Рішення
Одеської міської ради
№ 1404-VII від 07.12.2016р.

Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України, з метою приведення положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення та статути наступних комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції:
1.1. Положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» (додаток 1).
1.2. Положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» (додаток 2).
1.3. Положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» (додаток 3).
1.4. Положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» (додаток 4).
1.5. Положення про комунальну установу «Соціальний центр матері та дитини» (додаток 5).
1.6. Статут комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» (додаток 6).
1.7. Статут комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення» (додаток 7).
1.8. Статут комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» (додаток 8).
1.9. Статут комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян» (додаток 9).
1.10. Статут комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» (додаток 10).
1.11. Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (додаток 11).

2. Доручити директорам комунальних установ та директору Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснити заходи з державної реєстрації положень та статутів, зазначених у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці. 


Міський голова                                          		         Г. Труханов 
































Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ             МІСТА ОДЕСИ» 
(нова редакція) 

1. Загальні положення
 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ» (далі – територіальний центр) є бюджетною неприбутковою установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси. Засновником територіального центру є Одеська міська рада                                         (далі – Засновник). 
Територіальний центр підзвітний та підконтрольний Засновнику. Координацію діяльності територіального центру здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради        (далі – уповноважений орган).
Територіальний центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах денного перебування.
Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
1.2. Офіційне найменування територіального центру:
1.2.1. Повне найменування територіального центру українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.2. Скорочене найменування територіального центру українською мовою:  КУ «ТЦ СО КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.3. Повне найменування територіального центру російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЬІХ УСЛУГ) КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.2.4. Скорочене найменування територіального центру російською мовою: КУ «ТЦ СО КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.3. Місцезнаходження  територіального  центру:  Україна,  65080,                    м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 8, е-mail: tckievskiy@omr.odessa.ua.  
1.4. Територіальний центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, уповноваженого органу, а також цього Положення.
1.5. Територіальний центр здійснює свою діяльність за принципами адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
1.6. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Права і обов'язки юридичної особи територіальний центр набуває з дня державної реєстрації.
1.7. Територіальний центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.8. Відносини територіального центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.9. Положення про територіальний центр, його структура за поданням уповноваженого органу затверджуються Засновником.
1.10. Територіальний центр є правонаступником комунальної установи «Міський геріатричний Центр».

2. Мета та предмет діяльності територіального центру

2.1. Основні напрямки діяльності територіального центру:
2.1.1. Виявлення громадян, зазначених у розділі 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг.
2.1.2. Забезпечення якісного надання соціальних послуг.
2.1.3. Встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні  соціальних послуг громадянам, зазначеним у розділі 4 цього Положення.    
2.1.4. Сприяння в наданні додаткових соціальних гарантій, встановлених міськими цільовими та комплексними програмами.

2.2. Територіальний центр надає такі соціальні послуги:
- догляд вдома;
- денний догляд;
- соціальна адаптація.
Крім того, територіальний центр може надавати наступні соціальні послуги:
- паліативний/хоспісний догляд;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво (медіація);
- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);
- транспортні;
- інші соціальні послуги.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються територіальним центром після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Територіальний центр для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

3. Структура територіального центру

3.1. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення денного перебування;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- відділення реалізації міських цільових програм.
У разі необхідності, згідно з рішенням Засновника можуть створюватись інші підрозділи територіального центру, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам. 
У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 грудня 2011 року       № 568.
3.2. Умови надання соціальних послуг, положення про структурні підрозділи територіального центру затверджуються директором територіального центру за погодженням з уповноваженим органом.
 
4. Громадяни, які мають право на обслуговування 
в територіальному центрі

На отримання соціального обслуговування в територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку (жінки та чоловіки, які досягли пенсійного 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 і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України;
- 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 утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, а також  якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче прожиткового мінімуму для сім’ї. 

5. Майно територіального центру

5.1. Майно територіального центру є власністю територіальної громади міста Одеси та належить територіальному центру на правах оперативного управління.
5.2. Майно територіального центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається у балансі територіального центру.
5.3. Майно територіального центру складають:
5.3.1. Бюджетні кошти та капітальні внески.
5.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
5.3.4. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України.
5.3.5. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством України.
5.4. Основні фонди територіального центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані або відчужені                                 у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.5. Питання оренди у територіального центру будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюються чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
5.6. Збитки, заподіяні територіальному центру в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються територіальному центру у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 
6. Права та обов'язки територіального центру

6.1. Територіальний центр має право:
6.1.1. Визначати основні напрямки розвитку територіального центру відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до його компетенції, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
6.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
6.1.3. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
6.1.4. Залучати на договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
6.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
6.1.6. Пропонувати уповноваженому органу склад осіб громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, які можуть бути звільнені від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома.
6.1.7. Направляти на навчання окремих працівників для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня, організовувати атестацію працівників територіального центру.
6.1.8. У разі відсутності без попереднього повідомлення підопічного в обумовлені дні та години відвідування, враховуючи стан здоров'я та похилий вік останнього, спільно з представниками Головного управління Національної поліції в Одеській області та житлово-комунальних установ міста після шести годин з моменту призначеного відвідування відкрити житло з додержанням вимог, передбачених законодавством України.
         	6.2. Обов'язки територіального центру:
6.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
6.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями. 
          6.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан територіального центру.
6.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.
6.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
6.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
6.2.8. Розглядати в установленому порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
6.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

7. Управління територіальним центром

7.1. До виключної компетенції Засновника належить:
7.1.1. Створення, ліквідація, реорганізація територіального центру.
7.1.2. Затвердження Положення про територіальний центр та внесення змін до нього.
7.1.3. Здійснення контролю за діяльністю роботи територіального центру. 
7.1.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Засновником.
7.2. Керівництво територіальним центром здійснює директор.
7.3. Призначення або звільнення директора з посади здійснюється  міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як 5 років.
7.5. Директор територіального центру самостійно вирішує питання діяльності установи, за винятком питань, віднесених до компетенції Засновника та уповноваженого органу. 
7.6. Директор територіального центру:
7.6.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.
7.6.2. Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує та контролює їх виконання.
7.6.3. Укладає договори, видає довіреності, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси. 
         7.6.4. Розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах 
затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового 
призначення, в тому числі на оплату:
         	- проведення щорічного профілактичного медичного огляду 
соціальних працівників та соціальних робітників територіального 
центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
         	- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників 
спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків або грошової 
компенсації за їх придбання;
         	- придбання автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування з метою оснащення структурних підрозділів територіального центру;
         	- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги. 
7.6.5. Розробляє штатний розпис і кошторис територіального центру та подає їх на затвердження в установленому уповноваженим органом порядку.
7.6.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників територіального центру відповідно до чинного законодавства України.
7.6.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з ними, професійну підготовку працівників територіального центру.
7.6.8. Затверджує посадові інструкції заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.
7.6.9. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру. 
7.6.10. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
7.6.11. Має право першого підпису на фінансових документах. 
         	7.6.12. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в територіальному центрі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
7.6.13. Організовує в територіальному центрі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
7.6.14. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників територіального центру. 
7.6.15. Розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру, посадові інструкції працівників та подає на погодження уповноваженому органу.
7.6.16. Розглядає в установленому законодавством України порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.7. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності територіального центру покладається на адміністрацію територіального центру та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією територіального центру.
7.8. За невиконання завдань, покладених на територіальний центр, та своїх обов'язків директор територіального центру несе відповідальність згідно із законодавством України.
7.9. Накази директора територіального центру, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками територіального центру.
 
8. Фінансово-господарська діяльність територіального центру

8.1. Фінансово-господарська діяльність територіального центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених уповноваженим органом.
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів територіального центру є:
- кошти бюджету міста Одеси, в тому числі кошти, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом міста; 
- благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші надходження, в тому числі від діяльності структурних підрозділів територіального центру та надання платних соціальних послуг.
8.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання норм Бюджетного кодексу України, фінансової дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази територіального центру, вирішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.
Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства України з питань оплати праці, рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України та колективного договору територіального центру. 
8.4. Відносини територіального центру з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.5. Доходи територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
8.6. Територіальному центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
 
9. Зміни до Положення територіального центру

9.1. Зміни до Положення територіального центру затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
 
10. Контроль за діяльністю територіального центру 

10.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаною із соціальним обслуговуванням, діяльності структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до чинного законодавства України.
 
11. Припинення діяльності територіального центру

11.1. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
         11.2. Реорганізація територіального центру здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
11.3. Ліквідація територіального центру здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
11.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
11.5. Ліквідація територіального центру здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
11.6. Ліквідація територіального центру вважається завершеною,                       а територіальний центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису                 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                             О. Потапський





Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) МАЛИНОВСЬКОГО РАЙОНУ             МІСТА ОДЕСИ» 
(нова редакція) 

1. Загальні положення

 1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) МАЛИНОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ»                                          (далі – територіальний центр) є бюджетною неприбутковою установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси. Засновником територіального центру є Одеська міська рада (далі – Засновник). 
Територіальний центр підзвітний та підконтрольний Засновнику. Координацію діяльності територіального центру здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради           (далі – уповноважений орган).
Територіальний центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах денного перебування.
Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
1.2. Офіційне найменування територіального центру:
1.2.1. Повне найменування територіального центру українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) МАЛИНОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.2. Скорочене найменування територіального центру                                       українською мовою:  КУ «ТЦ СО МАЛИНОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.3. Повне найменування територіального центру російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЬІХ УСЛУГ) МАЛИНОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.2.4. Скорочене  найменування  територіального  центру  російською мовою: КУ «ТЦ СО МАЛИНОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.3. Місцезнаходження     територіального    центру:   Україна,   65028,                  м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 62, е-mail: tcmalinovskiy@omr.odessa.ua.
1.4. Територіальний центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, уповноваженого органу, а також цього Положення.
1.5. Територіальний центр здійснює свою діяльність за принципами адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
1.6. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Права і обов'язки юридичної особи територіальний центр набуває з дня державної реєстрації.
1.7. Територіальний центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.8. Відносини територіального центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.9. Положення про територіальний центр, його структура за поданням уповноваженого органу затверджуються Засновником.

2. Мета та предмет діяльності територіального центру

2.1. Основні напрямки діяльності територіального центру:
2.1.1. Виявлення громадян, зазначених у розділі 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг.
2.1.2. Забезпечення якісного надання соціальних послуг.
2.1.3. Встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні  соціальних послуг громадянам, зазначеним у розділі 4 цього Положення.    
2.1.4. Сприяння в наданні додаткових соціальних гарантій, встановлених міськими цільовими та комплексними програмами.

2.2. Територіальний центр надає такі соціальні послуги:
- догляд вдома;
- денний догляд;
- соціальна адаптація.
Крім того, територіальний центр може надавати наступні соціальні послуги:
- паліативний/хоспісний догляд;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво (медіація);
- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);
- транспортні;
- інші соціальні послуги.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються територіальним центром після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Територіальний центр для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

3. Структура територіального центру

3.1. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення денного перебування;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- відділення реалізації міських цільових програм.
У разі необхідності згідно з рішенням Засновника можуть створюватись інші підрозділи територіального центру, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам. 
У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу          з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 грудня 2011 року       № 568.
3.2. Умови надання соціальних послуг, положення про структурні підрозділи територіального центру затверджуються директором територіального центру за погодженням з уповноваженим органом.
4. Громадяни, які мають право на обслуговування
в територіальному центрі

На отримання соціального обслуговування в територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку (жінки та чоловіки, які досягли пенсійного 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 і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України;
- 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 утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, а також  якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче прожиткового мінімуму для сім’ї. 

5. Майно територіального центру

5.1. Майно територіального центру є власністю територіальної громади міста Одеси та належить територіальному центру на правах оперативного управління.
5.2. Майно територіального центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається у балансі територіального центру.
5.3. Майно територіального центру складають:
5.3.1. Бюджетні кошти та капітальні внески.
5.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
5.3.4. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України.
5.3.5. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством України.
5.4. Основні фонди територіального центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані або відчужені                                 у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.5. Питання оренди у територіального центру будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюються чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
5.6. Збитки, заподіяні територіальному центру в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються територіальному центру у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 
6. Права та обов'язки територіального центру

6.1. Територіальний центр має право:
6.1.1. Визначати основні напрямки розвитку територіального центру відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до його компетенції, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
6.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
6.1.3. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
6.1.4. Залучати на договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
6.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
6.1.6. Пропонувати уповноваженому органу склад осіб громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, які можуть бути звільнені від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома.
6.1.7. Направляти на навчання окремих працівників для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня, організовувати атестацію працівників територіального центру.
6.1.8.  У разі відсутності без попереднього повідомлення підопічного в обумовлені дні та години відвідування, враховуючи стан здоров'я та похилий вік останнього, спільно з представниками Головного управління Національної поліції в Одеській області та житлово-комунальних установ міста після шести годин з моменту призначеного відвідування відкрити житло з додержанням вимог, передбачених законодавством України.
         	6.2. Обов'язки територіального центру:
6.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
6.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями. 
          6.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан територіального центру.
6.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.
6.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
6.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
6.2.8. Розглядати в установленому порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
6.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

7. Управління територіальним центром

7.1. До виключної компетенції Засновника належить:
7.1.1. Створення, ліквідація, реорганізація територіального центру.
7.1.2. Затвердження Положення про територіальний центр та внесення змін до нього.
7.1.3. Здійснення контролю за діяльністю роботи територіального центру. 
7.1.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Засновником.
7.2. Керівництво територіальним центром здійснює директор.
7.3. Призначення або звільнення директора з посади здійснюється  міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як 5 років.
7.5. Директор територіального центру самостійно вирішує питання діяльності установи, за винятком питань, віднесених до компетенції Засновника та уповноваженого органу. 
7.6. Директор територіального центру:
7.6.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.
7.6.2. Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує та контролює їх виконання.
7.6.3. Укладає договори, видає довіреності, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси. 
         7.6.4. Розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах 
затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового 
призначення, в тому числі на оплату:
         	- проведення щорічного профілактичного медичного огляду 
соціальних працівників та соціальних робітників територіального 
центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
         	- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників 
спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків або грошової 
компенсації за їх придбання;
         	- придбання автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування з метою оснащення структурних підрозділів територіального центру;
         	- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги. 
7.6.5. Розробляє штатний розпис і кошторис територіального центру та подає їх на затвердження в установленому уповноваженим органом порядку.
7.6.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників територіального центру відповідно до чинного законодавства України.
7.6.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з ними, професійну підготовку працівників територіального центру.
7.6.8. Затверджує посадові інструкції заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.
7.6.9. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру. 
7.6.10. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
7.6.11. Має право першого підпису на фінансових документах. 
         	7.6.12. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в територіальному центрі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
7.6.13. Організовує в територіальному центрі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
7.6.14. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників територіального центру. 
7.6.15. Розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру, посадові інструкції працівників та подає на погодження уповноваженому органу.
7.6.16. Розглядає в установленому законодавством України порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.7. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності територіального центру покладається на адміністрацію територіального центру та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією територіального центру.
7.8. За невиконання завдань, покладених на територіальний центр, та своїх обов'язків директор територіального центру несе відповідальність згідно із законодавством України.
7.9. Накази директора територіального центру, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками територіального центру.
 
8. Фінансово-господарська діяльність територіального центру

8.1. Фінансово-господарська діяльність територіального центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених уповноваженим органом.
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів територіального центру є:
- кошти бюджету міста Одеси, в тому числі кошти, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом міста; 
- благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші надходження, в тому числі від діяльності структурних підрозділів територіального центру та надання платних соціальних послуг.
8.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання норм Бюджетного кодексу України, фінансової дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази територіального центру, вирішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.
Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства України з питань оплати праці, рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України та колективного договору територіального центру. 
8.4. Відносини територіального центру з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.5. Доходи територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
8.6. Територіальному центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
 
9. Зміни до Положення територіального центру

9.1. Зміни до Положення територіального центру затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
 
10. Контроль за діяльністю територіального центру 

10.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаною із соціальним обслуговуванням, діяльності структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до чинного законодавства України.
 
11. Припинення діяльності територіального центру

11.1. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
11.2. Реорганізація територіального центру здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
11.3. Ліквідація територіального центру здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
11.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
11.5. Ліквідація територіального центру здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
11.6. Ліквідація територіального центру вважається завершеною,                       а територіальний центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису                 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.



Секретар ради                                                          О. Потапський


Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ             МІСТА ОДЕСИ» 
(нова редакція) 

1. Загальні положення

 1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ»                                                (далі – територіальний центр) є бюджетною неприбутковою установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси. Засновником територіального центру є Одеська міська рада (далі – Засновник). 
Територіальний центр підзвітний та підконтрольний Засновнику. Координацію діяльності територіального центру здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради       (далі – уповноважений орган).
Територіальний центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах денного перебування.
 Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
1.2. Офіційне найменування територіального центру:
1.2.1. Повне найменування територіального центру українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.2. Скорочене найменування територіального центру українською мовою: КУ «ТЦ СО ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.3. Повне найменування територіального центру російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЬІХ УСЛУГ) ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.2.4. Скорочене  найменування  територіального   центру  російською мовою: КУ «ТЦ СО ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.3. Місцезнаходження територіального центру: Україна, 65029,                            м. Одеса, вул. Ніжинська, 42, е-mail: tcprimorskiy@omr.odessa.ua.
1.4. Територіальний центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, уповноваженого органу, а також цього Положення.
1.5. Територіальний центр здійснює свою діяльність за принципами адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
1.6. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Права і обов'язки юридичної особи територіальний центр набуває з дня державної реєстрації.
1.7. Територіальний центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.8. Відносини територіального центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.9. Положення про територіальний центр, його структура за поданням уповноваженого органу затверджуються Засновником.

2. Мета та предмет діяльності територіального центру

2.1. Основні напрямки діяльності територіального центру:
2.1.1. Виявлення громадян, зазначених у розділі 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг.
2.1.2. Забезпечення якісного надання соціальних послуг.
2.1.3. Встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні  соціальних послуг громадянам, зазначеним у розділі 4 цього Положення.    
2.1.4. Сприяння в наданні додаткових соціальних гарантій, встановлених міськими цільовими та комплексними програмами.
2.2. Територіальний центр надає такі соціальні послуги:
- догляд вдома;
- денний догляд;
- соціальна адаптація.
Крім того, територіальний центр може надавати наступні соціальні послуги:
- паліативний/хоспісний догляд;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво (медіація);
- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);
- транспортні;
- інші соціальні послуги.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються територіальним центром після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Територіальний центр для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

3. Структура територіального центру

3.1. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення денного перебування;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- відділення реалізації міських цільових програм.
У разі необхідності згідно з рішенням Засновника можуть створюватись інші підрозділи територіального центру, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам. 
У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 грудня 2011 року       № 568.
3.2. Умови надання соціальних послуг, положення про структурні підрозділи територіального центру затверджуються директором територіального центру за погодженням з уповноваженим органом.
 
4. Громадяни, які мають право на обслуговування 
в територіальному центрі

На отримання соціального обслуговування в територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку (жінки та чоловіки, які досягли пенсійного 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 і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України;
- 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 утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, а також  якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче прожиткового мінімуму для сім’ї. 

5. Майно територіального центру

5.1. Майно територіального центру є власністю територіальної громади міста Одеси та належить територіальному центру на правах оперативного управління.
5.2. Майно територіального центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається у балансі територіального центру.
5.3. Майно територіального центру складають:
5.3.1. Бюджетні кошти та капітальні внески.
5.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
5.3.4. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України.
5.3.5. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством України.
5.4. Основні фонди територіального центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані або відчужені                                 у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.5. Питання оренди у територіального центру будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюються чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
5.6. Збитки, заподіяні територіальному центру в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються територіальному центру у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 
6. Права та обов'язки територіального центру

6.1. Територіальний центр має право:
6.1.1. Визначати основні напрямки розвитку територіального центру відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до його компетенції, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
6.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
6.1.3. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
6.1.4. Залучати на договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
6.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
6.1.6. Пропонувати уповноваженому органу склад осіб громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, які можуть бути звільнені від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома.
6.1.7. Направляти на навчання окремих працівників для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня, організовувати атестацію працівників територіального центру.
6.1.8. У разі відсутності без попереднього повідомлення підопічного в обумовлені дні та години відвідування, враховуючи стан здоров'я та похилий вік останнього, спільно з представниками Головного управління Національної поліції в Одеській області та житлово-комунальних установ міста після шести годин з моменту призначеного відвідування відкрити житло з додержанням вимог, передбачених законодавством України.
         	6.2. Обов'язки територіального центру:
6.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
6.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями. 
          6.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан територіального центру.
6.2.4 Забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.
6.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
6.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
6.2.8. Розглядати в установленому порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
6.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності                у визначені строки.

7. Управління територіальним центром

7.1. До виключної компетенції Засновника належить:
7.1.1. Створення, ліквідація, реорганізація територіального центру.
7.1.2. Затвердження Положення про територіальний центр та внесення змін до нього.
7.1.3. Здійснення контролю за діяльністю роботи територіального центру. 
7.1.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Засновником.
7.2. Керівництво територіальним центром здійснює директор.
7.3. Призначення або звільнення директора з посади здійснюється  міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як 5 років.
7.5. Директор територіального центру самостійно вирішує питання діяльності установи, за винятком питань, віднесених до компетенції Засновника та уповноваженого органу. 
7.6. Директор територіального центру:
7.6.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.
7.6.2. Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує та контролює їх виконання.
7.6.3. Укладає договори, видає довіреності, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси. 
         7.6.4. Розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах 
затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового 
призначення, в тому числі на оплату:
         	- проведення щорічного профілактичного медичного огляду 
соціальних працівників та соціальних робітників територіального 
центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
         	- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників 
спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків або грошової 
компенсації за їх придбання;
         	- придбання автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування з метою оснащення структурних підрозділів територіального центру;
         	- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги. 
7.6.5. Розробляє штатний розпис і кошторис територіального центру та подає їх на затвердження в установленому уповноваженим органом порядку.
7.6.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників територіального центру відповідно до чинного законодавства України.
7.6.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з ними, професійну підготовку працівників територіального центру.
7.6.8. Затверджує посадові інструкції заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.
7.6.9. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру. 
7.6.10. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
7.6.11. Має право першого підпису на фінансових документах. 
         	7.6.12. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в територіальному центрі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
7.6.13. Організовує в територіальному центрі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
7.6.14. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників територіального центру. 
7.6.15. Розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру, посадові інструкції працівників та подає на погодження уповноваженому органу.
7.6.16. Розглядає в установленому законодавством України порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.7. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності територіального центру покладається на адміністрацію територіального центру та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією територіального центру.
7.8. За невиконання завдань, покладених на територіальний центр, та своїх обов'язків директор територіального центру несе відповідальність згідно із законодавством України.
7.9. Накази директора територіального центру, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками територіального центру.
 
8. Фінансово-господарська діяльність територіального центру

8.1. Фінансово-господарська діяльність територіального центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених уповноваженим органом.
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів територіального центру є:
- кошти бюджету міста Одеси, в тому числі кошти, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом міста; 
- благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші надходження, в тому числі від діяльності структурних підрозділів територіального центру та надання платних соціальних послуг.
8.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання норм Бюджетного кодексу України, фінансової дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази територіального центру, вирішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.
Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства України з питань оплати праці, рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України та колективного договору територіального центру. 
8.4. Відносини територіального центру з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.5. Доходи територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
8.6. Територіальному центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
 
9. Зміни до Положення територіального центру

9.1. Зміни до Положення територіального центру затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
 
10. Контроль за діяльністю територіального центру 

10.1 Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаною    із соціальним обслуговуванням, діяльності структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до чинного законодавства України.
 
11. Припинення діяльності територіального центру

11.1. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
11.2. Реорганізація територіального центру здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
11.3. Ліквідація територіального центру здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
11.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
11.5. Ліквідація територіального центру здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
11.6. Ліквідація територіального центру вважається завершеною,                       а територіальний центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису                 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                       О. Потапський











Додаток 4
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ             МІСТА ОДЕСИ» 
(нова редакція) 

1. Загальні положення
 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ»                                             (далі – територіальний центр) є бюджетною неприбутковою установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси. Засновником територіального центру є Одеська міська рада (далі – Засновник). 
Територіальний центр підзвітний та підконтрольний Засновнику. Координацію  діяльності  територіального  центру  здійснює  уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради      (далі – уповноважений орган).
Територіальний центр створений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах денного перебування.
 Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
1.2. Офіційне найменування територіального центру:
1.2.1. Повне найменування територіального центру українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.2. Скорочене найменування територіального центру українською мовою: КУ «ТЦ СО СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ». 
1.2.3. Повне найменування територіального центру російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЬІХ УСЛУГ) СУВОРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.2.4. Скорочене   найменування   територіального   центру   російською мовою: КУ «ТЦ СО СУВОРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.3. Місцезнаходження територіального центру: Україна, 65111,                            м. Одеса, просп. Добровольського, 120-а, е-mail: tcsuvorovskiy@omr.odessa.ua.
1.4. Територіальний центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, уповноваженого органу, а також цього Положення.
1.5. Територіальний центр здійснює свою діяльність за принципами адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
1.6. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Права і обов'язки юридичної особи територіальний центр набуває з дня державної реєстрації.
1.7. Територіальний центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.8. Відносини територіального центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.9. Положення про територіальний центр, його структура за поданням уповноваженого органу затверджуються Засновником.

2. Мета та предмет діяльності територіального центру

2.1. Основні напрямки діяльності територіального центру:
2.1.1. Виявлення громадян, зазначених у розділі 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг.
2.1.2. Забезпечення якісного надання соціальних послуг.
2.1.3. Встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні  соціальних послуг громадянам, зазначеним у розділі 4 цього Положення.    
2.1.4. Сприяння в наданні додаткових соціальних гарантій, встановлених міськими цільовими та комплексними програмами.

2.2. Територіальний центр надає такі соціальні послуги:
- догляд вдома;
- денний догляд;
- соціальна адаптація.
Крім того, територіальний центр може надавати наступні соціальні послуги:
- паліативний/хоспісний догляд;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво (медіація);
- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);
- транспортні;
- інші соціальні послуги.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються територіальним центром після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Територіальний центр для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

3. Структура територіального центру

3.1. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення денного перебування;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- відділення реалізації міських цільових програм.
У разі необхідності згідно з рішенням Засновника можуть створюватись інші підрозділи територіального центру, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам. 
У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 грудня 2011 року       № 568.
3.2. Умови надання соціальних послуг, положення про структурні підрозділи територіального центру затверджуються директором територіального центру за погодженням з уповноваженим органом.
 
4. Громадяни, які мають право на обслуговування 
в територіальному центрі

На отримання соціального обслуговування в територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку (жінки та чоловіки, які досягли пенсійного 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 і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України;
- 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 утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, а також  якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче прожиткового мінімуму для сім’ї. 

5. Майно територіального центру

5.1. Майно територіального центру є власністю територіальної громади міста Одеси та належить територіальному центру на правах оперативного управління.
5.2. Майно територіального центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається у балансі територіального центру.
5.3. Майно територіального центру складають:
5.3.1. Бюджетні кошти та капітальні внески.
5.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
5.3.4. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України.
5.3.5. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством України.
5.4. Основні фонди територіального центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані або відчужені                                 у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.5. Питання оренди у територіального центру будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюються чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
5.6. Збитки, заподіяні територіальному центру в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються територіальному центру у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 
6. Права та обов'язки територіального центру

6.1. Територіальний центр має право:
6.1.1. Визначати основні напрямки розвитку територіального центру відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до його компетенції, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
6.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
6.1.3. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
6.1.4. Залучати на договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
6.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
6.1.6. Пропонувати уповноваженому органу склад осіб громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, які можуть бути звільнені від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома.
6.1.7. Направляти на навчання окремих працівників для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня, організовувати атестацію працівників територіального центру.
6.1.8.  У разі відсутності без попереднього повідомлення підопічного в обумовлені дні та години відвідування, враховуючи стан здоров'я та похилий вік останнього, спільно з представниками Головного управління Національної поліції в Одеській області та житлово-комунальних установ міста після шести годин з моменту призначеного відвідування відкрити житло з додержанням вимог, передбачених законодавством України.
         	6.2. Обов'язки територіального центру:
6.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
6.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями. 
          6.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан територіального центру.
6.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.
6.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
6.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
6.2.8. Розглядати в установленому порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
6.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності                у визначені строки.

7. Управління територіальним центром

7.1. До виключної компетенції Засновника належить:
7.1.1. Створення, ліквідація, реорганізація територіального центру.
7.1.2. Затвердження Положення про територіальний центр та внесення змін до нього.
7.1.3. Здійснення контролю за діяльністю роботи територіального центру. 
7.1.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Засновником.
7.2. Керівництво територіальним центром здійснює директор.
7.3. Призначення або звільнення директора з посади здійснюється  міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як 5 років.
7.5. Директор територіального центру самостійно вирішує питання діяльності установи, за винятком питань, віднесених до компетенції Засновника та уповноваженого органу. 
7.6. Директор територіального центру:
7.6.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.
7.6.2. Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує та контролює їх виконання.
7.6.3. Укладає договори, видає довіреності, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси. 
         7.6.4. Розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах 
затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового 
призначення, в тому числі на оплату:
         	- проведення щорічного профілактичного медичного огляду 
соціальних працівників та соціальних робітників територіального 
центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
         	- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників 
спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків або грошової 
компенсації за їх придбання;
         	- придбання автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування з метою оснащення структурних підрозділів територіального центру;
         	- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги. 
7.6.5. Розробляє штатний розпис і кошторис територіального центру та подає їх на затвердження в установленому уповноваженим органом порядку.
7.6.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників територіального центру відповідно до чинного законодавства України.
7.6.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з ними, професійну підготовку працівників територіального центру.
7.6.8. Затверджує посадові інструкції заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.
7.6.9. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру. 
7.6.10. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
7.6.11. Має право першого підпису на фінансових документах. 
         	7.6.12. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в територіальному центрі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
7.6.13. Організовує в територіальному центрі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
7.6.14. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників територіального центру. 
7.6.15. Розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру, посадові інструкції працівників та подає на погодження уповноваженому органу.
7.6.16. Розглядає в установленому законодавством України порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.7. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності територіального центру покладається на адміністрацію територіального центру та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією територіального центру.
7.8. За невиконання завдань, покладених на територіальний центр, та своїх обов'язків директор територіального центру несе відповідальність згідно із законодавством України.
7.9. Накази директора територіального центру, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками територіального центру.
 
8. Фінансово-господарська діяльність територіального центру

8.1. Фінансово-господарська діяльність територіального центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених уповноваженим органом.
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів територіального центру є:
- кошти бюджету міста Одеси, в тому числі кошти, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом міста; 
- благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші надходження, в тому числі від діяльності структурних підрозділів територіального центру та надання платних соціальних послуг.
8.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання норм Бюджетного кодексу України, фінансової дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази територіального центру, вирішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства України.
Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства України з питань оплати праці, рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України та колективного договору територіального центру. 
8.4. Відносини територіального центру з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.5. Доходи територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
8.6. Територіальному центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
 
9. Зміни до Положення територіального центру

9.1. Зміни до Положення територіального центру затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
 
10. Контроль за діяльністю територіального центру 

10.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаною із соціальним обслуговуванням, діяльності структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до чинного законодавства України.
 
11. Припинення діяльності територіального центру

11.1. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
11.2. Реорганізація територіального центру здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
11.3. Ліквідація територіального центру здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
11.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
11.5. Ліквідація територіального центру здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
11.6. Ліквідація територіального центру вважається завершеною,                       а територіальний центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису                 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                       О. Потапський





Додаток 5
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ
«СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ» (далі – Установа) – комунальна установа тимчасового проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 24 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку                    (далі – особи, що тимчасово проживають в Установі).
В Установі для запобігання роз’єднанню сім’ї створюється кімната для одночасного перебування матері з декількома дітьми дошкільного віку, одна з яких віком від народження до 24 місяців.
1.2. Засновником Установи «Соціальний центр матері та дитини»                   є Одеська міська ради (далі – Засновник).
1.3. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також Положенням про комунальну установу «Соціальний центр матері та дитини» (далі – Положення).
1.4. Офіційне найменування Установи: 
1.4.1. Повне найменування Установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ».
1.4.2. Скорочене найменування Установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР».
1.5. Місцезнаходження Установи: 65076, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 47, e-mail: scmr@omr.odessa.ua.
1.6. Установа утворюється, реорганізується і ліквідується Засновником у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та використовується лише за призначенням.
1.7. Положення про Установу затверджується Одеською міською радою.
1.8. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки для організації своєї роботи.
1.9. Установа є неприбутковою бюджетною установою.
1.10. Метою діяльності Установи є проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти), з особами, що тимчасово проживають в Установі.
1.11. Установа провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.
1.12. Спрямовує діяльність Установи департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради; оперативне управління Установою щодо проведення соціальної роботи здійснює Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2. Основні завдання Установи

2.1. Основними завданнями Установи є:
- надання безоплатних психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціально-економічних, соціально-медичних, соціально-побутових та інформаційних послуг особам, що тимчасово проживають в Установі, та забезпечення їх харчуванням;
- створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб, що тимчасово проживають в Установі;
- сприяння здобуттю особами, що тимчасово проживають в Установі, освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами Установи, захист їх прав та інтересів.
2.2. Установа відповідно до покладених на неї завдань:
- забезпечує проведення попередньої співбесіди спеціаліста-психолога з жінками, які звертаються до Установи, ознайомлення їх з правилами внутрішнього розпорядку та метою роботи працівників Установи;
- розробляє на підставі діагностики план індивідуальної роботи з особами, що тимчасово проживають в Установі, який містить заходи взаємодії таких осіб зі спеціалістами Установи;
- проводить з особами, що тимчасово проживають в Установі, індивідуальні та групові корекційні заходи, надає психологічну допомогу, кваліфіковані консультації (психологічні, педагогічні, медичні, правові), у разі потреби організовує їх госпіталізацію та клінічне обстеження;
- забезпечує виконання індивідуальних програм адаптації, реабілітації та реінтеграції в суспільство осіб, що тимчасово проживають в Установі;
- порушує клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав та інтересів осіб, що тимчасово проживають в Установі;
- веде облік соціальної роботи з особами, що тимчасово проживають в Установі; готує статистичні, інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до її компетенції;
- надає консультації з питань догляду за дітьми раннього віку, їх розвитку та виховання;
- передає документи до Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем подальшого проживання особи, що тимчасово проживає в Установі, для здійснення соціального супроводження.
 
3. Права Установи

Установа має право:
- самостійно визначати форми та методи роботи;
- залучати до надання соціальних послуг (консультацій, методичної допомоги) на договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;
- використовувати згідно із законодавством України для провадження своєї діяльності кошти інших джерел, у тому числі міжнародної фінансової допомоги, та міжнародні гранти.

4. Регламент діяльності Установи

4.1. Зарахування до Установи здійснюється згідно з наказом директора Установи на підставі:
- письмової заяви вагітної жінки (матері);
- направлення Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- документа, що засвідчує особу;
- медичної довідки про стан здоров'я, а у разі прийому матері з дитиною – медичної довідки про народження дитини.
4.2. У разі відсутності необхідних документів Установа разом з Одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання жінки надає допомогу в їх оформленні.
4.3. Особа, що зараховується до Установи, ознайомлюється з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов'язками осіб, що тимчасово проживають в Установі.
4.4. Прийняття осіб до Установи здійснюється цілодобово.
4.5. Зарахування осіб до Установи здійснюється протягом робочого дня, тривалість якого визначається регламентом роботи Установи.
4.6. До Установи не можуть бути зараховані особи:
- за наявності у них алкогольної або наркотичної залежності;
- із симптомами хвороби в період загострення хронічних інфекційних 
захворювань.
4.7. У разі, коли матері відмовлено у зарахуванні до Установи, викликається представник служби у справах дітей Одеської міської ради для вирішення питань щодо захисту прав дитини.
4.8. Відрахування з Установи здійснюється за наказом директора Установи, що видається:
- на підставі письмової заяви особи, що тимчасово проживає                                в Установі;
- у разі досягнення дитиною 24-місячного віку;
- за наявності засвідчених працівниками Установи фактів ухиляння матері від виховання дитини або дітей, що суперечать інтересам, загрожують життю та здоров'ю дитини;
- при одноразовому грубому або систематичному порушенні правил внутрішнього розпорядку Установи.
4.9. У разі відрахування матері з Установи через ухилення від виховання дитини або дітей, одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Установи, за десять днів до відрахування інформує про це службу у справах дітей Одеської міської ради для вирішення питань щодо захисту прав дитини.
4.10. Після вибуття з Установи особа, що тимчасово у ній проживала, може бути взята (за її згодою) під соціальний супровід центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

5. Управління Установою

5.1. Установа підконтрольна та підзвітна Засновнику.
5.2. Установу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Подання про призначення вносить Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за погодженням з Одеським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.
5.3. Директор Установи:
- організовує роботу Установи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;
- звітує про роботу Установи перед Засновником, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної із соціальною підтримкою вагітних жінок, матерів та дітей у регіоні;
- затверджує структуру Установи за погодженням із Засновником;
- затверджує посадові інструкції працівників Установи;
- призначає в установленому порядку та звільняє з посади працівників Установи;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Установи, контролює їх виконання;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- укладає договори, діє від імені Установи та представляє її інтереси;
- розпоряджається коштами Установи в межах затвердженого кошторису;
- організовує підвищення кваліфікації працівників Установи;
- забезпечує проведення атестації працівників Установи в порядку, визначеному Міністерством соціальної політики України;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

6. Фінансово-господарська діяльність Установи

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань та штатного розпису, що затверджується у встановленому порядку.
6.2. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету м. Одеси та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.
6.3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників, норми оснащення Установи затверджуються у встановленому порядку відповідно до типових структур та штатів, типових нормативів оснащення, які визначаються Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України.
6.4. Відносини Установи в усіх сферах господарської діяльності з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.5. Харчування осіб у центрі здійснюється відповідно до Типових нормативів харчування, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
6.6. Установа має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення її функціонування.
6.7. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.
6.8. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
6.9. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  


 7. Припинення діяльності Установи

7.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
        	7.2. Реорганізація установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
7.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
7.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
7.5. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
7.6. Ліквідація установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                        О. Потапський



















Додаток 6
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ГЕРІАТРИЧНИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ
ІМЕНІ СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГЕРІАТРИЧНИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА»                     (далі – Установа) є установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
Засновником комунальної установи є Одеська міська рада                              (далі – Засновник). Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності установи здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради                                (далі – уповноважений орган).
1.2. Офіційне найменування Установи:
1.2.1. Повне найменування Установи українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГЕРІАТРИЧНИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА».
1.2.2. Скорочене найменування Установи українською мовою:                          КУ «ДІМ МИЛОСЕРДЯ».
1.2.3. Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА».
1.2.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                            КУ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ».
1.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65080, м. Одеса,                            вул.  Валентини Терешкової, 12.
1.4. Установа є бюджетною неприбутковою установою.
1.5. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи, крім випадків, встановлених законодавством України.
1.7. Установа є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.8. Установа веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.10. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються уповноваженим органом.
1.11. Установа є правонаступником комунальної установи «Центр милосердя імені Матері Терези» та комунальної установи «Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку».

2. Мета та завдання діяльності Установи

2.1. Установа створена з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.
2.2. Основними завданнями діяльності Установи є:
2.2.1. організація та утримання цілодобового соціально-медичного стаціонару для тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування в Установі та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом;
2.2.2. організація медичного обслуговування, консультативної допомоги, забезпечення необхідними медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до медичного висновку лікаря;
2.2.3. забезпечення раціональним харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я осіб, що проживають в Установі в межах натуральних норм харчування;
2.2.4. забезпечення одягом, взуттям і м'яким інвентарем відповідно до встановлених соціальних норм і нормативів;
2.2.5. забезпечення належного соціально-побутового обслуговування в межах встановлених норм з урахуванням специфіки діяльності Установи;
2.2.6. забезпечення умов, що сприяють адаптації у новому середовищі громадян похилого віку, ветеранів війни, праці та інвалідів;
2.2.7. організація культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров'я та віку осіб, які перебувають в Установі;
2.2.8. надання на договірній основі платних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та мають рідних, які повинні, але не мають можливості забезпечувати їм догляд і допомогу;   
2.2.9. організація ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх осіб, які перебувають в Установі.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Установою після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Для забезпечення виконання покладених на Установу завдань установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.
2.5. Надання додаткових платних послуг та здійснення іншої діяльності Установою здійснюється згідно з чинним законодавством України.

3. Порядок поселення, проживання та відрахування з Установи

3.1. Поселення до Установи здійснюється за рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на підставі наступних документів: 
- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Установи;
- паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує особу;
- медичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;
- довідки про розмір призначеної пенсії;
- довідки про склад сім'ї за встановленою формою;
- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до Установи (за наявності групи інвалідності).
Поселення громадян до Установи здійснюється на підставі наказів директора Установи та директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3.2. Загальними протипоказаннями для поселення до Установи є:
- туберкульоз в активній стадії;
- венеричні захворювання;
- гострі інфекційні захворювання;
- злоякісні пухлинні захворювання;
- цукровий діабет у стадії декомпенсації;
- психічні захворювання;
- алкоголізм та наркоманія.
3.3. На підставі наказу директора Установи у випадках погіршення стану здоров’я та втрати здатності до самообслуговування, підтвердженого  висновком лікаря, особи які перебувають в Установі можуть бути переведені з ІІІ відділення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 24,                 до І або ІІ відділення, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 12, та вул. Ясна, 6 відповідно. 
3.4. Відрахування з Установи здійснюється:
- на підставі особистої заяви особи, яка перебуває в Установі за власним бажанням;
- у зв’язку з виникненням у підопічного психічного розладу, що перешкоджає перебуванню в Установі;
- у зв’язку з переведенням до іншої установи, згідно зі статусом підопічного;
- за систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку Установи, а саме: вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, бійки, самовільну відсутність без поважних причин понад 10 днів тощо;
- несплати послуг, що надаються Установою на платній основі.
Відрахування здійснюється за рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради згідно з наказом директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
4. Майно Установи

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить їй на праві оперативного управління.
4.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуженим без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначеному чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженням міського голови.
4.4. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються Установі                           у порядку, встановленому законодавством України.

5. Права та обов’язки Установи

5.1. Установа має право:
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності.
5.1.2. Визначати основні напрямки розвитку Установи відповідно до комплексних і цільових програм міста Одеси з питань, що входять до компетенції установи, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
5.1.3. У разі виробничої необхідності вносити пропозиції Засновнику про оперативний перерозподіл штатної чисельності і категорій посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу.
5.1.4. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
5.1.5. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством, у тому числі: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні, з працевлаштування, професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо.
5.2. Обов'язки Установи:
5.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
5.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.
5.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Установи.
5.2.4. Забезпечувати дотримання вимог законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
5.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
5.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
5.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
5.2.8. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
5.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
5.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

6. Управління Установою
 
6.1. До виключної компетенції Засновника належить:
6.1.1. Затвердження Статуту установи, внесення до нього змін.
6.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
6.2. Керівництво Установою здійснює директор.
6.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.

6.4. Директор Установи:
6.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
6.4.2. Приймає та звільняє працівників згідно із законодавством України про працю.
6.4.3. Встановлює Правила внутрішнього трудового розпорядку Установи.
6.4.4. Встановлює Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які перебувають в Установі.
6.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та судах.
6.4.6. Укладає договори з питань, що належать до його компетенції, контролює їх виконання.
6.4.7. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
6.4.8. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
6.4.9. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
6.4.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
6.4.11. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які перебувають в Установі законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку Установи.
6.4.12. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
6.4.13. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Установи.
6.5. Накази директора установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства України,                               є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.
 
7. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Установи
 
7.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі її кошторису, що затверджуються уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
7.2. Джерелами формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- кошти отримані від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
7.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
7.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу                  та інших пов’язаних з ними осіб.  

8. Зміни до Статуту

8.1. Зміни до Статуту Установи вносяться за погодженням з уповноваженим органом, затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

9. Припинення діяльності Установи

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
        	9.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
9.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                         О. Потапський


Додаток 7
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ,
ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
(нова редакція)

1. Загальні положення

     	1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (далі – Установа) є неприбутковою бюджетною установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі –                  Засновник). Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради                             (далі – уповноважений орган).
1.3. Офіційне найменування Установи:
1.3.1. Повне найменування Установи українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ».
1.3.2. Скорочене найменування Установи українською мовою:                                 КУ «МЦГДІГЗ».
1.3.3. Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ИНФОРМАЦИОННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
1.3.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                                КУ «ГЦГПИХО».
1.4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65023, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7.
1.5. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради,                 її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до вимог законодавства. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями установи, крім випадків, встановлених законодавством. 
1.7. Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.8. Установа може мати відокремлене майно, самостійний баланс, має рахунки в органах казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки для організації своєї роботи.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.10. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів. 
1.11. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються уповноваженим органом.

2. Мета та предмет діяльності Установи
  
2.1. Установа створена з метою формування та підтримки функціонування довідково-інформаційної системи для забезпечення роботи всіх підрозділів уповноваженого органу, інтегрованого аналітичного оброблення інформації з питань праці і соціального захисту населення, забезпечення отримання, обліку, розміщення, збереження та видачі гуманітарної допомоги, що надходить до уповноваженого органу.
2.2. Основні напрямки діяльності установи:
2.2.1. Інформаційна діяльність з метою забезпечення виконання нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень  міського голови, наказів уповноваженого органу у сфері соціального захисту населення:
1) інформаційне забезпечення виконання державних та міських програм з питань соціального захисту населення, соціального обслуговування визначених категорій громадян, у тому числі впровадження уніфікованих комп’ютерних технологій, підтримка функціонування їх апаратно-програмних засобів у складі єдиної відомчої інформаційної системи, підтримка єдиного інформаційного та телекомунікаційного середовища;
2) створення інформаційної продукції та надання консультативних інформаційних послуг з метою задоволення інформаційних потреб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності в рамках виконання чинного законодавства України у сфері праці та соціального захисту населення; 
3) розроблення, впровадження та забезпечення функціонування єдиної бази даних з обліку осіб, яким надаються пільги та інші види допомоги уповноваженим органом, а також з обліку наданої допомоги, в тому числі наданих соціальних гарантій та послуг на безкоштовній основі в рамках функціонування інформаційно-розрахункової системи;
4) розроблення, формування та підтримка функціонування довідково-інформаційної системи для забезпечення роботи всіх підрозділів Засновника, інтегроване аналітичне оброблення інформації з питань праці і соціального захисту населення;
5) участь у розробленні міських програм соціального захисту населення та моніторинг їх виконання, збір та аналіз інформації про рівень соціальної захищеності громадян;
6) забезпечення функціонування локальної мережі уповноваженого органу, підтримка працездатності комплексу технічних засобів та адміністрування загальносистемного програмного забезпечення;
7) впровадження та здійснення організаційно-технічних заходів захисту інформації відповідно до чинного законодавства України;
8) забезпечення своєчасного освоєння нових потужностей і введення в дію придбаного устаткування та техніки;
9) здійснення оперативної діяльності з матеріально-технічного забезпечення;
10) створення, забезпечення адміністрування та функціонування, підтримка в актуальному стані адміністративної бази даних «Єдиний реєстр пільговиків міста Одеси», а також збір, узагальнення аналіз і надання інформації стосовно соціально-незахищених верств населення міста, реєстрація громадян в «Єдиному реєстрі пільговиків міста Одеси»;
11) забезпечення надання різних видів соціальних гарантій та компенсацій відповідно до повноважень, визначених уповноваженим органом, у тому числі при реалізації відповідних програм: перевірка відповідності соціального статусу та права громадян на отримання соціальних гарантій і компенсацій, призначення, нарахування, підготовка документів на реалізацію (виплату, видачу) соціальних гарантій, компенсацій та допомог.
2.2.2. Забезпечення отримання, обліку, розміщення, зберігання та видачу гуманітарної допомоги, що надходить до уповноваженого органу:
- організація прийому вантажів гуманітарної допомоги, що надходить до уповноваженого органу;
- оформлення митних документів на вантажі гуманітарної допомоги, що надходить до уповноваженого органу, відповідно до провізних документів;
- забезпечення відповідних умов для зберігання, ведення обліку гуманітарної допомоги, що надійшла до уповноваженого органу;
- видача гуманітарної допомоги відповідно до плану розподілу, затвердженого комісією з питань координації та розподілу гуманітарної допомоги уповноваженого органу.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються установою після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Для забезпечення виконання покладених на Установу завдань установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

3. Майно Установи

3.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить установі на праві оперативного управління.
3.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби,                   а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
3.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим у будь-який спосіб без згоди Засновника.
3.4. Питання оренди установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
3.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому законодавством України.

4. Права та обов’язки Установи

4.1. Установа має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності.
4.1.2. Визначати основні напрямки розвитку відповідно до комплексних і цільових програм міста Одеси з питань, що входять до її компетенції, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
4.1.3. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
4.1.4. У разі виробничої необхідності вносити пропозиції Засновнику про оперативний перерозподіл штатної чисельності і категорій посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу.
4.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
4.1.6. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством.
4.2. Обов’язки Установи:
4.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
4.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов’язаннями.
4.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Установи.
4.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
4.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
4.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
4.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
4.2.8. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
4.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
4.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

5. Управління Установою

5.1. До виключної компетенції Засновника належить:
5.1.1. Затвердження Статуту установи, внесення до нього змін.
5.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
5.2. Керівництво Установою здійснює директор.
5.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
5.4. Директор Установи:
5.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
5.4.2. Приймає та звільняє працівників Установи згідно із законодавством України про працю.
5.4.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку Установи.
5.4.4. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі.
5.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та судах.
5.4.6. Укладає договори з питань, що належать до його компетенції, контролює їх  виконання.
5.4.7. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
5.4.8. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
5.4.9. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
5.4.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
5.4.11. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які перебувають в Установі, законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку Установи.
5.4.12. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
5.4.13. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Установи.

5.5. Накази директора Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Установи.

6. Фінансово-господарська діяльність Установи

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі кошторису, що затверджуються уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
6.2. Джерелом формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- кошти, отриманні від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України. 

6.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
7. Зміни до Статуту

7.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації.

8. Припинення діяльності Установи

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
        	8.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
8.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
8.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
8.5. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 
8.6. Ліквідація установи вважається завершеною, а установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                        О. Потапський

Додаток 8
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ»
(нова редакція)

1. Загальні положення  

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ»  (далі – Установа) є неприбутковою бюджетною установою соціального захисту населення, заснованою на основі власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради                             (далі – уповноважений орган).
1.3. Офіційне найменування Установи:
1.3.1. Повне найменування Установи українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ».
1.3.2. Скорочене найменування Установи українською мовою:                                КУ «ЦЕНТР ОСІБ БВМП».
1.3.3. Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА». 
1.3.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                            КУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН». 
1.4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65033, м. Одеса,                              вул. Ціолковського, 1.
1.5. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи, крім випадків, встановлених законодавством.
1.7. Установа є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.8. Установа може мати відокремлене майно, самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.10. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.11. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються уповноваженим органом.

2. Мета та предмет діяльності Установи 

2.1. Установа створена з метою забезпечення нічного та добового перебування осіб без визначеного місця проживання; надання їм соціально-побутової, медико-санітарної та іншої допомоги; сприяння у                                працевлаштуванні та побутовому влаштуванні; відновлення документів (паспорт, військовий квиток тощо), необхідних для працевлаштування; відновлення соціальних зв'язків із суспільством.
2.2. Основні напрямки діяльності Установи:
2.2.1. Створення умов для нічного та добового перебування осіб без визначеного місця проживання.
2.2.2. Забезпечення проведення спеціальних заходів разом з працівниками органів Національної поліції України та соціальних служб міста, працівниками комунальних служб міста з метою доставлення осіб без визначеного місця проживання, які займаються жебракуванням на території міста Одеси, до місця медичного обстеження, дезінфекційного оброблення або госпіталізації (при необхідності), влаштування до спеціальних приймальників для встановлення особи.
2.2.3. Направлення (при необхідності) осіб без визначеного місця проживання для лікування у спеціалізовані заклади охорони здоров'я: протитуберкульозний, шкірно-венерологічний, наркологічний, онкологічний диспансери, інфекційну лікарню, центр з профілактики та боротьби                          зі СНІДом, на загальних умовах.
2.2.4. Проведення протиепідемічних заходів серед осіб без визначеного місця проживання в порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.2.5. Вивчення та узагальнення світового досвіду роботи подібних організацій для впровадження його у діяльність Установи.
2.2.6. Організація співробітництва з профільними установами України та інших країн.
2.2.7. Організація ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх осіб, які перебувають в Установі.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Установою після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Для забезпечення виконання покладених на Установу завдань установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.

3. Майно Установи

3.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить їй на праві оперативного управління.
3.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні кошти, матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
3.3. Майно Установи не може бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим у будь-який спосіб без згоди Засновника.
3.4. Питання оренди Установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
3.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством України.

4. Права та обов’язки Установи

4.1. Установа має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності.
4.1.2. Визначати основні напрямки розвитку відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції Установи, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
4.1.3. Укладати договори з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
4.1.4. У разі виробничої необхідності вносити пропозиції Засновнику про оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу.
4.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
4.1.6. Надавати соціальні послуги на безоплатній та платній основі згідно з чинним законодавством України.
4.2. Обов'язки Установи:
4.2.1. Утримувати в належному стані майно Установи.
4.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.
4.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Установи.
4.2.4. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
4.2.5. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
4.2.6. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
4.2.7. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.
 

5. Управління Установою

5.1. До виключної компетенції Засновника належить:
5.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
5.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
5.2. Керівництво Установою здійснює директор.
5.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
5.4. Директор Установи:
5.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
5.4.2. Приймає та звільняє працівників Установи згідно із законодавством України про працю.
5.4.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку Установи.
5.4.4. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі.
5.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення її інтереси в органах державної влади,  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та судах.
5.4.6. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
5.4.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
5.4.8. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
5.4.9. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
5.4.10. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які в ній перебувають, законодавства України, правил внутрішнього розпорядку Установи.
5.4.11. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
5.4.12. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Установи.
5.4.13. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов'язків директор Установи несе відповідальність згідно із законодавством України.
5.5. Накази директора Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.

6. Фінансово-господарська діяльність Установи

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі кошторису, що затверджується уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
6.2. Джерелом формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, утому числі:
- кошти отриманні від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України. 
6.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  

7. Зміни до Статуту Установи

7.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

8. Припинення діяльності Установи 

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
       	8.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
8.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
8.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
8.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                           О. Потапський








Додаток 9
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН» (далі – Установа) є установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси. 
1.2. Засновником установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). 
Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику. 
Координацію діяльності установи здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради                          (далі – уповноважений орган). 
1.3. Офіційне найменування Установи:
1.3.1. Повне найменування Установи українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН». 
1.3.2. Скорочене найменування Установи українською мовою:                            КУ «ОМЦОБГ». 
1.3.3. Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УЧЕТА БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН». 
1.3.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                            КУ «ОГЦУБГ». 
1.4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65023, м. Одеса,                вул. Льва Толстого, 7. 
1.5. Установа є неприбутковою бюджетною установою. 
1.6. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями установи, крім випадків, встановлених законодавством України. 
1.8. Установа є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи установа набуває з дня її державної реєстрації. 
1.9. Установа може мати відокремлене майно, самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки необхідні для організації роботи. 
1.10. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. 
1.11. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів. 
1.12. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються уповноваженим органом.

2. Мета та завдання діяльності Установи

2.1. Установа є закладом соціального захисту, створеним з метою виявлення та ведення обліку бездомних осіб та забезпечення реалізації їх прав та свобод, визначених законодавством України. 
2.2. Основними завданнями Установи є: 
2.2.1. Виявлення та ведення обліку бездомних осіб, створення відповідного інформаційного банку на електронних і паперових носіях. 
2.2.2. Видача посвідчення та довідки про взяття на облік встановленого зразка. 
2.2.3. Інформування населення про свої завдання, принципи діяльності і результати роботи. 
2.2.4. Сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством України. 
2.2.5. Вивчення наявності у регіоні закладів соціального захисту для бездомних осіб та вільних ліжко-місць у цих закладах для вирішення питання організації тимчасового притулку бездомних осіб. 
2.2.6. Здійснення соціального патрулювання у місті Одесі відповідно до напрямків діяльності Установи. 
2.2.7. Надання бездомним особам інформаційних, правових та інших консультаційних послуг. 
2.2.8. Участь у реалізації міських цільових програм за напрямками, які безпосередньо відносяться до діяльності Установи, а також у реалізації програм і заходів щодо профілактики злочинності серед бездомних осіб. 
2.2.9. Організація направлення бездомних осіб до спеціалізованих закладів соціального захисту незахищених верств населення та закладів охорони здоров’я. 
2.2.10. Надання соціальної послуги «представництво інтересів»: 
- допомога в оформленні або відновленні документів; 
- сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; 
- встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Установою після отримання відповідної ліцензії. 
2.4. До роботи в Установі можуть залучатися громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.

3. Умови та порядок надання послуг в Установі

3.1. Установа надає послуги на підставі особистої письмової заяви бездомним особам (далі – клієнти), які досягли 18-річного віку, у тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України. 
3.2. У разі звернення до Установи бездомних осіб з дітьми, працівники Центру інформують про виявлення дітей Службу у справах дітей Одеської міської ради. За згодою батьків діти направляються до притулків Служби у справах дітей Одеської міської ради.
Безпритульні діти, які звертаються до Установи без батьків, направляються до притулків Служби у справах дітей Одеської міської ради.
3.3. У разі відмови в обслуговуванні Установою особі вказується причина відмови та надаються інформаційні послуги щодо можливих шляхів отримання допомоги у відповідних соціальних службах, закладах тощо.
3.4. В Установі на кожного клієнта формується особова справа. З особових справ формується картотека клієнтів Установи.
3.5. До Установи не приймаються особи, які під час звернення перебувають у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння.
3.6. Установа забезпечує конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома в процесі надання бездомним особам послуг, захисту їх прав та інтересів з дотриманням вимог законів України                             «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ                                    до публічної інформації». 

4. Майно Установи

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить Установі на праві оперативного управління. 
4.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим у будь-який спосіб без згоди Засновника.
4.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані, або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника. 
4.5. Питання оренди Установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови. 
4.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються Установі                      у порядку, встановленому законодавством України.

5. Права та обов’язки Установи

5.1. Установа має право: 
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності. 
5.1.2. Визначати основні напрямки розвитку відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції Установи, подавати їх на затвердження уповноваженому органу. 
5.1.3. У разі виробничої необхідності вносити пропозиції Засновнику про оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу. 
5.1.4. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України. 
5.1.5. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством України.
5.2. Обов'язки Установи: 
5.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
5.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями. 
5.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Установи. 
5.2.4. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України. 
5.2.5. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України. 
5.2.6. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних і фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів. 
5.2.7. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України. 
5.2.8. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

6. Управління Установою

6.1. До виключної компетенції Засновника належить: 
6.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін. 
6.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
6.2. Керівництво Установою здійснює директор. 
6.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
6.4. Директор Установи: 
6.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Установи, несе персональну відповідальність за діяльність Установи, виконання покладених на Установу завдань, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
6.4.2. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
 6.4.3. Призначає на посаду та звільняє працівників Установи, затверджує посадові інструкції працівників Установи  
6.4.4. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку. 
6.4.5. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі. 
6.4.6. Представляє інтереси Установи в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях. 
6.4.7. Видає в межах своєї компетенції накази, укладає договори з питань, що належать до його компетенції, контролює їх виконання. 
6.4.8. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки. 
6.4.9. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського та статистичного обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України. 
6.4.10. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які в ній перебувають, законодавства України, правил внутрішнього розпорядку. 
6.4.11. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян. 
6.4.12. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників. 

7. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Установи

7.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі кошторису, що затверджуються уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
7.2. Джерелом формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, утому числі:
- кошти отриманні від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України. 
7.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
7.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  

8. Зміни до Статуту Установи

8.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації

9. Припинення діяльності Установи

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
        	9.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
9.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                         О. Потапський


Додаток 10
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ»
(нова редакція)

                                             1. Загальні положення 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ» (далі – Установа),                                  є реабілітаційною установою змішаного типу комплексної реабілітації для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і психічними захворюваннями, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Засновником установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності  Установи здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради                            (далі – уповноважений орган).
1.3. Офіційне найменування Установи:
1.3.1. Повне найменування Установи українською мовою:  КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ».
1.3.2. Скорочене найменування Установи  українською мовою:                         КУ «ЦРОВПР».
1.3.3. Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ                        С ОТКЛОНЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ».
1.3.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                              КУ «ЦРЛОПР».
1.4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65074 м. Одеса,                            вул. Гайдара, 3-А.
1.5. Установа є бюджетною неприбутковою установою.
1.6. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів  України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами, рішень Одеської  міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до вимог  законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності  за зобов’язаннями Установи, крім випадків, встановлених  законодавством України.
 1.8. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа  набуває з дня її державної реєстрації.
 1.9. Установа веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має  рахунки в органах Державного казначейства України, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки для організації своєї роботи.
 1.10. Установа має право укладати договори, набувати  майнові та особисті немайнові  права, бути позивачем і відповідачем  у суді.
 1.11. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються   уповноваженим органом.

2. Мета та предмет діяльності Установи

2.1  Установа створена з метою здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з вадами психофізичного розвитку, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.
2.2. Основні напрямки діяльності Установи:
2.2.1. Реалізації положень, визначених Конвенцією про права інвалідів, законами України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про соціальні послуги”,                                 “Про психіатричну допомогу”, постанови Кабінету Міністрів України                         від 31 січня 2007 року № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», щодо забезпечення прав на реабілітацію з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство; 
2.2.2. Створення денного реабілітаційного стаціонару та його філій для дітей-інвалідів та інвалідів, у т.ч. груп інтегрованого дитячого садка.
2.2.3. Створення відділення незалежного (підтримуючого) проживання інвалідів старше 18 років, функціонування якого здійснюється згідно з Положенням про це відділення.
2.2.4. Створення системи комплексної абілітації, реабілітації та догляду відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
2.2.5. Сприяння у встановленні опіки чи піклування у випадку визнання інваліда недієздатним. 
2.2.6. Сприяння у забезпеченні тимчасового цілодобового догляду за інвалідом та (або) дитиною-інвалідом із розумовою відсталістю (у випадку тимчасової складної життєвої ситуації у законного представника інваліда  на весь період перебігу цієї ситуації).  
2.3. Заходи з соціальної реабілітації складаються з:
- навчання інваліда або дитини-інваліда побутовим операціям для задоволення власних фізіологічних потреб;
- опанування навичок захисту власних прав та інтересів;
- забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою.
2.4. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:
- проведення психологічної діагностики особистості інваліда або дитини;
- інваліда, визначення форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції;
- навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування мотивації до праці;
- проведення індивідуальної психокорекційної роботи.
2.5. Заходи психолого-педагогічної реабілітації:
- створення умов для всебічного розвитку, засвоєння інвалідом або дитиною-інвалідом знань, умінь і навичок з метою їх адаптації у соціумі;
- проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме:
- розвиток здорового сприймання;
- корекція пізнавальної діяльності;
- формування навичок соціально-побутової орієнтації;
- розвиток комунікативної діяльності.
2.6. Заходи з трудової реабілітації складаються з:
- навчання найпростішим трудовим навичкам, дотриманню техніки безпеки;
- сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів;
- створення умов для трудової зайнятості, при неможливості працевлаштування. 
2.7. Заходи з медичного супроводження включають в себе:
- визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Установи, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації;
- розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда;
- визначення адекватності та послідовності заходів лікувально- профілактичного характеру;
- здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом  підопічних Установи;
- організацію та контроль виконання в Установі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.   
                          
3. Майно Установи

3.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить їй на праві оперативного управління. 
Враховуючи безпосередню участь Інституту реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку імені Януша Корчака у створенні матеріально-технічної бази Установи, його вагомий внесок у розвиток міської системи медичної, психолого-педагогічної та  соціальної  реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, Установа проводить роботу з вказаним Інститутом на базі спільного використання майна та обладнання згідно з договором про співробітництво.
3.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
3.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим у будь-який спосіб без згоди Засновника.
3.4. Питання оренди Установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
3.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому законодавством України.

4. Права та обов’язки Установи

4.1. Установа має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності.            
4.1.2. Визначати основні напрямки розвитку Установи відповідно до комплексних і цільових програм міста Одеси з питань, що входять до її компетенції, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
4.1.3. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
4.1.4. У разі виробничої необхідності проводити оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень за погодженням уповноваженого органу.
4.1.5. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
4.1.6. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством України.
4.2. Обов`язки Установи:
4.2.1. Утримувати в належному стані майно Установи.
4.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов’язаннями.
4.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний  стан Установи.
4.2.4. Забезпечувати подання відповідним органом фінансових і  статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
4.2.5. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
4.2.6. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
4.2.7. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
4.2.8. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності               у визначені строки.

5. Умови зарахування до Установи

5.1. До всіх відділень Установи особи з інвалідністю зараховуються згідно  з чинним законодавством України та за наказом директора на підставі рішення реабілітаційної комісії Установи. 
До амбулаторного відділення діти з групи ризику можуть зараховуватись на підставі направлення лікувальних закладів та/або психолого-медико-педагогічної комісії департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 
Зарахування до груп інтегрованого дитячого садка відбувається на підставі наказу директора. 
5.2. Показаннями для зарахування до Установи є розумова відсталість будь-якого ступеня, захворювання ЦНС з ознаками інвалідизації, психічні захворювання, за винятком випадків, коли особа, внаслідок наявності в неї тяжкого психічного розладу, вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих.
5.3. Протипоказання для зарахування до Установи:
5.3.1. Хронічні захворювання в стадії загострення та інфекційні захворювання.
5.3.2. Венеричні захворювання.
5.3.3. Тяжкі психічні розлади, внаслідок яких особа вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих.    



6. Діяльність реабілітаційної комісії 

6.1. В Установі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці Установи. На засідання реабілітаційної комісії за необхідності залучаються представники  уповноваженого органу, а також управління охорони здоров’я, освіти і науки (за згодою). 
6.2. Реабілітаційна комісія Установи здійснює:
6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.
6.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.
6.2.3. Визначення строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом або дитиною-інвалідом відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
6.2.4. Забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.
6.3. Персональний склад реабілітаційної комісії і Положення про неї затверджує директор Установи.
6.4. В Установі щорічно утворюються групи, наповнюваність кожної з яких складає 6-8 осіб, за винятком відділення ранньої реабілітації та групи інтегрованого дитячого садка. Функціонування груп інтегрованого дитсадка здійснюється згідно з Положенням про цей підрозділ.

7. Управління Установою

7.1. До виключної компетенції Засновника належить: 
7.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
7.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
7.2. Керівництво Установи здійснює директор.
7.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Директор Установи:
7.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Статуту.
7.4.2. Приймає та звільняє працівників Установи згідно із законодавством  України  про працю.
7.4.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку Установи.
7.4.4. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі.
7.4.5. Представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.
7.4.6. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних  актів України з питань охорони праці.
7.4.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
7.4.8. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
7.4.9. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
7.4.10. Контролює дотримання працівниками Установи та особами,                 які в ній перебувають, законодавства України, правил внутрішнього розпорядку Установи.
7.4.11. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.4.12. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Установи.
7.4.13. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов’язків несе відповідальність згідно із законодавством України.
7.5. Накази директора Установи, рішення, доручення  та усні розпорядження, що відповідають законодавству, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Установи.

8. Фінансово-господарська діяльність Установи

8.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі кошторису, що затверджуються уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
8.2. Джерелом формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, утому числі:
- кошти отриманні від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України. 
8.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
8.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
                                              
9. Зміни до Статуту

9.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником та підлягають державній реєстрації.

10. Припинення діяльності Установи

10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
        	10.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
10.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
10.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
10.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Секретар ради                                                         О. Потапський















Додаток 11
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1404-VII


ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
(нова редакція)

I. Загальні положення

1. ОДЕСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЦЕНТР  СОЦІАЛЬНИХ  СЛУЖБ  ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, скорочена  назва «ОМЦСССДМ»                                 (далі – Центр), є бюджетним неприбутковим спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту праці та соціальної політики  Одеської міської ради, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді.
3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належать сплатити до державного  або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній  власності територіальній громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
4. Координує та спрямовує діяльність Центру департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
5. Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
6. Положення про Центр затверджується Засновником. 
7. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки  в установах державного казначейства, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою.
8. Місцезнаходження Центру: 65076, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7,                       e-mail: sssdm@omr.odessa.ua, sssdm-odessa@ukr.net.

II. Основні завдання та принципи діяльності Центру

1. Основними завданнями Центру є:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги,  забезпечення їх різними видами соціальних послуг щодо підтримки  їх життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їх потреб у таких послугах;  
- забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- проведення підготовчо-виховної роботи з батьками, які бажають стати опікунами та усиновлювачами.
2. Основними принципами діяльності Центру є законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
3. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює заходи щодо виявлення та ведення обліку: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; 
- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;
- здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
- надає пропозиції органам соціального захисту населення на припинення, поновлення виплат державної допомоги при народженні дитини у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- здійснює обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- готує подання до органу опіки та піклування щодо припинення виплат допомоги на дитину одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; за повідомленням установ виконання покарань здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу  сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставин, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа,   а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; надає послуги соціального патронату над дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- організовує надання соціально-економічних послуг;
- забезпечує надання соціальних послуг особам, які зазнали насильства; здійснює прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для проходження  корекційної програми; здійснює прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї; розробляє корекційні програми та реалізовує їх проходження особами, які вчинили насильство в сім’ї, тощо;
- здійснює заходи щодо соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
- здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;
- інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
- бере участь в інформаційно-просвітницькій діяльності серед дітей та молоді у загальноосвітніх закладах м. Одеси щодо пропаганди здорового способу життя та сімейних цінностей;
- впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
- узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які надає Одеському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді       і департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- здійснює оперативне управління комунальною установою «Соціальний центр матері та дитини» щодо проведення соціальної роботи;
- здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності             комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- організовує і проводить разом  із суб’єктами соціальної роботи заходи з питань проведення соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг;
- бере участь в роботі комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі, міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності та інших, пов’язаних з питаннями соціального захисту та профілактики негативних явищ;
- готує пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної сімейної політики та питань соціального захисту;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- організовує прийом документів для надання  соціальних послуг;
- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
 


III. Права Центру
1. Центр має право: 
- вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- подавати головному розпоряднику коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до його компетенції;
- утворювати служби, центри, консультаційні пункти тощо;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань; 
- отримувати майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб, гуманітарної допомоги, добровільні пожертви, благодійні внески від  організацій, підприємств, фондів і громадян;
- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
- проводити аналіз, експертизу стану виконання соціальних програм і проектів, умов життєдіяльності, моральних, психологічних та фізичних станів сімей, дітей та молоді;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді; 
- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді; порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
2. Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі. 

IV. Керівництво Центром

1. Центр очолює директор. 
2. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та за погодженням з Одеським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Директор Центру: 
- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників; 
- у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру; утворює у Центрі атестаційну комісію, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру; 
- застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- організовує розгляд звернень громадян  відповідно до компетенції Центру;
- веде особистий прийом громадян;
- представляє Центр у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
4. Засновник забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
5. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси, через головного розпорядника  коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не заборонених законодавством України.
6. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
7. Центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  
8. Штатна чисельність працівників Центру та структура затверджуються відповідно до чинного законодавства України.
                
Секретар ради                                                        О. Потапський  







