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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про зміну назви та затвердження нової 
редакції Положення, структури 

Територіального центру соціального обслуговування 

Розглинувnrnк подання директора Територіального центру 
обслуговування пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян від 
10.06.2010 р., на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
29.12.2009 р. Ни 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг»)(із змінами), 
керуючись наказами Міністерства праці та соціальної політики Украіни Ни 
134 від 1 0.06.20 1 О р. <<Про затвердження' Типових штатних нормативів 
чисельН9Сті працівників територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг). Ни 135 від 10.06.2010 р. <<Про затвердження 
форм документів, необхідних при оформлеШJі на обслуговування у 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), статrею 54 Закону Украіни <dIpo місцеве самоврядування в Украіні», 
враховуючи рекомендації постійно діючої комісії з гуманітарних питань, 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада 

виРШІИЛА: 

1. Змінити назву «Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та 
самітних непрацездатних громадян» на Броварський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (далі по тексту -
Територіальний центр). .... . 

2. Затвердити Положення про ТеРИТОРІальнии центр СОЦІального 

обслуговування в редакції, що додається. .. 
3. Затвердити Перелік соціальних послуг, ~ови та порядок ІХ ~адання 

структурними підрозділами ТеРИТОРІального центру зпдно з 

додатком 1. . . rr • 
4. Затвердити структуру та чисельність працІВНИКІВ .1 еРИТОРlальноro 

центру згідно з додатком 2. 
5. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

N А І директору Територіального центру Лудченко Д.К. етренко .. , 
забезпечити у відповідності, вимог чИШІОГО законодавства: 
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- приведеННJI у відповідність до вимог чинного законодавства 
документацію Територіального центру і управління праці та 
соціального захисту населення; 
- приведе~ у В~ДПОВідНість та затвердження штатного розпису, 
посадових ІНСТРУКЦІЙ; 

- зиище~WI старих та виготовлення нових печаток, штампів, бланків, 

peectpaцuo. Територіального центру в органах державного 
казначейства, податковій інспекції, органах статистики тощо; 
- виготовлеННJI та заміну табличок на будівлі Територіального центру та 
його відділеннях. 

12. Визнати таким, що втратили чинність: 
- рimеИWI Броварської міської ради від 11.06.1998 р. Н!! 27-03-23 «Про 
затверджеИWI Положення про центр соціальних служб для молоді та 
ПоложеИWI про територіальний центр обслуговування пенсіонерів та 
самітних непрацездатних громадян» 
- рішеИWI Броварської міської ради від 16.02.1999 року Н!! 37 «Про граничну 
чисельність працівників територіального центру обслуговування пенсіонерів 
та самітних непрацездатних громадян м. Бровари»; 

- рimеИWI Броварської міської ради від 15.10.2009 року Н!! 1257-71-05 <<Про 
внесення доповнення до Положення про територіальний центр 
обcлyroвув8ИWI пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян м. Бровари 
затвердженого рішенням Броварської міської Ради від 11.06.1998 р. Н!! 27-03-
23»; 
- рішеИWI Броварської міської ради від 25.02.1999 року Н!! 93-08-23 <<Про 
структуру територіального центру обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян»; 

- рішення Броварської міської ради від 15.10.2009 року Н!! 1258-71-05 «Про 
внесення змін до Додатку затвердженого рішенням міськоі ради» від 
25.02.1999 року Н!! 93-08-23 <<Про структуру територіального центру 
обcлyroвув8ИWI пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян» 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Вииоградову Л.М. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

директор Територівnьного центру 
coцiВnЬHoro обcnyroвування 

ПогоджеllО: 

заступник міського голови 

начвnьник 

фінансового управліННJI 

начальник юридичного 

відділу 

иачanьиик ЗaraJJЬИОГО 

відділу 

заступник голови постійної 

комісіі з гуманітарних питань 

" 

~-yc.4 Д.К.ЛУДЧeJtla 
"" 
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(/1/ Л.М.Виноf1JlAol 

$.п.коврИl1 
І ~ 

("""С32' 
І.Г.Лавер 

Н.І.Гиатюк 

~~~=--_ Н.А.Багмут 



СТРУКТУРА 

Додаток 2 
до рішенНJI 

Броварської міської ради 

відol~'IАtЦ фN!!~t:!~ог 

Територіального центру та чисельність працівників 

1. Апарат територіального центру, включаючи 
обслуговуючий персонал 

2. ВідділеННJI соціальної допомоги вдома 

3. ВідділеННJI HВДaнНJI адресної натуральної та 

- IS од. 

- 39 од. 

грошової допомоги - 8 од. 

4. ВідділеННJI HВДaнНJI медичних та соціально-
побyrових послуг - 7 од. 

Всього: 69 од. 

Виконуючий обов 'язки міського 
гопови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОГОДЖЕНО 
Начальник головного управління 

праці та соціального захисту 
населеННJI Київської обласиої 
державної адміністрації 

_---~л.О.Мартинюк 
_-------..,.;2010 р. 

ПЕРЕmк 

Додаток 1 
до рішення 

Броваnської міської ради 
Н!! -------

соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами 
Броварського міського територіального центру соціального обслуговування 

Загальніположення 

1 ~ Броварський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (далі - Територіальний центр) надає: 

соціально - побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, , . 
м яким та твердим Інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними 

послугами, засобами малої механізації, здійснення малої механізації, 
здійснення соціально - побутового патронажу, вИЮІИК лікаря, придбання та 
доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо; 

психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного 
здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, 
Психологічної корекції, методичних порад; 

соціально-медичні послуги консультації щодо запобігання 
ВИВИКИешпо та розвитку можливИХ органічних розладів, збереження, 
підтримка здоров'я, здійснеННJI профілактичних, лікувально-оздоровчих 
заходів, працетерапія; 

соціально-економічні послуги - надавня натуральної чи грошової 
Допомоги; 

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного 
законодавствІ, захист прав та інтересів ГPOM8ДJIН, яких обслуговує 
Територіальний центр; 

інформаційні послуги - надання іНФОl?мації, необхідної ДJDI вирішення 
сIOJадної житrєвої ситуації (дo~iдкOBI послуги),. розп~всюдження 
Просвітницьких і культурно-освітнІХ знань (ПРОСВІТНИЦЬКІ послуги), 
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поширенВJI об'єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг; 

інші coцi~Hi послуги, перелік, умови та порядок надання ЯКИХ 
визначають у раз1 потреби рішенням сесії Броварської міської ради. 

2. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними 
підрозділами соціального обслуговування: 

2.1. ГPOMaдJIН похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб 
працездатного віку на період до встановлення ім групи інвалідності але не 
більш JII( чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і по~ебують 
постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому 
МО3; 

2.2. ГPOMaдJIН, які перебувають у складній житrєвій ситуації у зв'язку з 
безробітrям і зареєстровані в державній службі зайНJIТості як такі, що 
шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму 
утриманні дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо 
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум 
ДJIJI сім'ї; 

3. для соціального обслуговування громадяни, зазначені в абзаці 
другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню праці 
та соціального захисту населення Броварської міськоі ради за місцем 
проживання, пе в триденний строк після ії надходження надсилає запит до 
закладу охорони здоров'я за місцем проживання ГРОМ8ДJIНИНа ДJIJI одержання 

медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в 
сторонній допомозі (далі -медичний висновок) і до нотаріуса (у разі потреби) 
з метою витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) 
УІОІаденого громВДJIНИНОМ договору довічного утримання (догляду). 

у десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони 

здоров'я надає меДИЧНИЙ висновок управлінню праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради, яке ~ триденний строк прийм~є ріше~ 
про необхідність або відмову в СОЦІальному обслуговуваннІ. У разІ 
отримання висновку про те, що ~ом8ДJJНИН не ~датнИЙ. до 
самообслуговуванШІ та потребує СТОРОННЬОI допомоги, управлІННЯ прaцt та 
соціального захисту населеННJI надсилає Територіальному центру заяву 
ГРОМaдJIнина разом з медичНИМ висновком. 

Шеля надходжеННJI зазначених документів Територіаль~ центр 
С1ОІадає карту індивідуальних потреб гром8ДJJНИНа У СОЦlаль~ому 
ОБCJIyrовуванні визначає іх зміст, уточнює обсяг, складає план иого 
з.ціЙснеllНJl (іх' HaдaННJI), укладає договір про соціальне обслуговування 
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BiдцineHIUIМ соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) 
непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність 
СОЦІального обслуговування, про що видається наказ. 

4. Громадини, зазначені в пункті 2.2 цього переліку, ДЛJI соціального 
обслуговування подають письмову заяву управлінню праці та соціального 
захисту HaCeneHНJI Броварської міської ради за місцем проживання. 

s. у разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього 
переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній адресній чи 
rpошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. 
для цього yrворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи 
(завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та 
соціальний робітник). 

у разі коли громадянин, який потребує соціального обcnyrовуванНJI за 
віком або станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішенНJI про 

необхідність його здійснеННJI (іх HaдaнНJI), таке рішення може ПРИЙНJIТИ 
опікун чи піклувальник. 

в процесі роботи застосовуються форми заяви, медичного висновку, 
договору про соціальне обспyrовувaнНJl, карти індивідуальних потреб 
rpОМ8ДlНИНа у соціальному обспуговуванні, акта обстеження матеріально -
побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний 
центр, затверджені Мінпраці в установленому порядку відповідним наказом. 

6. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених 
державними стандартами, соціальне обспуговувaнНJl: 

6.1. ГPOMaдJIВ похилого віку, інвалідів , хворих (з числа осіб 
працездатного віку на період до встановлеННJI ім групи інвалідності, але не 
більш як чотири місяці), які не здатні до самообспyrовувaнНJI і не мають 
рідних, які повинні забезпечити ім догляд і допомогу; 

8'" • .., ••• І 

6.2. громадян, які перебувають у с~аднlИ ~~ІИ СИТУ~l1 У зв ~кy з 
безробітrям і зареєстровані в державНІИ служБІ З~ОСТІ як таю, що 
IІІуІ<ають роботу, стихійним лихом, катастрофою .(1 M~TЬ. ~a своєму 
УТРиманні дітей, дітей-інвалідів, осіб. по~?го BI~, ~вaЛlД1В), JIКЩ~ 
середньомісячний сукупний дохід чnен1В сІМ І НИЖЧИИ В1Ж прожитковии 

мівімум ДJIJI сім'ї; 

6 3 Забезпечених, які мають право на обсnyrовувaнНJI . . громадян мап0 .... 
ВіnnlЛ· euu_. • ••• ад",ииа адресної натуралЬНОІ та ГРОШОВОІ допомоги, 
~ UDIUYI оргamзацll н CIPDI& • .. 

ВЇдцїnенням медичних та соціально -побутових поcnyr, середньоМ1CJIЧШIИ 
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СУКУПНИЙ д~xiд сімей JIКИX за останні шість календарних місяців, що 
передують МІСJlЦЮ звернеННJI не перевищують двох прожиткових мінімумів; 

ДmI окремих структурних підрозділів територіального центру можуть 
передбачати~ь особливі умови здійснення безоплатного обслуговування 
(надання СОЦІальних послуг). 

7. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в 
межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 сіЧНJJ 2004р. Н!! 12 «Про порядок надання платних соціальних 
послуг та затвердження їх переліку» та за цим переліком: 

громадинам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 
допомогу; 

громадинам, JIКЇ перебувають у складній житrєвій ситуації у зв'язку з 
безробітrвм і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 
шукають роботу, стихійним лихом, катас'ІрОфою (і мають на своєму 
утриманні неповнолітніх дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), JlКЩО 
середньомісJIЧНИЙ сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум 

ДJIJI сім'ї. 

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним 
цeнtpoM відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 9 квітня 
2005р. Н!! 268 <<Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні 
соціальні послуги» і затверджуються його директором. 

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 
17 травня 2002р. Н!!659 <<Про затверджеННJI переліку груп власних 
надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх yтвopeННJI та напрямів 
використання». 

7.1. У виняткових випадках громадинам, що мають рідних, які повинні 
забезпечити ім догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за. coцi~He 
обслуговування (надання с~ціальвих .п~~) в структурних mдpоздшах 
територіального центру в разІ, коли такі рІДНІ належать до малозабезпечених 
і ОТРИМУЮТЬ державну соціальну допомогу в !c:тaнo~eHOМY законодавством 
порJlДКy, є особами похилого віку, визнанІ ІНВалІДами у встановленому 
nopll'nltV .. психоактивНИХ речовин, алкоголю, перебувають у 

----.. J, залеЖНІ ВІД ... .. 
місцих позбавлеННJI волі тощо. дпя цього Мlсцевии орган в~онавЧОІ влади 
або орган місцевого самоврядування, щО YТBOP~ територ~альНИЙ. центр, 
самостійно або через утворену ним коМІСІЮ ~иимає. РllПе~ 
(РозпоряджеИИJI) про звільнеННJI rpOMaдвн, Щ? мають РІДНИХ, JIК1 повинНІ 
забезпечити ім догляд і допомоГУ, від зазначеНОІ плати. 
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8. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, 
ведеться OCO~OBa .сп~ава, в якій міститься заява громадянина, медичний 
висновок (крІМ ВlддшеННJI організації надання грошової та натуральної 
допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне 
обслуговування та соціальну допомоту. Формування, облік та зберігання 
особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина 
постійно. 

9. Працівники Територіального центру, які здійснюють соціальне 
обслуговування, зобов' язані сумлінно ставитися до виконання своїх 
обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати неryманних і 
дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в 
таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових 
обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених 
ГPOM8ДJIН. 

10. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування 
ГPOM8ДJIН є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від 
психоaкrивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують 
перебування на спеціальному диспансерному обліку. 

у разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники 

територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі 
mляxи отримання необхідного йому соціального обслуговування в інших 
установах. 

11. Обслуговування громадин, зазначених у пункті 2 цього переліку, 
структурними підрозділами територіального центру припиняється за 

ПИсьмовим повідомленням громадян У разі: 

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із СКJI~них життєвих обстав~, в 
результаті чого громадянин втрачає потребу в СОЦІальному обслуговуваннІ; 

2) ВИJJВJIення у громадянина,. якого без~nла~о .. обслуго~ує 
Територіальний центр, працездатних РІДНИХ (батьКІВ, ДІ~И, чоловlКа, 
др)'ЖИни) або осіб, які відповідно до законодавства ПОВИННІ. забез~ечити 
йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено ДОГОВІР ДОВІЧНОГО 

УТРИМаННЯ (догляду); 

3) н авлеШUI громадянина до стаціонарного Відділе~ 
.,.. • апр б . терна""" для громадян похилого ВІКУ lеРИТОРI8ЛЬНОГО центру, УДИНКУ-ІН , .. ,/ . . ' 
пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветерашв та ІНШИХ 
ЗllIOIадів постійного проживання; 

4) зміни місця проживання; 
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S) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого 
ГРОМaдJlИин не потребує соціально-економічних послуг (для rpомадян, які 
потребувал~ надaИНJI ц~ послуг У відділенні організації надання адресної 
натуральНО1 чи ГРОШОВО1 допомоги); 

6) грубого принизливого ставлення rpомадянина до обслуговуючого 
персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших 
працівників територіального центру і його структурних підрозділів; 

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо); 

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного 
сп'яніння; 

9) виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування 
Територіальним центром; 

1 О) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій 
призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку; 

11) у разі смерті громадянина. 

12. Про припинення соціального обслуговування rpОМВДJIНИНа 
видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази 
даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в 
особовій спРаві із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке 
обcnyrовувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального 
обслуговування громадянина Територіальним центром н~с~аєтr:~я до 
Управління праці та соціального захисту населення БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради. 

Виконуючий обов'язки 
Міського голови -секреТар ради І.В.Сапожко 
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ПОГОДЖЕНО 

Начальник головного управління 

праці та соціального захисту населення 
Київської обласної 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії 
Броварської міської ради 

.. .. '" 
від НІ ----

державНО1 8ДМ1Н1страцl1 

______ л.О.Мартинюк 

_------_2010 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Броварський міський територіальний цe~ 

соціальногообслуговування 

1. Броварський міський територіальний центр соціального 
обсnyгoвувaниJI є правонаступником всіх прав та обов'язків Територіального 
центру обслуговування пенсіонерів та самітних непрацездатних ГPOM8ДJIН, 
утвореного відповідно до рішеННJI Броварської міської ради від 28.08.l997p. 
:N'!!135-16-22. 

2. Броварський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (далі Територіальний центр) є бюджетною установою, 
рimеИWI щодо утворення, ліквідації або реорганізації пої приймає 

. Броварська міська рада. 

Територіальний центр створений ДmI здійснеНИJI соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг ГРОМВДJIИ8М, JПCi перебувають у 
СМВДНИХ житrєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем 
проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебувавня. 

3. Територіальний центр у своїй діяльності KepyєrьCJI Конституцією та 
законами Украіни, указами Президента України та пост~овами Верховноі 
Ради України, npИЙНJIТИМИ відповідно до Конституції та законів України, 
актами Кабінету Міиісtpів України, наказами Мінпраці, центральних і 
місцевих органів виконавчої впади, рішеИНJIМИ виконавчого комітету та 
Броварської міської ради, а також даним ПопожеНИJIМ про Територіальний 
центр, розробленим відповідно до Типового попожеИНJI. 

4. Територіальний центр проводить свою дiJInь~c~ь на ~ринцип~ 
адресності та індивідуального ~OДY, ~ОСТУПНОСТl T~ ВІДКРИТОСТІ, 
дОбровільного вибору OtpИМaииJI чи B1ДМOB~. ВІД иад8ННJI со~альних послуг, 
ryмВИИості, комплексності, максимальНОІ e~e~HOCT~ викори~ 
бюдЖетних та позабюД>кетних коштів, заковво~. СОЦlальНОI справеДJIИВОСП~ 
дОТримання стандартів якості, відповідальноСТІ за дотримaниJI етичних І 
nPавОDИХ норм 
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s. На соціальне обслуговування в Територіальному центрі мають право: 

- ГРО~aдJlни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного 
віку на пеРІОД до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 
місяці), які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої 
допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 
шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму 
yrpиманні дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо 
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум 

ДJIJI сім'ї; 

6. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної 
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають 
будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної 
безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства. 

7. ПоложеИНJI про Територіальний центр, його структура за 
пропозицією Управління праці та соціального захисту населення Броварської 
міської ради, погодженого Головним упрaвnіННJIМ праці та соціального 
захисту населеИНJI обласної Київської держадміністрації, затверджується 
сесією Броварської міської ради. 

Кошторис, штатний розпис Територіального центру затверджує 

міський голова. 

8. Методичне забезпечення діяльності Територіального центру 
здійсlПOЄ Мінпраці, контроль за забез~еченНJI~ йо~~ Д~Hocтi - в 
установленому порядку Міністерство ПРаЦІ та СОЦlальНОI ПОЛІТ~, Г~ловн~ 
УПРавління праці та соціального захис;>, ~аселенНJI облаСНОl КиївСЬКОl 
держадміністраціі, координацію та орган13ацlино-методичне З.~б~зпеч~ння -
Управління праці та соціального захисту населення БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради. 

для забезпечеИНJI реалізації соціальної політики ~oдo . соціального 
обслуговування Територіальний цен;р. ВИ~О~Є МІсцеВІ пр?грами 
соціального захисту населення, взаЄМОДІЄ 13 ВІДДІЛами та ~~ 
Броварс ... .. ади ш'дприємствами, установами, орган13ац1JlМИ всІХ 

ЬКОl М1СЬКОl Р , 
форм власності. 
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9. Основними завданWlМИ Територіального центру є: 

- ВИJlВЛеНIUI ГPOM8ДJIH, зазначених у пункті 5 цього положенНJI 
фо~мувaНIUI .. ~eК1p?HHOЇ бази даних таких громадян, визначе~ 
(ОЦlНЮВaНIUI) ІХ ІНДИВІДуальних потреб у соціальному обслуговуванні; 

- забезпечеНIUI JПCЇсного соціального обсnyговуванНJI; 

- установленНJI зв 'язків з підприємствами, установами та організаціями 
всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких 
обcnyrовують територіальні центри, з метою СПРИЯННJI в здійсненні 
соціального обсnyroвуванНJI (наданні соціальних послуг) громадянам, 
зазначеним у пункті 5 цього положенНJI. 

10. Територіальний центр має структурні підрозділи: 

1) BiддineHНJI: 

- соціальної допомоги вдома; 
- H8ДaНIUI медичних та соціально-побутових поcnyr; 
- організації H8ДaRНJI адресної натуральної та грошової допомоги; 

2) інші підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснеННJI 
соціального обслуговувaRНJI громадянам, зазначених у пункті 5 даного 
ПоложеННJI. 

11. Територіальний центр ОЧОJПOЄ директор, який призначається на 
посаду та звinьНJIється з посади в установленому порядку міським головою за 
поданням начальника УправпіННJI праці та соціального захисту HaCeneННJI 
Броварської міської ради, погодженим з Головним управлінням праці та 
соціального захисту HaCeneННJI Київської обласної державної адміністрації. 

Посаду директора Територіального центру може займати особа, яка має 
ВИЩу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж 
роботи на керівній посаді не менше п'яти років. 

12. Директор Територіального центру: 

. 1) організовує роботу Територіального центру, несе персонam:ну 
ВІДповідальність за виконaННJJ покnадених на центр завдань, визначає cтymнь 

ВіДПОВідальності працівників; 

2) затверджує посадові обов'язки заступників ~иректора і керівників 
с'rpyктypних підрозділів та інших працівників ТеРИТОРІального центру; 
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3) координує діяльність структурних підрозділів Територіального 
центру; 

4) подає міському голові на затвердження штатний розпис, кошторис 
витрат центру; 

.5) укладає договори, діє від імені Територіального центру і представляє 
його Інтереси; 

б) розпоряджається коштами Територіального центру в межах 
затверджен~го копrrорису витрат та відповідно до їх цільового призначення, 
в тому ЧИСЛІ на оплату: 

- проведення щорічного профілактичного медичного огтщу соціальних 
првцївнmdв та соціальних робітників Територіального центру, які 
безпосередньо надають соціальні послуги; 

- придбання ДJIJI соціальних працівників та соціальних робітників 
спецодпу, взуття, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх 
придбання) тощо; 

- підвищеНШІ кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади 
працівників Територіального центру; 

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо 
здїЙсневня (припииеНШІ) обслуговування громадян), організовує і КОНТРОJПOє 
іх виконання; 

9) розробляє і подає на затвердження сесії Броварської міської ради 
проект положеННJI про Територіальнйй центр, зміни та доповнення; 

1 О) затверджує Положення про структурні підрозділи Територіального 
цектру. 

. 13. Територіальний центр утримуєт~ся за . рахунок Kom;iB, які 
ВІдповідно до Бюджетного кодексу УКРаІНИ ВИДШJПOт~ся з МІсцевого 
бюджету на соціальний захист населення та враховуються ПІД час в~начення 

обсягу міжбюджетних трансфертів між дep~~~ бюдж~ом та МІсцевими 
бюджетами, інших надходжень, У тому ЧИСЛІ ВІД Д1JlЛЬносТ1 иого стр~них 
підрОЗділів, від надання плаТНИХ соціальних ~oc~, а також благод1ИНИХ 
КОПІтів ГPOM8ДJIН, підприємств, установ та орГ8НIЗац1И. 
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14: Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників 
ТеРИТОРІального центру затверджуються рішенням сесії Броварської міської 
радИ. 

Умови оплати праці працівників Територіального центру та штатна 
чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати 
праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності 
працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінпраці. 

15. ДmI соціального обслуговування Територіальний центр має право 
залучити на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та 
фізичних осіб, зокрема волонтерів. 

16. Територіальний центр має право в установленому порядку 
отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, 
яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у 

пункті 5 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази 

Територіального центру. 

17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної 
із соціальним обслуговуванням, структурних підрозділів територіального 
центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводиться 
відповідно до законодавства України. 

18. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний 
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм 

найменуванням, штампи та бланки. 

19. Перелік соціальних послуг,. умови 
структурними підрозділами ТеРИТОРІального 
рішенням Броварської міської ради. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови -секретар ради 

та порядок іх надання 

центру затверджуються 

І.В.Сanожко 
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ПОДВІІІІИ: 

директор Територіального центру 
соціального обслуговування 

ПогоджеllО: 

заступник міського голови 

., 

~$J д.к.Луд'leПO 

~r1!C~ __ ----:л.м.В~ 
{ 
І 
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........... ний ЦЕНТР 
u ", .. ". , •• ""Ік.._ 

Про ВКJПOчеННJI питання до 
порцку денного сесії 
Броварської міської ради 

ТА САМІТНИХ НЕПР АЦЕЗДАТНИХ 

Виконуючому обов'JlЗКИ 

міського голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Територіальний центр обслуговуванНJI пенсіонерів та самітних 
l1епрацездатних громадян просить винести на розгляд чергової сесії 
Броварської міської ради питанНJI <<Про зміну назви та затвердженНJI нової 
редащії Положення, структури Територіального центру соціального 
Обслуговування», згідно постанови Кабінету Міністрів України від 
29.~2.2009 р. N!! 1417 «Деякі питанНJI діяльності територіальних центрів 
СОЦІального обслуговування (HaдaнНJI соціальних послуг)) 

ДиреkТОр 
l'еР1!1'о • 

І Рlanьного центру 
Д.К.Лудченко 

" " оо 
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