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Положення 

Додаток 1 
до рішення Броварськоі 

міської ради 

від ".:ti..." ciZНJl 2009 р. 
N! g,q-.fЗ-ОS-

про спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'і, дітей та молоді" (нова редакція) 

1. Загальні положення 

1.1. Броварський міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 
(далі Центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги 
сім' ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

1.2. Центр утворюється, реорганізуєrься і ліквідовуєrься Броварською 
міською радою та їй підпорядковується. 

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, Київського 
обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, та цим Положенням. 

1.4. Координацію діяльності та організаційно-методичне забезпечення 
Центру. здійснює Київський обласний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді. 

1.5. Структура Центру, фонд оплати праці працівників та штатний розпис 
затверджуютьСЯ Броварською міською радою. 

1.6. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Броварської 

міської ради 
1.7. Центр є юридичною особою, має само~тійний балан?, реЄСТРаційні 

рахунки в установах Де~жавного казначеиства, ~еча~~ ІЗ ~ображенням 
Державного Герба Укрamи, штампи та бланки ІЗ сво1М наименуванням 

і символікою. 

2. Мета та завдання Центру 

2.2. 

Основною метою діяльно~ті Центру є Haд~ ПСИХОЛОГ!ЧНИХ, 
'ально-педагогічних, СОЦІально-медичних, СОЦІально-еКОНОМІЧНИХ, 

СОЦ1 .," 
. фаційних і юридичнИХ послуг СІМ ЯМ, ДІТЯМ та МОЛОДІ. 
ІН ОМ.' · . 
О Р УТУЖ1І>rL1' принЦИПами ДІЯЛЬНОСТІ Центру є закОНН1СТЬ, ДОТРИМання І 

СНОВn.rиу.u-· . . ф.... . 
moдИНИ систеМНІСТЬ, ДОСТУПН1СТЬ, кон lдеНЦІИНІСТЬ, захист прав , 

2.1. 
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відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання 
допомоги. 

2.3. Основними завданнями Центру є: 

- участь у виконанні загальнодержавних та міських соціальних 
програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми 

та t:tолоДДlO, зокрема забезпечення соціального обслуговування, 
СОЦІального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і 

реабілітації, соціальної та психологічної адаптації; 
- створення спеціалізованих служб та формувань, забезпечення їх 

функціонування; 

- залучення громадськості до соціальної роботи із сім'ями, дітьми 
та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху. 

2.4. Центр, відповідно до покладених на нього завдань: 
забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді 
шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, 
соціально-медичних, соціально- економічних, юридичних та 
інформаційних послуг; 
·v· '-'. v 

ЗДІИСНЮЄ СОЦІальне супроводження прииомних СІмеи, дитячих 

будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, 
піклувальників, сімей, які опинилися в складних житrєвих 
обставинах, багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей, 
сімей, де виховуються діти-інваліди, здійснює соціальний 
патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі 
обмеження або позбавлення волі на певний строк; 

- здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну 
адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування з метою підготовки їх до самостійного житrя; 

_ надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також 
їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним 
батькам батькам-вихователям та усиновлювачам; 

_ здійсню~ соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмовам . ... 
від новонароджених ДІтеи;. .... ... . 

_ здійснює соціально-психолопчну реаБШІТац1Ю ДІтеи та МОЛОДІ з 

функціональними обмеженнями;. . 
_ забезпечує раннє виявлення, оБЛІК, СОЦІальне супроводження 

сімей, які опинилися в складних житrєвих обставинах, а також 
ведення відповідного банку даних; 

_ проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та 
профілактики соціально небезпечних ~ороб у дитячому та 
молодіжному середовищі, в тому ЧИС~1 серед груп ризику, 

їх наслідків, пропагує здоровии СПОСІб житrя; 
подолання .. ..... . 
здійснює соціально-реабlЛІтаЦІИНІ заходи, спрямоваш !lа надання 

особам, які перебувають У складних жи:т~;их ситуацІЯХ (у тому 
числі, які постраждали від насильства в СІМ І , допомоги У 
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відновленні ним~ порушених функцій організму, компенсації 
обмежен~ ЖИТТЄДІяль~ості та підтриманні оптимального фізичного, 
ПСИХОЛОГІЧНОГО, СОЦІального рівня для досягнення соціальної 
адаптації; 

- впроваджує державні соціальні стандарти і нормативи, нові 
форми, методи, інноваційні технології проведення соціальної 
роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; 

- проводить "круглі столи", семінари і тренінги з питань соціальної 
роботи, залучає до цієї роботи спеціалістів та волонтерів; 

- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань. 
2.5. Центр під час виконання покладених на нього завдань: 

- взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями, а також фізичними особами; 

- сприяє громадським організаціям, іншим об"єднанням громадян у 
реалізації соціально значущих ініціатив і проектів; 

- залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти 
господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до 
розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді; 

- здійснює заходи щодо розробки та поширення соціальної реклами 
та організації роботи із засобами масової інформації; 

- сприяє добровільній, доброчинній, соціально-корисній діяльності 
дітей та молоді, роботі волонтерів при центрі; 

- веде облік проведеної соціальної роботи із сім' ями, дітьми та 
молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали 
з питань, що належать до його компетенції; 

_ проводить соціологічні дослідження та опитування з метою 
визначення проблем сім'ї, дітей та молоді; 

_ залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні .. .,. 
гранти, а також надає гуманІтарну та ІНШУ допомогу СІМ ЯМ, ДІТЯМ 

та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потреБYJQТЬСТОРОННЬОїДОПОМОГИ. 

3. Права Центру 

З .1. Центр має право: ... .. 
_ а роз~ттcrтт Державної СОЦlалЬНОI служби, Київського обласного 
вносити н J~ • u • • 

центру соціальних служб для сім'ї, ДІтеи та МОЛ~Дl, о~.ганбам Ml~Ц~BOГO 
самоврядування пропозиції щодо вдосконалення СОЦlальНОI ро оти з СІМ ями, 

дітьми та молоддю; . ... eКnB відповідних бюджетів з питань, що _ вносити ПРОПОЗИЦll до ~o 
належать до його компетеНЦll; . . . 

Ф кціонування спеЦІалІЗОВаних СОЦІальних служб: 
- забезпечувати rн.. б підтримки сім'ї спеціалізованої 
спеціалізованої СОЦlалЬНОI служ и .'.. .. 

. .. б упр оводу сімейних форм ОПІКИ, спеЦlалlзованОI 
СОЦlалЬНОI служ и с ня спеціалізованої соціальної служби 
соціальної служби раннього втручаи , 



реінтеграції та соціалізації вихованців інтернатних закладів, спеціалізованої 
соціальної служби. C~OBO~ дітей у конфлікті з законом; 
_ утворювати спеЦl~IЗОВ~1 формування (служба соціальної підтримки сімей, 
служба роботи з ІН ЄКЦІИНИМИ Споживачами наркотиків, центр соціально
психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями, соціальний гуртожиток, служба .. '-'. . . 
ВТОРИННОI заинЯТОСТl, центр волонтеРІВ, студентська СОЦІальна служба, 

служба "Телефон довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка 
• • w • 

ДJIJI МОЛОДІ, консультаЦIИНI пункти в закладах соціального спрямування та 

закладах охорони здоров"я тощо), типові положення про які затверджує 
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; 
- укладати в установленому порядку угоди з підприємствами, установами та 
організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих 
на виконання покладених на нього завдань; 

- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з 
їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру; 
- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, 

w ._ 

що належать до иого компетеНЦll; 

- проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за 
виконанням соціальних програм і проектів, умовами житrєдіяльності, 

моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, 
вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів; 
- порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових 
осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної 

роботи із сім'ями, дітьми та молоддю; 
- надавати благодійну (гуманітарну допомогу); 
- для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій 
з питань поліпшення соціальної роботи із сім' ями, дітьми та молоддю при 
центрі можуть утворюватись консультаційні та методичні ради, які провадять 
діяльність на громадських засадах. 

4. Послуги Центру 

4.1. Соціальні послуги, що надаються Центром є державними і здійснюються 
на безоплатній основі. 

s. Керівництво Центром 

5.1. Ке івництво діяльністю Центру здійснюється директ?ром. 
р изначається на посаду та ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ з посади 

5 .. 2. Директор Центру пр Київським обласним центром соціальних 
МІСЬКИМ головою за погодженням з . 
служб для сім'ї, дітей та молоДІ. 

5.3. Дир~ктор ~eнтpy: несе персональну відповідальність за виконання 
- керує ДІЯЛЬНІСТЮ Центру, . прийНЯТИХ ним рішень· 
ПОкладених на Центр завдань, закОННІСТЬ , . 



- визначає ступінь відповідальності працівників; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові 
інструкції працівників Центру; 

- видає в меж.ах св?єї компетенції накази організаційно-розпорядчого 
характеру, органІЗОВУЄ І контролює їх виконання; 

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру; 
- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стяmення на працівників 
Центру; 

- утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення 
кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію посадових осіб 
місцевого самоврядування; 

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
5.4. На час відсутності директора його обов'язки виконує начальник відділу 
соціальної роботи. 

6. Майно та фінансово-господарська діяльність Центру 

6.1. Майно Центру складають основні і оборотні засоби Центру, а також інші 
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. 
Майно Центру є комунальною власністю м. Бровари і закріплюється за ним 
на праві оперативного управління. Органом управління майна Центру є 
засновник - Броварська міська рада. Будь-які дії щодо майна Центру 
(відчуження, передача в оренду, списання і т.д.) У тому числі укладання будь
яких право чинів щодо майна Центру (інвестиційний договір, іпотечний 
договір, договір застави і т.д.) на підставі яких виникають права та обов"язки, 
Центр здійснює відповідно до рішень засновника. 
6.2.Джерелами формування майна Центру є: 
- майно, передане йому засновником; 
- майно, придбане в іншого підприємства, організації; 
- інше майно набуте на підставах, не заборонених законодавством. 
6.3. Діяльність Центру фінансується за .P8.XfН0K коштів, передбачених у 
місцевому бюджеті, надходжень КОШТІВ ІЗ державного та обласного 
бюджетів для фінансування заходів на. виконання державних та галузевих 
програм з питань сім'ї, дітей та МОЛОДІ, а також за рахунок спонсорської, 

благодійної, гуманітарної допо~оги .. 
6.4. Умови оплати праці праЦІВНИКІВ Центр?, .встановлюється. Брова~ською 
міською радою згідно умов, затверджених MIHICT~P~:ВOM ПР~І та СОЦІальної 
політики України, МiHiCTepCTBO~ У справах СІМ .. І, .МОЛ~!,І та спорту за 

З Фінансовим управЛІННЯМ БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради. погодженням . . . 
6 5 Г анична чисельність і фонд оплати працІ працІВНИКІВ Центру .. р . . 
встановлюється міською радою зг!дliО з типовими .. стр~ою І штатами, 

Ф'нансовим управЛІННЯМ БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради. погодженими ЗІ. . · .. 
6 6 Г чисельність і фонд оплати працІ працІВНИКІВ спеЦІалІЗОВаних .. ранична .' 

б Ц еНИХ за рахунок спеЦІальних КОШТІВ, затверджується слу.ж евтру, створ 



директоРОМ Центру і у разі потреби з особою, що фінансує діяльність 
відповідної спеціалізованої служби. 

7. Ліквідація та реорганізація Центру 

7.1. Центр може бути ліквідований або реорганізований за рішенням сесії 
Броварської міської ради або суду у порядку, передбаченому законодавством. 
7.2. При реорганізації чи ліквідації Центру працівникам, які звільняються, 
гарантуєrься додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 
7.3. У разі ліквідації активи Центру передаються іншій неприбутковій 
організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 
7.4. Центр вважається ліквідованим чи реорганізованим з моменту 
виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців. 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Положення 

8.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться у тому ж порядку, що й 
затвердження Положення. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови, cekpeta .. ,I".-м,. І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник відділу --т+---_ Т.М.} 
у справах сім'і та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ~л.м.в 
і 
І -! 
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Додаток 2 
до рїшeвнJI міської ради 

від" /J.."J 0/, 2002jJ. 
N! ,,~- 5'з-(),г 

СТРУКТУРА ТА ШТАТИ 
міського Центру соціальної та ме,цико-пе,цагопчвої реабілітації 

дітей-іввалідів Броварської міської ради. 

Посада Кількість Посадовий МісJIЧВИЙ 
штатних OJ(JIiД фонд 
одиниць (ГРН.) заробітної 

плати 

(ГРН.) 
2 3 4 5 

Адмівіетративво-упраВJJівський персонал 

Пиnепор 1 1319 1319 
Заступних директора знавчаль 1 1253 1253 
во-медичвої частини 

Заступвик директора з АГЧ 1 1253 1253 

ГOJIОВВИЙ бyxranтeр 1 1187 1187 

Б----'У АІ. D.I.1 J.. Еіи 1 943 943 

Секретар-дїловод 1 741 741 

Разом: 6 6696 

Вiд.qіл OOt-JIYП!Ву&8_вВJI це ... р", 
Завідуючий господарством 1 943 943 

КacтeJUIIШl 0,5 605 302,5 

Машиніст з прaIIНJI та ремонту 0,5 643 321,5 

білизни 
Прибиральвици службових 2 605 1210 

приміщень 
60S 0,5 302,5 

Комірвик 
0,5 60S 302,5 

ІПдсобвий ~іТИИХ • 0.5 741 370,5 
Робітвик з peMOН'l'Y 1 

об\i,ll.У luBYВJ1ВlDl будївЩ 
3 605 1815 

Сторож 



-'9 Робітник з ремонту та 0.5 741 370,5 
обслуговувавия 

електРооблaдиaвнJI 
-10 РобіТНJП( з ремонту та 0.5 741 370,5 

оБСЛУГОВУВ8IIIIJI водопровідних 
та каналізаційних систем 

11 Двірник 1 605 605 
12 Гардеробник 1 605 605 

Разом: 11.5 7518,5 

lідділеввв: еоціuьноі, пеНХOJJого-педагоJiчноі реабілітаціі, "Матері та 
(атвни" 

1 Психолог 2 992 1984 

2 Вч.логопед 2 1155 2310 

3 Вч. дефектолог 1 1155 1155 

4 Вч. реабілітолог 3 1155 3465 

5 Методист 1 1155 1155 

б Тренер з аpтrерапіі 0.5 1074 537 

7 Муз.керівник 0.5 1074 537 

8 Вихователь 2 1155 2310 

9 Асистент вч. реабілітолога 2 992 1984 

10 Пом. виховаТeJIJI 2 741 1482 

Разом: 16 16919 

Відділеннв меднчного супроводу 

1 Лік. педіатр 1 1237 1237 

2 лік. невролог 0.5 1237 618,5 

3 Фахівець з фізичної реабілітації 1 1074 1074 

4 мlсстарша 
1 943 943 

5 міс з аромо- фіто-терапіі 0.5 894 447 

6 міс з проведеНВJ1 масажу 2 943 1886 

Разом: 6 6205,5 



о' 

~ . 

ВWiл еоціuьноrо патронату 

1 Соц. працівник 1 
2 Водій 1 

Разом: 2 

BeLoro: 41.5 

Виконуючий обов' JlЗІСИ міського голови, 

секретар ради 

992 992 
643 643 

1635 

38974,00 

I.В.Сапожко 
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