Проєкт
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення             «Про затвердження Положення про Центр соціальних служб Одеської міської ради у новій редакції»


Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги»,           «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі  питання діяльності центрів соціальних служб», з метою приведення Положення про Центр соціальних служб Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                          «Про затвердження Положення про Центр соціальних служб Одеської міської ради у новій редакції» (HYPERLINK "https://omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2020/ISPOLKOM/30_01/19.rtf" додається).

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


Міський голова								Г. Труханов



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							О. Бриндак



Вик.: Китайська 
         (Гайдаржи 784-92-67)







Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 


Про затвердження Положення про Центр соціальних служб Одеської міської ради 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», постанови Кабінету Міністрів України                  від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», з метою приведення Положення про Центр соціальних служб Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

2. Доручити директору Центру соціальних служб Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до 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


Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак





Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№
  
 







ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)




























Одеса – 2021
1. Загальні положення

1.1. ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Центр) є бюджетним неприбутковим закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги. 
1.2. Найменування Центру:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: ЦСС ОМР. 
1.3. 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,  а також іншими нормативно-правовими актами у сфері соціальної роботи, зокрема щодо здійснення та надання соціальних послуг, та цим Положенням. 
1.4. 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 Одеської міської територіальної громади.
1.5. Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб.
1.6. Спрямовує діяльність Центру Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
1.7. Положення та граничну штатну чисельність працівників Центру затверджує Засновник. 
1.8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням. 
1.9. Місцезнаходження Центру: 65008, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7,                     e-mail: HYPERLINK "mailto:sssdm@omr.gov.ua" sssdm@omr.gov.ua. 




2. Основні завдання та принципи діяльності Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:
- надання особам та сім’ям, у тому числі сім’ям із дітьми, комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який 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 у складні життєві обставини осіб та сімей, у тому числі сімей із дітьми.
2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Вживає заходів щодо:
- запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, впровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
- виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;
- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;
- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їхні права та можливість отримання допомоги відповідно до державних стандартів;
- соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції; забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації                     у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей;
- соціального супроводу осіб, сімей, сімей із 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 новонароджених 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 Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради подань про припинення виплат допомоги на дитину одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.2. Проводить оцінювання потреб осіб / сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах; визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.
2.2.3. Надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, у тому числі:
- інформування;
- консультування;
- консультативний кризовий телефон;
- посередництва;
- представництва інтересів;
- надання притулку, зокрема нічного; 
- короткотермінового проживання;
- соціальної профілактики;
- соціального супроводу сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- соціального супроводу сімей, у  яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
- соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці;
- екстреного (кризового) втручання;
- соціальної адаптації;
- соціальної інтеграції та реінтеграції;
- соціальної реабілітації;
- соціально-психологічної реабілітації; 
- соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин; 
- соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю;
- тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; 
- транспортні послуги;
- інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб. 
2.2.4. Забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом.
2.2.5. Здійснює просвітницьку роботу, попередній відбір та направлення на подальшу підготовку кандидатів у прийомні батьки, наставники, патронатні вихователі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники. 
2.2.6. Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
2.2.7. Вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг відповідно до затвердженого порядку.
2.2.8. Проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг.
2.2.9. Створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги.
2.2.10. Взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах своєї компетенції надають допомогу на території міста вразливим групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист.
2.2.11. Здійснює планування, організацію, координацію, моніторинг виконання соціальної роботи, надання соціальних послуг.
2.2.12. Готує та подає до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради пропозиції щодо вдосконалення місцевих програм, що передбачають здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, та щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно соціальної роботи та надання соціальних послуг.
2.2.13. Інформує жителів міста та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання.
2.2.15. Бере участь у визначенні потреб населення міста у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення міста              у соціальних послугах.
2.2.16. Готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.2.17. Забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким Центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб / сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
2.2.18. Здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності Комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини». 
2.2.19. Здійснює методичне та організаційне забезпечення діяльності Комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
2.3. Надає тимчасовий притулок сім'ям із дітьми. 
2.4. Здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей.
2.5. Здійснює соціальну адаптацію осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.6. Здійснює денний догляд за дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станом, що дають право на надання їм відповідно до чинного законодавства України соціальних послуг.
2.7. Провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг. 
2.8. 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.
2.9. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:
- створення належних умов для професійної діяльності, зокрема шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;
- проведення профілактичного медичного огляду;
- захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема у судовому порядку;
- створення безпечних умов праці.

3. Права Центру

3.1. Центр має право:
- самостійно визначати форми та методи роботи;
- вносити пропозиції надавачам соціальних послуг щодо вдосконалення соціальної роботи з особами та сімʼями, у тому числі сімʼями       з дітьми;
- 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, з урахуванням потреб громади;
- визначати розмір плати за соціальні послуги в установленому чинним законодавством України порядку;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, зокрема іноземними, спрямовані на виконання покладених на нього завдань;
- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;
- отримувати майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб, гуманітарну допомогу, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;
- залучати фахівців 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 їх компетенції;
- проводити аналіз, експертизу стану виконання соціальних програм і проєктів, умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану сімей, дітей та молоді;
- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;
- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг. 
3.2. Підставою для надання Центром соціальних послуг є направлення особи / сім'ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, прийнятого за результатами оцінювання потреб особи / сім'ї у соціальних послугах.
3.3. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів та/або із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг / третіх осіб.

4. Керівництво Центром

4.1. Центр очолює директор. 
4.2. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Встановлення тарифного розряду директора Центру здійснюється Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.
4.3. Директор Центру:
- організовує та керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів; 
- затверджує розмір плати за соціальні послуги;
- забезпечує своєчасне подання статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих Центром соціальних послуг і проведення соціальної роботи, які подає Засновнику та/або Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
- затверджує положення про структурні підрозділи (служби) Центру та посадові інструкції його працівників;
- затверджує штатний розпис Центру в межах фонду оплати праці згідно із граничною чисельністю працівників Центру, затвердженою Засновником за погодженням з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює стан їх виконання;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
- вживає заходів із заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному чинним законодавством України, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;
- організовує розгляд звернень громадян у встановленому законодавством порядку;
- веде особистий прийом громадян;
- представляє Центр у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;
- забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів / надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених    у бюджеті Одеської міської територіальної громади, через головного розпорядника бюджетних коштів – Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
4.5. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
4.6. Центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків)               або їх частини серед Засновника, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та інших, пов’язаних з ними осіб.
4.7. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому чинним законодавством України порядку. 
4.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі проводиться відповідно до чинного законодавства України.
4.9. Центр володіє та/або користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління Засновником, а також майном, придбаним або орендованим за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел,                 не заборонених чинним законодавством України.  
4.10. Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.



Секретар ради								І. Коваль


