
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ПРcfЗатв~рдж~~ня змін до структури, загальної чисельностГкfарату 
МІСЬКОІ ради та виконкому, виконавчих органів ради 

Розглянувши подання заступника міського голови Виноградової Л.М. 
від 09.01.09 про виведення Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді із підпорядкування відділу сім'ї, дітей та молоді та про надання йому 
статусу самостійного підрозділу Броварської міської ради відповідно до 
Постанов Кабінету Міністрів України Н21126 від 27.08.2004р. "Про заходи 
щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", 
N21620 від 15.11.2006р. "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів Украіни з питань діяльності центрів соціальних служб ДJUI сім'ї, 
дітей та молоді", Розпорядження Кабінету Міністрів України Н29-р від 

18.01.200Зр. "Про віднесення посад працівників центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних 
службовців та органів місцевого самоврядування", на виконання листа 
Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Київської обласної 
державної адміністрації Н201-13/1-886 від 25.12.2008р. " Про приведення у 
відповідність Положення про Броварський міський центр соціальних служб 
для сім'ї дітей та молоді" та подання начальника спеціального відділу 

, •• u • 

. контроJПO за станом благоустрою. та ЗОВНІШНІМ .. дизаином . МІста 
Василевської о.л. від 19.12.08 про збшьmеНIUI штаТНОІ чисеЛЬНОСТІ вище 
вказаних виконавчих органів ради, керуючись п.5 ст.26 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування В Україні", Броварська міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

Внести зміни до структури та загальної ~сел~ност~. апарату ~iCЬKOЇ 
1. якому виконавчих органІВ МІСЬКОІ ради ЗГІДНО з 

ради та вико , 

додатком 1. . ального відділу контролю за станом благоустрою та 
2. Нач~н~КУ сп: м міста Василевській О.Л., директору Центру 

ЗОВНІШНІМ. диз;о ім'ї дітей та молоді Кваші Л.А. внести зміни в 
соціальних служ ~ с р;дкованих структурНИХ підрозділів та 
штатні розписи ПІДПО 

.. тановленому порядку. 
затвердити ІХ в ус ли чинність додаток 1 рішення Броварської 

що втрати . .. .. 
з. В~зна:~ такими:, 1208 N2976-52-05 "Про затвердЖення змін дО 

МІСЬІСОІ ради ВІД 25. · 
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структури, загальної чисельності апарату міської ради та виконкому, 

виконавчих органів ради". 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконуючого 

обов'язки міського голови-секретаря міської ради Сапожка І.В. 

І.В.Сапожко 



поДАВИЯ: 

КеруюЧИЙ справами виконкому 

поrоДЖЕВВЯ: 

Заступник міського голови 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управліННJI 

В.о.начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст 

Начальник загального відділу 

~ 

К.В. КУЗНЄЦOl 

РуденкоВ.В 

ВиноградоваJl} 

еленськаЛМ. 
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І 

І 

Баба-Мірзоєва~ 
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Додаток 1 
до рішеввв Броварської 

міської paдll 
від "fЗ .. ()/. 2009р. 
ХІ 9'6 - 5З-t>Г 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕльmсть 
апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради 

.Ni1 Найменування апарату nlа виконавчих 
-

Кількість 
n. n. органів ради одиНІІЦЬ 

1. Апарат міської ради та виконкому 44 
2. У правління економіки 16 
з. Земельний відділ 8 
4. Відділ з житлових питань 4 
5. Архівний відділ 2,5 
6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 2 

цивільного захисту населенWI 

7. Відділ б~алтерського обліку 5 

8. Управління містобудувaнWI та архітектури 9 

9. УПQавління освіти 12 

10. Відділ культури 3 .-
11. Відділ фізичної культури та спор~ 2 . . ,.. . 5 12. Віддш в справах сІМ 1 та МОЛОДІ 

• ,.. • u 16 13. Центр соціальних служб дЛЯ СІМ І, ДІтеи та 
• 

МОЛОДІ . ... 7 
14. Служба у справах ДІтеи ... . . 
15. Адмініс~ативно-господарськии ВІДДШ 22,5 

50 
16. Управління праці та соціального захисту 

населенНЯ 12 . 
17. Управління Koмyн~HOЇ влаСНОСТІ 

17,5 
18. Управління житлово-комунального 

господар_ства 6 
19. С ідділ контролю за станоМ 

пецв ... міста 
б .Y~ тр_ою та ЗОВ~1 IИ.fМ ~ ..... заИ80М 

13 лаГ0 с f.(~~ • .• , a~ 
20. Відділ капітальнQ+V'~ '~tїB~ .. : ~ 14 

П· ~~ ""~ J:I 
21. Фінансове ynp~ ~"ю7' I\~ {\ ВІ ~ ІІІ О:, 270.5 

Виконуючий обоВ'~'1 ~Ь~ I;~ c~ ~I' LВ.Сапож 

голови-секретар МІСЬ І _ -;;;; JJ 
~ ".,. 

':J/". '8 

ко 



поДАННЯ: 

НачальНИК відділу з кадрових питань 

погОДЖЕННЯ: 

КеруюЧИЙ справами виконкому 

Щербань В.Г. 

Кузнєцов КА. . 
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Про зміну підпорядкування 
Броварського міського 

Центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Подання 

Виконуючому обов'язки 
міського голови, 
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 р. N!! 
1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім"ями, дітьми 
та молоддю" та від 15.11.2006 р. N!! 1620 «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді», листа Київського обласного центру 

соціальних служб для сім'''ї, дітей та молоді" від 25.12.2008 р. N!! 01-13\1-886 
"Про приведення у відповідність Положення про Броварський міський центр 
соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді", прошу Вас розглянути на 
засіданні сесії Броварської міської ради питання щодо виведення 
Броварського міського центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді із 
підпорядкування відділу у справах сім"ї та молоді Броварської міської ради 
та вюпочити зазначений Центр в структуру виконавчих органів Броварської 
міської ради як самостійний підрозділ зі штатною чисельністю 16 одиниць. 

Заступник міського голови 
~ Л.М. Виноградова 



.:S8СТУПИИК 
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МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

~гІ-Je. 
НIlЖИ/ JrY.' 

~~~~~ 
:СТРАЦІЯ 

ііі /'~ ~ ТА МОЛОДІ 

f1d" . ./Р. 1)( J,/)()~- . 

-
' ____ 2oolfp .. ~.м.ВИНОІрадова 

цного N!! -----------------------

паі1: kocsssdm@ukr.net 

КОoyJочому обов 'ЯЗІШ 
міськоrо rОЛОВD 
САПОЖКУ І.В. 

аа == __ о _ .08.2004 N! 1126 ,,про 
заходи Що:tо.вдос~онале~ соціiJїЬної-роботи"їз сім'JIМИ, дітьми та молоддю", рimеllИJlМ 
Б?ваРСЬКОl МlСЬКОI ради ВІД 26.05.2005 N!!7ЗЗ-З4-04 "Про спеціальний заклад ,,Броварський 
~сьІСИЙ цеll'Ip соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та молоді" був створений Броварський 
МlсьІСИЙ центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та молоді. 

Відповідно до поICJIaДевих завдань, цеН1р забезпечує соціальне супроводжеИНJI 
сімей, JПd опииипися в складних ЖИІІЄВВХ обставинах, ДИТJIЧИX будинків сімейного типу, 
пропагує розвиток сімейивх форм ВВXOBВIIIIJI, здійсmоє соціальний патронаж 
неповнолітніх та молоді, JПd перебувuоть або повернулися з місць позбавлеВВJI волі, 
профілактиху раннього соціального сирітства через соціальну роботу з жінками, JПd мають 
намір відмовитись від новонародженої ДИТИНИ, соціальну роботу щодо запобiraвиJI 
насильству в сім'ї та жорстокому поводжеввю з дітьми, соціально-психолоriчиу 
реабілітацію дітей та молоді з фушщіональними обмежеllllJlМИ, займається соціальною 
адаптацією та ПЇДГОТОВКОІО дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пiкnyвВIIIIJI з 
числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів до самоcriйиого ЖИТІЯ, 
орraнiзовує та проводить іиформаційпо-просвітвицькі профілактичні заходи у дитячому 
та молодіжному середовищі. 

ВіДповідно до плаву роботи Державної соціальної служби ДJIJI сім'ї, дітей та молоді 
на lСВітевь 2008 року, було здійснено комплексну перевірку діяльності центрів соціальних 
служб ДJDI сім'ї, дітей та молоді КИївської області: в TO~ ~слі і Броварського міського 
центру соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та молоДІ. У ДОВІДЦІ ~.o резу~~ТІ! комплексної 
перевірки було вказано на те, що .вс _ оо е _ еч ~ипово . п~ ~~e ...:' о 
затвс ено по о. • визначено о aIIIIJI Б ова сJl го мlсы(го ЦССС 

вitшiлy У справах ciм:~.Ta_~o~oJ.Ii.. .. , · 
- . е жсо .;...QШ-.було- зобов ~aнo ...... 
Кабін 'Мївїстрів України від 16.11.2006 ро . Х!!1620 ."П о ~ сеllИJl ЗМШ ДО ДeJПCИX 

. - fЛY а mету стрІВ краши з питань Д1JIJIЬHOCТ1 центрІВ СОЦІальних CJIY.ж ДJIJI 
постанов кий . .~ . . -- . 
сім'ї, дтей та молоді", JIpJIQЖCIПIJНIPв-Броварсь М1СЬNШ цe~ СОЦl8ЛЬВИХ СЩ6lЩl} 
сім'ї дітей та молоді.:- . 

, , Зв8жmочи на вищезазначене, просим? ро~гJIJIВYТИ М~?fCЛИВІСТЬ приведе~ ,! 
відповідність положеНВJI про Броварський М1ськии центр СОЦІальних служб ДЛJI сІМ 1, 

піТРй тя мплопі. 4 



- 1); 
КИ І ВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ для СІМ'ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

01032, М. Київ, вул Комінтерну, 16., тenlфакс: 235-84-35, 246-47-97, e-~ail: kocsssdm@ukr.net 

IJJ rJ5;" -n rlO8fl. 1'& РІ: ~~ -J>,f6' fJ,/ ./! JI 

Про првведенВR у відповідність 
По~о.евНJI про Броварський міський центр 
COЦIDJ1LDDX с.пужб ДJIВ сім'ї, дітей та МОJlоді 

ВокоDyIОЧОМУ обов'взки 
міСЬКОГО ГОJlОВИ 
САПОЖКУ І.В. 

ШапОВІІІІЙ Ігоре ВасВJIЬОВОЧУ! 
На виковВIIИJI постанови Кабінету Міністрів Украіни від 27.08.2004 N!! 1126 "Про 

заходи що~о. вдо~~овале~ соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молодцю", рішеllВJlМ 
Б~ваРСЬКОІ МlСЬКО1 ради ВІД 26.05.2005 N!!73З-З4-04 "Про спеціальний ЗВIC1J8Д ,,Броварський 
міський центр соціальних служб ДJIJ1 сім'ї, дітей та молоді" був створений Броварський 

. міський центр соціальних служб ДJIJ1 сім'ї, дітей та молоді. 
Відповідно до ПОICJIaДевих завдань, центр забезпечує соціальне супроводжеВИJI 

сімей, JПCЇ ОІІИВИЛИCJI в сЮІадвих ЖИ'1ТЄВИХ обставииах, дитJIЧИX будивків сімейного типу, 
пропагує розвиток сімейних форм виховаввя, здійснює соціальний патронаж 
неповнолітніх та молоді, які перебувВІОТЬ або повернулися з місць позбавлеllllJl волі, 
профілактику раввього соціального сирітства через соціальну роботу з жінками, які мають 
намір відмовитись від новонародженої дитини, соціальну роботу ЩОДО запобігавия 
насильству в сім'ї та ЖОРСТОКОМУ поводжеввю з дітьми, соціально-психологічну 
реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмежеВВJIМИ, займається соціальною 
адаптацією та підгОТОВКОЮ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклув8ВВJI з 
числа учнів старших КJIaciв та випусквиків інтернатних ЗВIC1JВДЇВ дО самостійного життя, 
організовує та проводить інформаційно-просвітницькі профілaxrичвї заходи у дитячому 
та молодіжному середовищі. _ . _ . ,.. . .. . 

ВіДповідно до плаву роботи ДержавНОІ СОЦ18ЛЬВ?1 ~би ДJIJ1 ~IМ І, Д1~И та. молоДІ 
на квітень 2008 року, було здійснено комплексну ~epeBIPКY ~н~сп центрІВ СОЦ1.альних 
служб Д1IJI сім'ї, дітей та моло~ !"ї~cь~oi обласп! в ТO~ ~CЛl 1 Броварського МlCЬKOГ~ 
центру соціальних служб ДЛJI сІМ 1, ДІтеи та молоДІ. у ДОВІДЦІ ~.o резУ~1!і~ комплеКСНОI 
перевірки було вказано на те, що вс .. е. еч ~ИПОВО ,п~ ~~e ...., о це 
затве ево поло. . визначено . о 8IDDI Б ова с' го М1СЬІСого ЦССС . . • . ,- ол ош вuшшy У справах СІМ 1 та м· , . 'о..,. . ., _. ,.... . б ' ивести в ов сть . 

е ЖСОЦ Q..QIQ. •• було- зо ОВ ~аио . .,". 

3 DOBarOIO 

ДІІректор центру 

Баранка ----... "',. 

Л.О.JlікОJlаєико . --- .. --
, I>p:r,I .. , "M~ ;:'til\. 

r BxIДI',~· J-I/(l/§U. 
q~., ../~ F>9 ... 



Ка6інет МіНіСТРіВ Украіни; Розпоряд*еНН8 від 
18.01.2003 не 9-р 

картка І ~ОlСуМенти І ІаорlА І ПОВ'JI38нl AQIC-n' І п,вnlкаqП І Тека дnп ДIJVКV 
Документ 9-2003-р, редаJCЦfя від 14.02.2007 на пlдтві 45-2007~P 

EJ ~ [I).~ ~ а 0@J@J 
СторІнки: [1] 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАtни 

РОЗпоряджвння 
від 18 аі ... 2003 р. N 9-р 

киї .8 

Про ВіднесеН~Я,~оса~ працівників системи центрів соціальних 
служб для C~M 1, д~тей та молоді до відповідних кате~орій 

посад державних службовців та op~aHiB мicцeBO~O 
самоврядування 

( Із змінами, внесеними згідно з ЛОС!l'аНОВОD км 
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 ) 

( Із змінами, внесеНЮ4И згідно з Розпорядженням км 
N 45-р ( 45-2007-р ) від 14.02.2007 } 

1. Відповідно до статті 25 Закону УкраІни "Про державну 
службу" ( 3723-12) віднести посади працівників республікансько~о 
(Автономноl Республіки Крим), обласних, КИ!всько~о та 

Севастопольсько~о міських, районних, районних у мм. києві та 

Севастополі центрів соціальних cnyzб для сім'1, дітей та молоді до 
таких кате~орій посад державних cлyzбовців: 

четверта категорія 
(Автономно! Республіки 
Севастопольсько~о міських 
дітей та молоді; 

посади 

Крим) , 
центрів 

директорів 
обласних, 

соціальних 

республікансько~о 
КИІвського та 

служб для сім' 1, 

п'ята категорія - посади заступників директорів, начальників 
відділів та Іх заступників, завідУЮЧИХ секторами ~оловних 
бух~алтерів реСПубліканського (Автономно! ~еспубліки Крим), 
обласних КИ!вського та Севастопольського міських центрів 
соціальн~х служб для сім'l; дітей та молоді; 
{ Абзац ~ре~ій ny.нK~Y 1 в редакціХ Розпорядження км N 45JP 
( 4S-2007-p ) від 14.02.2007 } 

шоста категорія посади директоріВ, ~ачальників в~дділів 
~ Лонних У мм. києві та Се8астоПОЛ~ центрів соц~альних 

рапОННИХ, рап ., і і . 
служб для сім'1, дітей та Nолоді~ заступник~: начаЛ~Н~~~8 ВіДДАЛ~В 
й києві центрів соц~альних СЛУЖ'-J для C~M ... , Д те", та 

ра он~их у м. і і -~8 республіканського (Автономно! Республіки 
NОЛОД~; спец ал c.~ 

. __ .. \ 1\'Рябочий стол\Боровко\Електропа\Законодавчі ..• 12.12.2008 ------



Крим), обnасних, КИІвсько~о ~a Севас~опоnьсько~о ~іських цeH~piB 
соціаnьних служб дnя сім'І, ді~ей ~a моподі; 
{ Абзац че~вер~ий nyик~у 1 в редакціІ Розпорядження км N 45-р 
( 45-2007-р ) від 14.02.2007 } 

сьома кате~орія - посади спеціалістів районних, районних у 
мм. КИєві та Севастополі центрів соціальних служб для сім'!, дітей 
та моподі. . 
( Пунх~ 1 в редакціІ Постанови км N 1757 ( 1757-2004-л ) від 
25.12.2004 ) 

2. Відповідно до статті 14 Закону Украіни "Про службу в 
op~aHax MicцeBO~O самоврядування" (2493-14) віднести посади 
працівників міських, районних у містах, селищних (сільських) 
центрів соціальних cnyzб для сім'!, дітей та молоді до таких 
кате~орій посад в op~aHax місцевого самоврядування: 

п'ята кате~орія - посади директорів міських (Mic~ обласного і 
респубnікансько~о в Автономній Республіці Крим значення) центрів 
соціаnьних служб для сіМ'І, дітей ~a моподі; 

шоста категорія - посади директорів, начальників відділів, 
міських (міст районно~о значення), районних у містах, селищних 
(сільських) центрів соціальних служб для сім'!, дітей та молоді; 
начальників відд~л~в, спеціалістів міських (міст обласного і 
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) центрів 

соціаnьних служб для сім'!, дітей та молоді; 

сьома категорія - посади спеціалістів міських (міст районного 
значення), районних у містах, сепищиих (сільських) центрів 
соціальних cnyжб для сім'І, дітей та молоді. 
( Пункт 2 в реда1Щ1J: Постанови км N 1757 ( 1757-2004-л ) від 
25.12.2004 ) 

з. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 

Кабінету Міністрів УкраІни від 12 грудня 1994 р. N 900 

( 900-94-р ). 

Прем'єр-мініСТР УкраІни В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28 
СТорІнки: [2.] 

~ 3наАтм cnова на сторІнцІ: І І tD 

вкрити ] 

-11n1tlllt укріІІно.ld (1&0 рас.) пrrepм, НIНIМamtНI ДОІІЖІ& CnOI. 3 OtМ8ОІ1И ... 

УправлІнНЯ КОМП'ютеРИЗО!8НИХ систем 
Апарату верховноі Ради УкраІНИ е> 1996-2007 

[вгору ] 



ДОКУМЕНТИ 

У. Зl3llаЧ!1ЄТЬ~ сluформаціltllо-тe1tllіЧllе' забезпечetuUl 
]зrJUЩy цивinьноі справІІ., а такоЖllаАмeuyuaJlllR суду, 
] ooro ос.оба 8і1сртаєтьск d П030DІІОlO заявОlO, cкaprolO, за
]010 про ВIДКрИ'1ТЛ oкpeмoro провa.цжemUl у справі, кnопо
UПIJIМ. про.видачу ДОЗВ~ па ПРІІМУСОВС DІІКОU8lПIR рі
еІlJUl 1ІІ00СМПОro СУ1ІУ або про BII8IWUUl рішеШUI UI03eм
Dro'CY,II3, що 11t; пJAiuПaє примусовому ВllКонаапuo.. . 
.2. МiJlicтepcтвaм та РІШИМ. цcmpanы�имM oprarlBM ВНКО
aв'JoI. DJJ!ІдИ ~РИDСCnI DJJaClII ПОРМВТЯDllо-правовj акти У 
IДПОDIДІUcrь ІЗ цiЄlO ПОcтaJIОDОШ.. . 

ЩіеА, '��p-Jlтпстр 3'JqIaC'lII 
В. :НlIYICОВНЧ 

~.,,] КА&ІІІЕІ МІНІСТРІВ YКPAїlll1 .. 
-постA1l0ВА ' 

від 15 m.стопDAВ ~OOB р • .Nit 1620 .• 
КїUD 

]ро Dнесеннп змІв 'АО АеПIОIІ nOCTallOO НаОlllОП 
МІнІСтРІв 'нраіНн з пвта.,ь alBnhllocтl qОlпРlв 
coqlUhHHX cnJJI16 МП сІм'і. АпеВ та МОnОАI . 

.І<абіпщ МЬистрів УкраіН11 ПОСТАНОВЛЯЄ: . 
Внестп до постанов І<аБUIСТУ МіlІістрів У~аіIIИ 3 ПИ'liUIЬ 

dвnьHOcтi центрів соціanьНИХ c:nужб ДJUI сім І, дітсіі та мо
lоді зМіпи, ЩО ДOДlUOТЬCJL 

l1pu, 'IIp-JlтIЇClllP 3'rcpaire., 
В. J1НY1CОВll'l 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постанОDОЮ Кабінсту Міпістрlв У1tpаЬш 

від 15 тІСТОПада 2006 р. N! 1620 
. . ЗМІНИ" 
ЩО ВВОCJIТЬCJI дО постанов І(абівеп Міністрів 

• • .1 • . 'Украівп 3 mlТапь ДUШЬВОCn Цellтp1В соЦ1ВJlЬШІХ 
, сшужб ДJUI cDl'і, дітеіі та молоді' • 

1. У пocnнові Кабінету МiJlїcтpiв Укрablи від 12 тра8ПJI 
2004 р. N! 608 сПро затвepдzeiпul ТИП080ro пonmкeвna ~o 
центр соцiaJlьно-пQlXDJlОПЧПО[ ДОПОМОПІ. (OabiцUim. ВІС
RlIК УкpaItrИ, 2004 р., N! 19, ст. lЗ25, N! 52, ст. ~451; ~005 р., 
J'W 39, ст. 2(74): . • tr 

1) утекс:ті постанови СІІ0а сМіністерство У Cllpавах Clаll, 
аітеА та мonаді. в усіхв~з~ c:nовами сМЬІіс
терство У ~aвax сїм'І, MOnOДl та ~OPТY. У вlдповfдпому 

~ИПОDОМУ .П~ОжeвJd, аатверджепомУ За3I11ЧellОIO 
постапОDоm: '. _ • .:я 
абзац перuпdi.пушау 8 і пymcr 1З вшcnaCnI У DIUA редак-

ци;8. І<оордиwщiш діШво~ ЦIЩТPЇD 3ДЇЙClUOЄ Д~~"
Спужба, а коитрonь .та ор~ацііІПО-М~lе.забeзtrе: 
ЧI!JUUI Іх дiJшьпо~ - відпОВІДНО р'еспубniJcaнськиil (Авто 
номпоі Респу6JIiIoi l(рим), обnшu, ~~.:ь:aA та. C~ 
пonьський міські.цептри соцianЬ11П Wl.31AV ДIUI СІМ" ~ 
та мonоді.і· .' . ___ I~ -.. ... ІІІ по-

с1З. Центр О'1onJDє ДИРetmJР, ~ прIl3Вача .... - _ 
СаДУ та зDЇJJЬWIєrьCll" 3 ПОСІДІІ керlвшuшМ oPrallf' що 1~~3 

П ПРО призна'1C11DJ1'ВноCИТlt BIДIIOBIДIU&D pllВ Центр., o~ cnpб сіМ'І' 'теіі та Mondдi за поroД:' 
~=~ianьр=БЛIDII=СИМ (~tО~ОМПОІ Ре~бnіКП 

ІІ!._:'- киів та СевастопOnЬCЬКИМ мlcыGм 
.КрИм), Оwпu:'UIМ, _~ • 'і .. rтей та мonоді і Дср-
центром соцlaJ1ыих 1.і1131М1 ДJUI.~ ~ ~ • , 

ЖСуОЦnyшm~f';~о~а СМfпi~ствому справu сім'І, дітеі1 та 
. сім, .... onnm.спортом.., . 

мonоДі. зaмbulТИ СІІ0ВОМ с ~ :ч- . IJМ. 

• 2. У ПOnQЖeJud про Дe~ o,.;~r:=:BOIO Ulету 
СІМ' D УкрainИ від 27 ~p;2P04 р.М J.:f дi~O~~ 
PelllUl'~, 1101 CO!-dUЬИуОі СЛУЖаіпИб26:р М 35 ст. 2ЗЗ9j 
поді. (О іціAiud1'ВIСПИК кр, " ~ 
2005 р., Із, ст. 665і 2006 р., Nl5. ст. 21~cтy: . . , 

1) пyrlКТ З Д!'ПОDШIТИ ~~~~~IIа:пСІІХOnori~
СIС90pдllИ8ЦUI ~IIOCТI Ц-аr • CDціаЛьвихДeJЩJ~ 

IlоІ·допомоІ'И, cDц!алы�иx'~::~wJJIопчllоІI p_iJd-
матері.та ДИТИlIІІ, цеатрів соЦ!anь . • .' . . . .. . . 

ТаЦіІ дiтelt та МOJIоді З фyrucцiОН~'IIИМИ оБМСЖetl'WUI, 
UOllтpiB ДJUI вrл-;.uФіісовшlХ дітей та молоді (дani - ЗaJUlа-
дп).j • . . 

2) У пyrпni 4: . 
lIЇ,!U1YIIJa' 6 BIIJUl8C'nI В такій редакціі: 
с6) орraнfзовує ПРОJl~etUUI тperriпria та семіJlарш Д,1UI 

нрaцiDшudв центрів, зaкnaдiв та спеціanіс:тів і BOJIOllтepiB, 
ЩО зuyчaкrrьCR до такоІ роБОТИ.j .' 
доповвиnJ пупкт пlдnyпктом 7' тaкoro 3Mi~ 
с7') поroджує приапаЧelll1R ІІа посаду та звulы�et1DJl33 по-

СІДП'директорів зВkJlадів.. . 
з. У ПОста110ві КабіllСТУ Мішстрів УкрвіІОI від 27 серПIUl 

2004 р. N! 1126 "'Пїfi захоДІ. ~OAO DДOCltOllUeнlUl COЦWIЬ-
1101 роботи із clм't,МИ;jffihМu 'іі MOJI~. СОФЩlиииit Bic~ 
'lнК Yкpabur, 2004 р., N! З5, ст. 2340,2, ст. 3451; 2005 р., 
Ні16, ст.845):· . 

і) У ПУluai З ІІОC'ПUІОDІІ СІІС1ва сМіlпстер~у У справах 
мonоді та спор1У. 38МіІІШИ CJ10Вами сМіlliстерству У спра-
вах сім'ї, мonоді та СПОрту.j • . 

2) У Зaranьпому DonожеН1U про ЦeJПР coцianь'lllX c:nyжб 
ДJUI ciM'f, дітеА та моподі, затвердженому 3І3ІІІЧCUОIO поста
новоlО: 

пiд.nyшml4 і 6 nyuктy 8 fJllКllасти D ТаКШ peдaкцJl: 
с4) KOIlтpOJlЬ і орrardзацііы�-методІlчІlсc звбезпе'JеШIR ді

JIJ1ы�осІї ЦеІlтpів соціanьИО-ПСИХOJlОПЧІІОЇ ДОПОМОПІ, соці
алЬНИХ rypтшкиткiВ, соціanьuиx ЦeJmJі.D матері та Дll'nWII, 
центрів соцiaльuо-психсШоri'lllОЇ реабinlтаціІ дітсl та MDJIO-: 
ді 3 фymcцiонuьuимп обмежewUIМи, центрів ДJUI ВІЛ-ів
фЬшвlIIUIX дітей та мопаді (дani - ЗВКJJaДИ).j 

с6) прове.цeJUUI тpeнblriв і семіпарів ДJUI працівmudв ра-
1011НИХ, міських, раііоlinиx У містах, СI!JJИЩJIИX та CЇJIЬськп 
центрів, 311КJП1ДЇD та спеціaniстів і BOJJonтepiв, що 3IJI)"Ia-
ІОТЬСІІ до тако[ роботи.: . . 
. пiдпynкт 1 пункту 9 АОПОВВИТИ CJ10JI!IМИ ccoцillJlыloI та 
ПСІІХonопЧІІО[ адаптаціІ.; . . . , 
пункт 10 ДОПОВІІІІТИ підпунКтом 2' такот змісту: 
42') орnniзОВУВ та провоДІІТЬ павlJllUUl потеіщШни:х опі

кунів, JuкJJyiJIJJыІиків' прИnОМIUIX батьків та батькlв-DІІХО-
Ba~.i.. . 
уnyшai 11: . 
підпyюml2 і З вИ1Шacnr В такій редакціІ: 
с2) 3дШCIUD~.соцianьне C1.DPОВОДЖeнDJI ПРldtомнпх сі

мей, ДИТJIЧИX будпшсів ciм.oro ТІШУ, дітеі, lUd вихову
JOТIICК а ciм'u опiкyJlїІІ, IIЇJUIYJIВJIЬJI, сімеі, lUd С)П1uш
JIIІСІІ В CIUIДПIIX aитraих 06ст.івивах,: соціальниіі патро
lIUIt мonод!, ла відбуває чи відбуna покарUПUI У фораu об
мёиeIIIUI аоо позбaвneнDJI Bon1 па певJШЙ СТРОКі 

З). проводить роботу 13 зaDобiraнвв D'lИlleнJDO правопо
рушень 1'1 ~фофшamnal соціanьпо вебезпewшш хвороб У 
ДJ1ТJI'Iому та MDJJoдbкнoмj cepeAoBIUЦЇ, В тому чиc:n1 atp~ 
rpуп РJI3ІПСУ, ПОДOnDlПIR Ц НaCnfДtdD, ПРDпaryє 3ДOPOB~ . 
спосіб ЖSI1Тll.j • • • • • 
доdОВНИТИ ПУІІКТ підпунктами 4' - 41 'J'iUШro змісту: • 
с4'):забeзDe'J)'Є paнnє DИR8JIeнJUI, оБJJiК, coцїuьne ~o

ВDДЖeнDJI сімей, ві ОПИJUШlICR В CJUI8Д1IИXжптrєвп обста-
виnu, а тa1imк D~etIIUI вiдnовідпоro банку ДDlIIIXi 

(1) sдiACI1IOЄ зuoдu, CDpJIМoвaвi па coцiaJJьJI)' та ПСІІХOJIО
riчпу Dдamaцbo дітей-сиріт та дітей, позбавпених батькlв
cькoro пiкJJyвiUIIUI, з метоЮ пiдroтОВJCП Іх до самoc:тjjtпоro 
211m'Я; • : '. е. 

• • (1) падає шрifдll'DI)', пClIХOJIОnЧlry та софaJJЬ1lY допомоry 
,qiTJIM-спр~ та дiTJIМ, п!'збaвnetIIJМ батвКЇ!lСЬКОro ~
ВaпIUI, а шож іх біonоц'IJIИМ батькам, оmкyпaм, 1I1КJI)''''I 
вam.uiшiм, ПРJdtОМІІІIІІ ~~КIМ, батькам-виховатenям та 
УСНПОD1ПDвачамj . . ' •. 

4.) :ЩіАCluoє c~цianьJlY роботу, CDpJlМOB8IIY па аапобlnul- .' 
IUI вJдмoBi від новонароджених дітейj , 
. (1) aдiitО1IШЄ соціапьПО-ПСIWJJIОnЧlry рr;aбiJJiтaцiJO дітей 
та мonoд.lз фупкціОIl8JJltlUlМИ оБМlSeJllUUtl!l!і • 

тексті Зaram.поro пonожeнnв слово сМiJlМonодьспоpn 
В i~ BiдМiJlКIX з~ml CJ10ВОИ сМіпcJм'JJМ~DДЬспDрт. У 
Dfдпоmдному відмінку.. . • . 

4 У ТІШ ВО ПOnОЖе1UU О СОЦJanьrrо-пClIXOnО-
''11;0 • та мon З 10НIUIЬ1IIІМП С!б-

n и затверджевому' поcтanОIlОЮ' r:rJ с-
Me:r:.;~ від 8 Be~ 2005p..N! 877 .(ОфіціlbuШ віс- • 
:К,УкраІни, 2005 р:, ~ 37, ст. 2275): , 

.. 



ац псршиіі IIlшау 9 і ІІ)УІКТ 15 iJllкnaCnI D такііі ре

]ОРДllнаціш дuшы�ості цenтpiB здШCIUOЄ l,tержсоц
. а ІСОНТРОЛЬ ·та ОР1'lldз;щШно-методичне забезпс
[дlJшы�ості -, Dідповідно республiкanсы�иіі (Авто
респубniки І<РІІМ), облаСJd, КиівсьКJdi та Севаст0-
:ІіА міські.ЦеІІТрII соціanы�их cnyжб ДJUI сім" дітей 
ді.і· ' 
~eJIТp ОЧOЛlOВ ДІІРектор, ~~ призпачаєтьCJI на по
зlЙJ1ЬWlЄТЬCJI 9 посади кершпиком opra~ry, що утоо
:rp. ПoдaнпJl про признаЧeJuui DHOCIIТЬ Dідпопідпий 
~Цianьнnx cnyжб ДJUI сім" дітей ТІі МOJIоді за поroд
І з респуБJIіIСІНСЬКИМ' (АвтономноІ Ре~пуБJIіКII 
обл8CWlМ, Іuliвським та. Севастопольським мiCЬКlIМ 
•. , соціцnы1их CJI~б для. сім'ї, дітеА ,та молоді і 
j~ОШ.j 
~~aцi Третьому пущту 16 CJI0Ba сДсржавнош соці
j cnyжбdш для сім'і, Дітей та ммоді. ЗIМЇlIИТИ CJI0-
~ц~бош...., • 
ТІШОВОМV положeвJII про СОШaJIЬПИЙ ~Ic. 
~or.ty постановош Кабінету Мішстрів УКРIWIИ 
ерeclUl 2005 р. N! 878 (Офіційний віспик Украпщ 
, N! 37, ст. 2276): , 
зац першиАдyнкry 9 і ro'ШСТ 15 ВИКJIаCnI в такій ре-

Соомиuаціш дillJlьиості rypтoжитків ЗДЇЙCНJОЄ Дер
ryЖба. а IШIІТрОЛЬ та орraнiзaцiйtlо-метОДll'J1lе забез
jI іх дillJlьHocтi - відповідно республiкaJlськиіі (Аа-
101 республіки Крим), обласні, КиіваЬКlIЙ та Севас
ёЬКИА міські цempП'соціanьних cnyжб ДJIJI аЩ'і, ді-
мonОді.і . . . 
I'yjmJDтoK OIJOJllOB директоР, який призначаE'J'ЬСІІ 
ІДУ та 3BinьНJIЄ'I'Ь~ з посади керiDшlКОМ орraпy, ЩО 
]І rypтo..-roк. ПОДIJЩJI про призпаlJeнJUI вносить 
Ідппіі центр coцilJIыuli cnyжб для сім" дітей та МО
поroдженвRМ з респубnїкaисьКІІМ (Автономноl рес-
И Крим), QбласниМ, Київським та 9~аC!DПСЩ»а.ким 
м центром coцianьнnx cnyжб для СІМ І, ДІтей та мonо-
]жсоцcпyzБОШfj' • 
'абзаці !'Рсп,ому пункту 16 CJI0Ba с,це~пош соЦ1-
] спужБОШ ДJUI сім" дітеіі та MMOДl. 3ІМ1НИТИ CJlO-
(ержсоЦспужбош.. • 
Типовому пonожeJlНi про соціanьшlii ц мате 1 та 
іІ, З постановош . D!~ стрl 
ІН від 8 BepeCНJI 2005 р. ]\і 879 (ОфЩlhиА віспик 
ВІ, 2005 р:, N! 37, ст. 2277): ~ ре-
5зацперlpИЙ~ 9 і ~ 16 в~стиу 

Коордипаціш дЬшьпості цempiD ЗДЇЙCНJOЄ Держсоц
І, а КОDТpОЛЬ та ор~аційиО;М~ДИЧllе забезпе
іх дiuьпоёті - відповідно ресіІуБJIiКlIІС:ЬКИЙ (Авто
і рecIiyбniки КрИМ), обnac:нi, Кнівсьісий та. Ceвa?"D- . 
Lкиn міські ЦeJlТpИ соцiaJlЬних cnyжб ДЛJI сім'і, ~тeA 
jnnt... ' , 
-- '. _-А • св папо-Це1ІТр очOJl1OЄ ДИРI!КТC?Р, B~ ПРНЗlraчaєrь о-
а 3ВЇJIьJulВТЬCJIЗ посади кершником, op~, ЩО ~ 
штр. ПDДaППII про npизначеШUI DПОCИ'fЬ B~OB . _ 
соЦWп.них cпyZб ДJIJI сім'ї, дітеіі та МOJIОД1 за п~ 
ІМ З республіканським (AвтOIIOdoi Ре~бпіки 
), обnа~uим, кJpвcы1Імта qев~сто~~сьКИМ u:r:; 
ом СОЦIIJIЬJIИX CJ1Y'IC6 ДJII1. СІМ І, дi'l1:A та мon . . 
ШужБОЮ.j '. • Д КОШ соці
І абзаці ~eтьOMY пyщcry 17 CJI0Ba Іс • e~ І сшо-' 
10 c.nyжбош ДJIJI сім'і, 'діТей та MoJI~. ЗамІНИТІ 
Це~со~бош.. .,' . "ВТПФ'Ф'кп'; 
~ Типовому пonожeшu про ишm пр~ І<абiu:і 
Jтd. та МOJIоді, заТDерджепqМУ6ПО~480('ОфiцUbВ 
3'р18 УКРIUUI ВІД 15 moтoro 200 р.оІW . . 
~Укрliiiul, 2006 р., )ІІі 7, ст. 361): 17 l1С'ПІ D такій 
абзаЦ друmй IJYIIIC1)' 10 та ПУІІКТ DИКJI • 
f.di: : __ ::. Є Держсоu; 
)ОРДИіlаціш дiJиiьnocтi центрш ~CJ,Ш 'е забезі1е-
51, а КОllТpОЛЬ'та орraнiзацііы�-мeтoдItчнкий (Aв'rO
І Іх дUuu.пості - afдnoBЇДJIO ~еспу~ Сев.стоri Рec:nубnilOl КpJIМ),' 06JJacпi, кщ.. . ~ 

ПOJlЬСЬКllіі .Ііські ЦСІІТрII coqianьJulX cnужб І/ІІ1І сім'і, дітеіі 
та мOJIОді.; .,.' 

с 17. Центр О'lOJlШВ ДІІРектор, JlКlIA ПРJl3вачаєтьСІІ ва по
саду та'ЗВWIUlIfТЬСІІЗ ПОсаді' Kep!вJBIKoM opraнy, що утво
рив центр. Под;ЬUUl про ПРJізвачСПІUl ввосить відпОВЇД1IИЙ 
ЦСІІТр соцїanыІих cnyжб ДJUI сім'і, дітей та ммоді за поroд
ЖCWІJIМ з республіканСЬКlIМ (Автопомної Республіки 
l(pllМ), облаCllНМ, КиівСЬКАМ та СевастопOJIЬСЬКНМ міСЬКlIМ 
ЦСІІТром соціальних cпyzб ДIUI сім', діТеіі та моподі і Дер-
ЖСоц~БОЮ.j '. 

2) оаб3ац ОДlПfIДЦR'І1Ііі пункту 18 ДОПОВПИТlI CJlовамИ ста 
ДержcDцcnyжбош.~ 

~.,.J Кl&IНЕІ'МIНIСТРIВ УКРАІни 
" 

ПОСТАНОВА 
від 16 nncronвдa 2006 Р. 1&1622 

КJdв 
, . 

Про пlиіlдаqllО ДепартамвlПУ дерн.авно' 
DинонаВЧDI сапи, 

l(аБы�т MUlicтpiв Укрaiuи ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. ЛіквідуваТlI Департамент державної DИlШпавчої cnyж

бl" ЩО діє У склв,ді Міпістерства ЦJстиціі JIIC УРВДОВпА opraн 
державвоro' ynpllВJIiпwJ. ..' • 

2. Мilпстерству шcnщіі здійснитИ в ycтaнoВJIeнoмy по
рядку захОДИ з niкВiдar;\it Департам~ державної ВІІКО-
НОlJоl cnyиби., " ' 

З. УстанОВИ'fИ, ЩО Міпістерство шстиціІ в правопаступ
НИ1ШМ Дenav.raмешу Державпо[ ВИКОНlU!чnl cпyzби:. 

4. Визвати такими, ~o втраТИJlИ.~сть! постапови Ка
бївеТу Міністрів Украіни зriдпо з перетком, що ДОДІВТЬCJI. 

5. Міністерству шcnщіі: . 
забe:mm1ТИ викоJIIIIIUI завдань, ПОD'ПВНИХ З рeaniз~

ЕШ державпоl ПOJIЇТИКlI У сфері IЛJИМfсовоro викоJWIIIJI РІ-
шень судів 11 івшііх Opnнїв; '. 
падаПI У adCRЧiв1Й строк .проп~И1;UIIІ\ОДО. приведeDНII 

актів Кабінету Міністрів у ilДnOB1ДIDCТЬ ,13 ЦlЕШ по~о
ВОЮ передба'lllВШИ зберeжeнНJI правовоro статусу D іону
Ю~ умов фiuапср~оro 1 матерianы.!-технічІІо~,' забезпе
lIeJIНJI працівlUlКiв оpraиiв Д~ржавНОl B~IIII!IJOI Cnyжби, а 
тaкoz ПрИВІ!СТІ1 ВJIac1ii нор,.а~по-правові ~I у відпо-
відиіcrыjз пієш постановою. • 

6 ЦІІ постанова 'набправ ЧltвНості ОДПОIJIСВО 13 Закопом 
у . aiuи про ВІІeceиJUI зt.siн до дeнtmx закОВОДІВЧUX актів 
щ:о еформувlllПll сис:теаси оpraЩв державноІ викопаачоІ 
С1І)'Ж~и. .' Прut'8р-Jl8ЇНЇr:mр Y'кpaїl'" 

. ' . ,В. JIlD'КOBIl'l 

, "ЗАТВЕРДЖЕНО ,.,. 
поСтановоЮ Кабінету МiniC'J'Piв УкpaJни 

.' 'від 16 nuстопада 2006 р. М 1622 • 

. . пВРВJIIК 

п~ставов І<абіпеіу Міпі~ів Украіпп, . 
. '. що ВТРВТlUПI ЧJDDUСТЬ 
1 постанова КаБUlету Мuncтpiв УкраіщІ рід 23 'кв~тiDI 

200Sp;,...320 fn=~cJ::С::О~~~=:Н~~ 
ro ynpllDJIjНПJl у 5' )&17 907) 
віcuик YкpaIJUl, 200. р., мhu а. ів УкjJаІпи під З серпнR 

2. постанова І<абlНету ~ ПOnОDlIНJI про Дenaр-
2005 р.lІ&' 711 сПро затрер~ cn:yжб (ОфiцiйпuiY.uіC1UlК 
тaмenт.дe~BoI ВІІКОВНі26 I~. 
укрatuи, 2005 р., ~~"cтмr.uJpJв Укpatни від 27 квiТНJI 
, . 3. ПоCТl110ва ка .Ч'~ ЗМіИІі до іІУПКТУ 8 ПOnoжell-
2006 р. Ni 57S сП:, ~e~BOi ВllКОВОlJоІ cnyжБИ. (Офі
JUI про J.\enapтyaкpaiJUI 2006 р., Ni 18, ст. 1326). 
цiitвИii D1СШIК Кабінщ, Міністрів Украіни від 6 mШJUl 

4: постанова . eDIUIзмJнИ до.пуппу 8 ПOJlожеп-
.2006 р. N! 941 сп:r ':~поі ВИКОПl8lJоі cnyжбп. (Офі
JUI про. ДI!nВ~''''!I'''n 2006 р., N! 27, cт~ 1967). 
цiйmlii віСШIК AJ"-" • 

, . 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАtни 

ПОСТАНОВА 

від 27 серпня 2004 р. N 1126 
КИІв 

Про заходи щодо вдосконалення соціальної 

роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 

Із змінами, внесеними згідно з Постановами км 
N 1151 ( 1151-2004-п ) від 25.12.2004 
N 305 ( 305-2005-п) від 20.04.2005 ) 

Ікабінет Міністрів України п о с ~ а в о в n R е: 

/1. Затвердити такі, ~ додаються: 

,Загальне положення про центр соціальних служб ДЛЯ сім'ї, r та молоді; 
! 
і план РОЗВИТКУ мережі центрів соціальних служб ДЛЯ сім'ї, 

і та молоді на 2005-2010 роки. 

І 2. Визнати такими, що втратили чинність: 
j 

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. 
~ ( 63-98-п ) "Про подальший розвиток мережі центрів соціальних 

кб ДЛЯ молоді та підвищення ефективності їх діяльності"; , 
і 
: постанову Кабінету Міністрів України від 
291 (1291-2001-п) "Про розвиток центрів 
оді" (Офіційний вісник України, 2001 р., N , 

3 жовтня 2001 р. 

соціальних служб ДЛЯ 

40, ст. 1808); 

і : пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
,аІни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
jсічня 2004 р. N 91 ( 91-2004-п) (Офіційний вісник УкраІни, 

)4 р., N 4, ст. 171). 

3. Міністерству У справах молоді та спорту, Раді міністрів 
тономної Республіки Крим, обласним, КИївській та 
вастопольській міським державним адміністраціям здійснити 
рейменування центрів соціальних служб ДЛЯ молоді на центри 
,ціanьних служб для сім'ї, дітей та молоді та вжити заходів до 
,дальшого розвитку Іх мережі, зміцнення матеріально-технічної 
ізи та укомплектування кадрами перейменованих центрів. 
Пункт З в редакції Постанови км ~ 1757 ( 1157-2004-п ) від 

5.12.2004; із змінами, внесеними зг~дно з Постановою км N 305 
.305-2005-п ) від 20.04.2005 ) 

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року. 

преМ'єр-МініСТР УкраІни 
В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів УкраІни 

від 27 серпня 2004 р. N 1126 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про центр соціальних служб для сім'l, дітей та молоді 

у тексті Загального положення слова 
в усіх відмінках замінено словом 
відповідному відмінку згідно з 
( 305-2005-п ) від 20.04.2005 ) 

"Мінсім'ядітимолодь" 
"Мінмолодьспорт" у 

Постановою км N 305 

1. центр соціальних служб для сім'l, 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 сторонньоі допомоги. 

2. Мережа центрів складається з республіканського (Автономної 
Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських, районних, міських, районних у містах, селищних та 
сільських центрів. 

3. центр у своїй діяльності керується Конституцією 
254к/96-ВР та законами України, актами Президента УкраІни і 

Кабінету Міністрів УкраІни, наказами Мінмолодьспорту, 
Держсоцслужби, рішеннями відповідних органів виконавчо 1 влади та 
органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр. 

4. Основною метою діяльності центру є надання психологічних, 
соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, 

інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. 

5. Основними принципами діяльності центру є 
дотримання і захист прав людини, системність, 
конфіденційність, відповідальність за дотримання 
правових норм під час надання допомоги. 

законність, 
доступність, 

етичних та 

6. Республіканський (Автономноl Республіки Крим), обласний, 
КиІвський та Севастопольський міський, районний, районний у 
мм. Києві та Севастополі центр утворюється, реорганізується та 
ліквідується відповідно Радою міністрів ABTOH~МНOI Рес~убліки 
К О~-асною Киlвською та Севастопольською ~ською, раионною, 
рим, UJ& , .' і . . 
районною у мм. Києві та Севастопол~ держадм~н страц~єю ~ належить 

до сфери 11 управління. 

7 М · w районНИЙ У містах, селищний та сільський центр • ~ськии, .' . 
~ан~зується і лікв~дуєтьсЯ в~дпов~дною радою. 

утворюється, peop~- • 

8. Основними 
Республіки Крим), 
міського центру є: 

завданнями 

обласноГО, 

республіканського (Автономноl 
Киlвського та Севастопольського 

w міських, районних У містах, 1) забезпечення участі раионних, . 
. центрів у виконанн~ загальнодержавних та 

селищних та с~льсьКИХ . ноl роботи із сім'ями, 
інших соціальних програм з питань соц~аль 
дітьми та молоддю; 

. координаціЯ діяльності районних, 
i W ннЯ контролJO ~ . 

2) зд исне t містах, селищниХ і сільських цeHTp~B; 
міських, районнИХ У 



З) сприяння розвитку мережі центрів 
формувань, забезпечення Іх фУНКціонування; та спеціаnізованих 

4) орrанізаційно-методичне заб 
соціально-психоnоrіЧНОl допомоги; езпечення діяnьності центрів 

5) інформаційно-анаnітичне забезпе 
міських, районних У містах, сеnищних таче~ня діяnьності районних, 
Ім методичноІ Допомоrи; с~nьських центрів, надання 

б) проведення семінарів і тренінгів "" о о 
о .. о _.я прац~вник~в 

м~ських, раионних у M~CTax сеnищних . 
о о о ' та с~nьських 

залучених спец~аn~ст~в та воnонтерів; 

районних, 
центрів, 

7) заnуч~ння rромадян до соціаnьноІ роботи із сім'ями, дітьми 
та молоддю, п~дтримка та розвиток воnонтерського руху. 

9. Основними завданнями районного, міського, районного у 
містах, сеnищного та сіnьського центру є: 

1) участь у виконанні загаnьнодержавних та інших соціаnьних 
програм шляхом проведення соціаnьно! роботи із сім'ями, дітьми та 
молоддю, зокрема забезпечення соціаnьного обсnуговування, 

соціanьноrо супроводу та патронажу, соціаnьно! прОфіпактики і 

реабіnі таці!; 

2) створення спеціаnізованих формувань та забезпечення !х 

функціонування; 

З) залучення rромадськості до проведення роботи із сім'ями, 
дітьми та моnоддю, підтримка та розвиток воnонтерського руху. 

10. Респубnіканський (Автономно! Респубnіки Крим), обnасний, 
Ки!вський та СевастопоnьСЬКИЙ міський центр: 

1) здійснює 
районних у містах, 
загальнодержавних 

дітей та моподі; 

контроnь 

селищнИХ 

та інших 

за діяnьністю районних, міських, 
та сіnьських центрів з виконання 
соціальних програм стосовно сім'!, 

2) б прова"wення державних соціаnьних стандартів і 
за езпечує в _., о о .. о .. 

нормативів нових форм, методів та ~нновац~иних те~ноnог~и 
, о о 'ями д~тьми та МОnОДДЮ, 

ПРоведення соціально! роботи ~з C~M , 

З) проводить науково-практичні конференці!, ceд~H:~:~ 
і "о с"'оnи" з питань, що наnежать 

зас дання, круrл~ ..... 
KOмneTeHцi!; 

о ~&~ місцевИМИ органами 

4) ой азом з відпов~ДН~-' 
зд~ снює Р осцевого самоврядування контроnь за 

ВИконавчоІ впади та орrанами M~ ям коштів, що видіnяються 
цільовим та ефективнИМ ви~орис:аН:иконання програм і здійснення 
центрам з місцевих бюджет~в н соціально! роботи із сім'ями, 
заходів, спрямованих на проведення 
дітьми та молоддю; 

о HOuv порядку 
5) зд~йснює В установле -J 

&.0 о.. проведення 
~~жнародних організац~и до 

захОДИ з метою запучення 

соціально! роботи із 

Сім'Ями, дітьми та МОЛОДДЮ; 

6) виконує інші функці! 
завдань. 

ДО покладених на нього відповіДНО 



11. Районний, міський, районний у містах, 
сільський центр: селиlЦНИЙ та 

1) забезпечує соціальне обслуговування сімей 
,шпя~ом надання їм СО~іально-педаГОгічних,' 
соц~ально-медичних, соц~ально-економічних 

ді тей .та молоді 
психологічних, 

. .. , 
інформац~иних послуг; 

юридичних 'l'a 

2) здійснює соціальний супровід прийомних сімей 
• • ... • w І дитячих 

життєвих 

відбула 
волі на певний строк; 

будинк~в с~меиного типу, с~меи, які Опинилися в складних 

обс~авинах, соц~альний патронаж молоді, ІЦО відбуває чи 
покарання У форм~ обмеження або позбавлення 

З) проводить соціально-прОфілактичну роботу із запобігання 
правопорушенням та іншим негативним ЯВИlЦам у дитячому та 
молодіжному сереДОВИlЦі, подолання іх наслідків, пропагує здоровий 
спосіб жи~тя; 

4) здійсн1ОЄ 

надання особам, 
тому числі, які 
відновленні ними 
життєдіяльності 
психологічного, 

адап~ації; 

соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на 
які перебува1ОТЬ у складних життєвих обставинах (в 
постраждали від насильства в сім'і), допомоги у 

порушених функцій організму, KoмneHcaцii обмежень 
та підтриманні оптимального фізичного, 

соціального рівня для досягнення соціальноі 

5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього 

завдань. 

12. центр під час виконання покладених на нього завдань: 
. 

взаємодіє з центральними та місцевими opгaH~ виконавчоі 
влади, органами місцевого само~рядування, п:дприємствами, 
установами, організаціями, а також ф~зичними особами, 

сприяє громадським організаціям, іншим Об'є~нанням громадян У 
реалізації соціально значущих ініціатив і проект~в; 

залучає благодійні 
суб'єк~и господарювання, 

до розв'язання ак~альних 

молоді; 

організації, 
які провадя~ь 

соціальних 

громадські організаціі~ 
підприємницьку діяльність, 
проблем сім'ї, дітей та 

блення та поширення соціальноі 
здійснює заходИ ІЦОДО РО7РО собaNИ масовоі інформаціі; 

реклами та організаціІ роботи ~з за 

сприяє волонтерській діяльності у 
послуг; 

сфері надання соціа;nьних 

. 1 оБОТИ із сім'ями, дітьми та 
веде облік проведеноl соЦ~~:;~Ома~ійно-аналітичНі матеріали з 

молоддю, гo~yє статистичні та р .~. 
.. го компетенЦ~., 

питань, ІЦО належать до ио 
. . доcnідження та опитування з метою 

проводить соціо~о~~чн~. й та молоді; 
Визначення проблем C~M 1, Д~Te .. 

хнічну допомогу, ~жнародн~ 

Ф . ан сову та те . , . 
залучає міжнародну ~H та іншУ допомогу C~M ям, д~тям 

гранти, а також надає гуманітаРН~адних життєвИХ обставинах та 
та молоді, які переБУВаю~ь у с 
потребують сторонньоl допомоги. 



13. центр має право: 

1) вносити ДеРЖСОЦСnYЖбі, місцевим op~aHaM виконавчоl влади 
та органам місцевого саМОВрццування ПРОПОЗИЦl.'~ ЩОДО 

• ~ вдосконалення соціально! роuоти з сім'ями, дітьми та молоддю; 

2) подавати ПРОПОЗИціl до проектів відПОВідних бюджетів з 
питань, що належать до його компетенціl; 

З) утворювати спеціалізоваНі формування (служба соціальноl 
підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами 
наркотиків, центр соціально-психологіЧНОI допомоги, центр 
соціально-психологічноl реабілітаціl дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальноl роботи в 
сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська 
соціальна служба, служба "Телефон Довіри", іНформаційно-ресурсний 
центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах 
соціального спрямування тощо), типові положення про які затверджує 
Мінмолодьспорт; ( Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними 
з~ідно з Постановою км N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 ) 

4) укладати в установленому порядку 

підприємствами, установами та організаціями, в 

іноземними, про проведення рОбіт, спрямованих 

покладених на нього завдань; 

договори з 

тому числі 

на виконання 

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій 
за погодженням з Іх керівниками для розгляду питань, що належать 

до KoмneTeHцil центру; 

6) одержувати від підприємств, установ та організацій 
іНформацію з питань, що належать до його компетенціl; 

, експертизу та здійснювати нагляд, 7) проводити аналl.З, 
'ль них програм і проектів, умовами контроль за виконанням СОЦl.а 

психологічним та фізичним станом 
життєдіяльності, моральним, , до забезпечення захисту їх 
сімей, дітей та молоді, ~живаТИ,З7ХОДl.В 
прав, свобод і законних l.HTepeCl.B, 

про притягнення до відповідальності 8) ати клопотання порушув ушенні законодавства з питань 
посадових осіб, винних у ~op ім'ями дітьми та молоддю. 
проведення соціальної роботи 1.З с , 

що надаються центром, є державними і 
14. Соціальні послуги., 

й основі. здійснюються на безоплатн1. 

, bKO~O (Автономноl Республіки Крим), 
15. Директор респуБЛ1.канс опольського міського центру та його 

Обласного, київського та СевасТ та звільняються з посади 
я на посаду , 

заступники призначаютьС ноl Республ1.КИ Крим, головою 
Радою міністрів Автоном o~ •• 1.'CbKOl держадміністраціl відповідно 'С стопольськ ~ -

Обласної, київської та ева правах молоді та спорту та 
З Міністром у с 

за погодженням 

ДержсоцспужБОЮ. 
києві та Севастополі центру 

районного у мм. з посади ~оловою районноl Директор ільняєТЬСЯ. 
призначається на посаду та зв. жадміністраЦl.l за погодженням з 

севастОПОЛl. дер та Севастопольського 
у мм. києві та КИЇВСЬКОГО 
Держсоцслужбою за поданнЯМ 
міського центру. 



Директор районного ' 
, ' M~CbKOГO .. 

с~льського центру призн ' раионного " відповідно головою райдеачається на посаду і y,M~CT~, селищного і 
районноІ у місті ради ржаДМіНістраЦі!, мі ЗВ~льняється з посади 
відповідно з реСПУб~ік~:ЛИЩНИМ' сільським ~~::: Головою, головою 
обласним центром. Ським (Автономно! Р ою за,погодженням 
( Пункт 15 із змінами еспубп~ки Крим), 
( З05-2005-п ) від 20.04.200~н~сеними згідно з Постановою км N 305 

16. Директор центру: 

керує діяльністю центру 
виконання n ' несе персонал ' окnадених на Ц завдань ЬНУ,в~дповідальнісmь за 

Рішень ,. ентр за .~. , KOHH~CTb прийнятих ним 

визначає ступінь ВідповідаЛЬності його працівників; 

затверджує структуру та ш .. 
граничноІ чисельності прац' ,татнии розпис центру в межах 

~вник~в та фонду оплати праці; 

затверджує положення про ст ' 
посадові інструкц'; оо .. ,PYKTYPH~ 

.~ иого прац~вників; 
підрозділи центру та 

видає у межах своє! 

організаційно-розпорядчого характеру, 
виконання; 

компетенці! накази 
організовує і контролює !х 

розпоряджається коштами 

кошторису; 

центру в межах затвердженого 

утворює у центрі конкурсні та атестаційні 

організовує підвищення квanіфікаці! працівників центру, 
атестацію державних службовців; 

комісі!, 
проводить 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру; 

застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення 
працівників центру; 

на 

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

17. Положення про республіканський (Автономно! Республіки 
Крим), обласний, КИ!ВСЬКИЙ та Севастопольський міський центр 
затверджується відповідно Радою міністрів Автономно! Республіки 
Крим, головою облаСНОl, КИ!ВСЬКО! та Севастопольсько! місько! 
держадміністраціl за погодженням здержсоцслужбою. 

Положення про районний, районний У мм. києві та Севастополі 
центр затверджУЄТЬСЯ відповідно головою районно!, районно! у 
мм. києві та Севастополі держадміністраціl за погодженням 
відповідно з республіканськИМ (Автономно! Республіки Крим), 
Обласним, КИІвським та СевастополЬСЬКИМ міським центром. 

Положення про місьКИЙ, районНИЙ У місті, селищний та 
сільський центр затверджУЄТЬСЯ відповідно міською, ~айон~ою у 
Місті, селищною та сільсЬкою радою за погодженням в~дпов~дно з 
республіканським (Автономноl республіКИ Крим), обласним центром. 

о 18. Для підвищення ефективності діяльності центру і 
п~дготовки рекомендаціЙ з питань поліпшення соціально! роботи із 
с~м'ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися 



консультац~ин~ та методичні ради, 

громадських засадах. 
які провадять діЯЛЬНість на 

19. Орган виконавчої влади та op~aH . 
. ~. M~cцeBOI'O само вряд 

забезпеч,УЄ центр прим~щенням, засоба~~6 ування 
оргтехн~кою та транспортними засобами. -~ ЗВ'язку,. меблями, 

20. Діяльність реСПУбліканського (Автономної Республіки 
Крим), обласного, КИївського та Севастопольського міського, 
районного, міського, районного у місті, селищного та сільського 
центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому 
бюджеті за відповідним кодом бюджетноІ класифікації видатків, та 
інших джерел. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
км N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 ) 

21. Умови оплати праці працівників центру затверджУЮТЬСЯ 
Мінпраці за погодженням з МіНфіном і Мінмолодьспорту. 

22. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників 
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, 
КИївського та Севастопольського міського, ~айонного, міського, 
районного у місті, селищного та сільського центру затверджУЮТЬСЯ 
місцевим органом виконавчо І влади чи органом місцевого 

самоврядування відповідно до структури та штатів, які визначаються 

Мінмолодьспорту за погодженням з Мінфіном. 

23. Центр є юридичною особою, має самостійний 
реєстраційні 'рахунки в установах Державного казначейства, 
із зображенням Державного Герба УкраІни, штампи та бланки 
найменуванням і символікою. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

баланс, 

печатку 

із своІм 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2004 р. N 1126 

~ 
розвитку мережі центрів соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки 

------------------~~-------------------;-;~~-~~~~-~~-;~;~~-----
Найменування І передба-І ____________________________ _ 

утворених центрів І чаєтьСЯ 1-;~~~Ї-20061 20011 20081 20091 2010 
(станом на І утворити, І І І І І І 

1 серпня 2004 р.) І ycьoгo __ ~ ___________________________________ _ 

--------------------~;;~~~~a Респубnіка Крим 

Кримський 
реСПУбліканський 

Районні: 

Бахчисарайський 

Білогірський 

Кіровський 

Красногвардійський 

5 5 



~ 
УКРАЇНА 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киШСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1Ц&j~А.Dд'nЙ КОНТРОЛКt ЗА СТАНОМ БЛАГОУСТРОЮ 
І АзовmmНІмдизА.ЙНОММІСТА 

~OOIM. О 

~~_.J_'D4_~J:N! Ь ~ 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю міської ради 
Сanожку І.В. 

fJtt( 
.~ ~ 

", 1\,,0 
Шановний Ігоре Васильовичу! 

у зв'язку з виробничою необхідністю та збільшенням об'єму робіт 
просимо Вас залишити одну посаду голов~ого спеціаліста.(вакансію). 

Начальник спецвідділу КОНТРОJПO 
9а станом благоустрою та 

зовнішнім дизайном міста 

вик. ВасИJПQК А.А. 

О.Л.Василевська 
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