЬОГО положення здійснюється в 

тому ж порядку, и!о Й затв~рд~~нн.я по~о~(ен~я. 
5.4. При реоргаН1заЦl1 І ЛІКВІдаЦІЇ Центру працівникам, які 

звільwпoться, гарантусться додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства YкpaїH~. . . 
5.5. Центр вважається ЛІКВІдованим чи реоргаНІзованим 3 моменту 

виключення його З Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприєм ui в. 
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