
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

 Друга сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 грудня 2020 року                   № 28

Про внесення змін і доповнень
до Положення «Центру надання
соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету
Помічнянської міської ради

    Проаналізувавши зауваження тимчасової депутатської комісії з питань
перевірки діяльності ЦНСПН виконавчого комітету Помічнянської міської
ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  міська рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни та доповнення до Положення Центру надання
соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської
ради, затвердженого рішенням двадцять другої сесії міської ради від
21.12.2018 року № 467, а саме викласти в наступній редакції :
 « п. 1.1. «Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради (далі – Центр) є комплексним закладом
соціального захисту населення, структурні підрозділи якого проводять
соціальну роботу  та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать
до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих
обставинах (далі – отримувач соціальних послуг).

п. 1.4. Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру
забезпечує обласний Кіровоградський центр соціальних послуг.

існуючий п.1.4. Положення буде тепер п.1.5.
п. 1.6. Послуги надаються за місцем проживання/перебування

отримувача соціальних послуг (вдома), у приміщенні надавача соціальних
послуг, за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами
приміщення надавача соціальних послуг (у тому числі на вулиці).

Для надання соціальних послуг у Центрі утворюються відповідні
структурні підрозділи :

- служба сім’ї, дітей та молоді;
- територіальний центр.



п. 1.7. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних
коштів, з установленням диференційної плати залежно від доходу
отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних
послуг/третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги затверджується рішенням
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Кошти, що надходять від надання платних послуг використовуються в
установленому законодавством порядку.

п. 1.8. Положення про Центр, кошторис і штатний розпис Центру
затверджується засновником.

п. 1.7. Положення рахувати п. 1.9. і далі зі змінами пунктів.
Додати до Положення п. 1.12.
п. 1.12. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства

України та є документом, який регламентує діяльність комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету
Помічнянської міської ради».

Останній абзац V Розділу перше речення викласти в наступній
редакції:

Центр по наданню соціальних послуг населенню очолює начальник,
який призначається на посаду (на конкурсній основі за контрактом) і
звільняється з посади Помічнянським міським головою. Далі за текстом.

Додати до V Розділу ще один абзац :
Надання соціальних послуг здійснюється у структурних підрозділах.
Структурні підрозділи очолюються керівниками, які призначає на

посаду і звільняє з посади начальник Центру. Керівник структурного
підрозділу повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного
напрямку підготовки і стаж роботи за фахом.

Керівники структурних підрозділів Центру розробляють Положення
про структурний підрозділ,  у якому відображається інформація про зміст
соціальних послуг, що надаються у підрозділі, умови і порядок їх надання,
перелік документів, що необхідні для надання соціальних послуг, режим
роботи підрозділу.

Положення про структурні підрозділи затверджується начальником
Центру.

Надання соціальних послуг у Центрі здійснюється згідно з планами
роботи на рік, щоквартальними планами діяльності його структурних
підрозділів.

2.  Враховуючи всі доповнення та зміни викласти Положення в новій
редакції. (додається)

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення.



Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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