Проект доопрацьовано 15.01.2020 р.
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення               «Про зміну найменування Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення про нього у новій редакції»


Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» виконавчий комітет Одеської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про зміну найменування Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї,                   дітей та молоді та затвердження Положення про нього у новій редакції» (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М. 



Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Китайська 
	(Іожицька 784-92-67)
 


Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від
№

Про зміну найменування Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення про нього у новій редакції


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування                  в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», з метою приведення найменування та Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на Центр соціальних служб Одеської міської ради.

2. Затвердити Положення про Центр соціальних служб Одеської міської ради у новій редакції (додається). 

3. Доручити в.о. директора Центру соціальних служб Одеської міської ради Азаркіній О.В. здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 2 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

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

Міський голова                                                              			Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                                            	О. Оніщенко
Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№
  
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, скорочена назва – «ЦСС ОМР» (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.
1.2. 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.
1.3. 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 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.
1.4. Координує та спрямовує діяльність Центру департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
1.5. Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб                  для сім’ї, дітей та молоді. 
1.6. Положення про Центр, гранична штатна чисельність та структура Центру затверджуються Засновником.
1.7. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням. 
1.8. Місцезнаходження Центру: 65076, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7,                     e-mail: sssdm@omr.gov.ua. 

2. Основні завдання та принципи діяльності Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:
- надання особам, сім’ям, сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їхніх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин;
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб, сімей, сімей                   з дітьми.
2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює заходи щодо:
- виявлення осіб, сімей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- соціальної адаптації осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, організації здійснення наставництва;
- соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей;
- соціального супроводу осіб, сімей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів та усиновителів за поданням служби                         у справах дітей Одеської міської ради;
- запобігання відмовам від новоронароджених дітей;
- контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
- обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- надання до уповноваженого органу подань про припинення виплат допомоги на дитину одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2.2.2. Проводить оцінку потреб осіб, сімей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
2.2.3. Надає особам, сімʼям, сімʼям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, соціальні послуги із соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, представництва інтересів, посередництва (медіації).
2.2.4. Забезпечує соціальний патронаж дітей та молодих людей,                     які перебувають у конфлікті із законом. 
2.2.5. Забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості, постраждали від торгівлі людьми; складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
2.2.6. Забезпечує надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, та надання вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі; здійснює проведення корекційної роботи з особами, які вчинили домашнє насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення.
2.2.7. Бере участь в інформаційно-просвітницькій діяльності серед дітей та молоді у закладах загальної середньої освіти міста щодо пропаганди здорового способу життя та сімейних цінностей.
2.2.8. Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною).
2.2.9. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які надає до Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.2.10. Здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини». 
2.2.11. Здійснює методичне та організаційне забезпечення діяльності комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
2.2.12. Організовує і проводить разом із суб’єктами соціальної роботи заходи з питань проведення соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг.
2.2.13. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами загальної середньої освіти міста, охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції України.
2.3. Основними принципами діяльності Центру є дотримання прав людини, у тому числі дитини та особи з інвалідністю, гуманізм, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, повага до честі та гідності, толерантність, законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, неупередженість та безпечність, добровільність, індивідуальний підхід, комплексність, конфіденційність, максимальна ефективність та прозорість використання бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості надання соціальних послуг.
2.4. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

3. Структура Центру
 
3.1. Структуру Центру складають: 
3.1.1. Директор Центру. 
3.1.2. Заступники директора – начальники відділів Центру. 
3.1.3. Структурні підрозділи Центру (відділи, відділення, центри, служби), зокрема:
- адміністративний персонал;
- відділ організаційно-господарського забезпечення;
- відділ з питань надання соціальних послуг та правового забезпечення Центру соціальних служб Одеської міської ради (Центр соціальних послуг): відділення дитячого розвитку (Центр дозвілля «Малишкін дім»);
- відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Київському районі;
- відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Малиновському районі;
- відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Приморському районі;
- відділ соціальної роботи Центру соціальних служб Одеської міської ради у Суворовському районі;
- відділ допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від насильства (Центр допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від насильства): відділення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства                  за ознакою статі; відділення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
- відділ мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

4. Права Центру

4.1. Центр має право:
- вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи із особами, сімʼями, сімʼями з дітьми;
- 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, відділення, центри, консультаційні пункти, спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, мобільні бригади екстреного реагування, притулки  у формі структурних підрозділів Центру;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, зокрема іноземними, спрямовані на виконання покладених на нього завдань;
- отримувати майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб, гуманітарну допомогу, добровільні пожертви, благодійні внески 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, морального, психологічного та фізичного стану сімей, дітей та молоді;
- здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей, сімей з дітьми; порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства України                 з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
4.2. Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються                         на безоплатній основі.

5. Керівництво Центром

5.1. Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади орган, що утворив Центр.
5.2. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі за контрактом.
5.3. 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;
- складає штатний розпис Центру в межах фонду оплати праці згідно                   із структурою та граничною чисельністю працівників Центру, затвердженими Засновником за погодженням уповноваженого органу;
- 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 із заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції;
- 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 чинного законодавства України.
5.4. Засновник забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
5.5. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених    у бюджеті міста Одеси, через головного розпорядника коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, та з інших джерел,                    не заборонених чинним законодавством України.
5.6. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
5.7. 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.
5.8. Умови оплати праці працівників Центру визначаються відповідно до чинного законодавства України.




Секретар ради                                                                           О. Потапський

Інформація  
«Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування Одеського міського центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді та затвердження його Положення у новій редакції»
Суть питання:
Приведення найменування та Положення Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме змінити найменування на Центр соціальних служб Одеської міської ради та затвердити положення про нього згідно вимог Закону України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII.

Очікуваний результат:
Підвищення ефективності діяльності закладу при наданні соціальних послуг членам територіальної громади м. Одеса. 

Можливі ризики:
Ризиків не передбачено.

Фінансовий результат:
Діяльність закладу не передбачає фінансових результатів.






Директор департаменту					О.П.Китайська



