
Проєкт вноситься 
селищним головою 

 

  
_____сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

від ____________2022 року                                                            № ____ 
смт  Олександрівка 

 
Про затвердження Статуту комунальної 
установи «Олександрівський центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області (нова редакція)   
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»; Закону України «Про соціальні послуги»; Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 зі змінами «Деякі питання 
діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)»; Постанови Кабінету Міністрів України               
від 03.03.2020 року №177 «Порядок організації надання соціальних послуг»; 
Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587               
«Про організацію надання соціальних послуг»; Постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2018 №  629 «Про внесення змін до Порядку надання 
соціальних послуг із встановленням диференційованої плати»;               
Наказу Міністерства соціальної політики від 23.06.2020 року № 429              
«Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»; Наказу Міністерства 
соціальної політики від 16.11.2020 року №769 «Про затвердження форм 
документів необхідних для надання соціальних послуг»; наказу Міністерства 
соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»; наказу 
Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760               
«Про затвердження державного стандарту догляду вдома»;              
Наказу  Міністерства соціальної політики  України  від 25 березня 2021 року    
№ 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги 
натуральної допомоги» з метою врегулювання питання надання платних 
соціальних послуг громадянам Олександрівської селищної ради.  
 

 СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШЛА: 
 

1. Затвердити  Статут  комунальної установи «Олександрівський центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (нова 
редакція). 
      



2. Доручити  в.о. директору Любові ЕМІРОВІЙ  забезпечити державну 
реєстрацію Статуту комунальної установи «Олександрівський центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (нова редакція) 
у порядку, визначеному чинним законодавством. 

3. Це рішення  набуває чинності з дня його оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  
питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 
населення. 

 
 
 
 
 
Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 

 



                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  Олександрівської  

селищної ради  

від________ 2022 року № ____ 

 

 

СТАТУТ 

комунальної установи «Олександрівський  центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

(нова редакція) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Олександрівка 

2022 рік
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1. Загальні положення 

1.1. Комунальна установа «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (далі – Установа) утворена 

Олександрівською  селищною  радою Кропивницького району Кіровоградської 

області (код ЄДРПОУ – 04364035) (далі - Засновник) та введена в дію на 

підставі рішення п’ятої  сесії восьмого скликання Олександрівської селищної 

ради від 24 грудня  2020 року №67 в порядку та на умовах, встановлених 

законодавством України та цим Статутом. 

1.2. Установа є комунальною установою, заснованою з метою надання 

соціальних послуг жителям громади, які перебувають у складних життєвих 

обставинах  та потребують сторонньої допомоги. 

1.3. Установа є правонаступником усіх прав та обов’язків Територіального  

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Олександрівського району (код ЄДРПОУ – 33223725) 

1.4. Найменування Установи: 

1.4.1. Повне: Комунальна установа «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

1.4.2. Скорочене: КУ «Олександрівський центр соціального 

обслуговування». 

1.5. Місцезнаходження юридичної особи: 27300, вулиця Незалежності 

України, будинок 47, смт Олександрівка  Кропивницький район Кіровоградська 

область. 

1.6. Органом управління  Установи є виконавчий комітет Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

1.7. Головним розпорядником коштів Установи є відділ соціального 

захисту населення Олександрівської селищної ради. 

1.8. Майно Установи є власністю Олександрівської селищної 

територіальної громади. 

1.9. Діяльність Установи повинна відповідати критеріям діяльності 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги». 

1.10. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, 

постановами та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 

соціальної політики України, актами інших центральних органів, виконавчої 

влади та рішеннями Олександрівської селищної ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями Олександрівського селищного голови, наказами 

відділу соціального захисту населення Олександрівської селищної ради, а 

також цим Статутом. 
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2. Організаційно-правові засади 

2.1. Установа є юридичною особою, неприбутковою організацією, має 

найменуванням, печатку, штампи,  бланки та  самостійний баланс, рахунки в 

органах Казначейства. 

2.2. Установа  утримується за рахунок коштів з бюджету Олександрівської 

селищної територіальної громади, які відповідно до Бюджетного кодексу 

України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та 

соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його 

структурних підрозділів, надання платних соціальних послуг, а також 

благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.  

2.3. Відповідно до способу утворення  Установа є унітарною. 

2.4. Статут Установи затверджується  Засновником. 

2.5. Структуру та граничну чисельність Установи затверджує Засновник.  

2.6. Штатний розпис Установи погоджується відділенням соціального 

захисту населення Олександрівської селищної ради, затверджується селищним 

головою. 

2.7. Кошторис  Установи затверджує відділ соціального захисту населення.        

2.8. Установа підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Засновнику, 

органу управління та відділу соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради. 

2.9. Установа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно 

до чинного законодавства.  

2.10. Установа не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Установи. 

2.11. Установа має право укладати від свого імені угоди, набувати майнові 

та особисті немайнові права та нести обов’язки, виступати позивачем та 

відповідачем у судах, господарських та третейських судах. 

2.12. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання 

соціальних послуг громадянам в Олександрівській селищній ради Установа  

взаємодіє зі структурними підрозділами органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм 

власності.  

2.13. Для надання соціальних послуг Установа має право залучати на 

договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, 

зокрема волонтерів.  

2.14. В Установі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди 

відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання 

соціальних послуг. 

2.15. Установа має право в установленому порядку отримувати 

гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка 

використовується для надання допомоги громадянам, поліпшення матеріально-

технічної бази Установи.  

2.16. Методичне забезпечення діяльності Установи здійснює Міністерство 

соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням її 
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діяльності в установленому порядку  здійснює Олександрівська селищна рада, 

орган управління, відділ соціального захисту згідно чинного законодавства. 

 

3.Мета і предмет діяльності Установи 

3.1. Основною метою діяльності  Установи  є сприяння у розв’язанні 

проблемних соціальних  питань Олександрівської територіальної громади  та 

надання соціальних послуг  громадянам  Олександрівської селищної 

територіальної громади на законних підставах, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. 

3.2. Основними завданнями  Установи  є:   

3.2.1. Виявляти  жителів громади, які перебувають в складних життєвих 

обставинах та вести  їх облік; 

3.2.2. Проводити  оцінювання потреб населення Олександрівської 

селищної ради у соціальних послугах; 

3.2.3. Надавати  соціальні послуги населенню громади  відповідно до 

Закону України «Про соціальні послуги», державних стандартів соціальних 

послуг; 

3.2.4. Надавати  допомогу особам у розв’язанні їх соціально-побутових 

проблем; 

3.2.5. Вносити відомості до реєстру надавачів  та отримувачів соціальних 

послуг Олександрівської селищної ради; 

3.2.6. Проводити  моніторинг та оцінювання якості надання  соціальних 

послуг; 

3.2.7. Створювати  умови для навчання та підвищення кваліфікації 

працівників Установи , які надають соціальні послуги; 

3.2.8. Взаємодіяти  з іншими суб’єктами системи надання соціальних 

послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-

підприємцями, які в межах компетенції у територіальній громаді надають 

допомогу особам та/або здійснюють їх захист; 

3.2.9. Інформувати  населення Олександрівської селищної територіальної 

громади та осіб індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які 

надає Установа, умови та порядок їх отримання. 

Інформацію на паперових та інших носіях  викладати із забезпеченням 

контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати її, зокрема 

особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах колісних. 

Інформацію   надавати у вигляді листівок, буклетів, брошур, за потреби – із 

застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, 

доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень. 

Відповідні матеріали розміщувати  в засобах масової інформації  на веб-сайтах 

Олександрівської селищної ради, суб’єктів, що надають соціальну послугу, 

інших інформаційних ресурсах. 

3.2.10. Брати  участь у визначенні потреб Олександрівської селищної 

територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та 
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виконанні цільових програм надання соціальних послуг, розроблених за 

результатами визначення потреб громади у соціальних послугах. 

3.2.11. Готувати  статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали 

стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає 

Установа до вищестоящих структур: виконавчих органів Засновника, 

виконавчого комітету, відділу соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради. 

3.2.12. Забезпечувати  захист персональних даних отримувачів соціальних 

послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

4. Права та обов’язки Установи 

 

4.1. Права Установи: 

4.1.1. Самостійно визначати форми та методи роботи щодо надання 

соціальних послуг населенню громади. 

4.1.2. Визначати основні напрямки розвитку Установи відповідно до 

комплексних  цільових програм з питань, які входять до компетенції Установи, 

подавати їх на затвердження Засновнику. 

4.1.3. Подавати до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання 

соціальних послуг. 

4.1.4. Утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із 

залученням представників  підприємств, організацій, установ  тощо, які в межах 

компетенції надають соціальну допомогу. 

4.1.5. Залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, 

фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у відділеннях   

Установи. 

4.1.6. Залучати благодійні  кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, 

інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг населенню 

громади. 

4.1.7. Вносити на розгляд сесії  Засновника  пропозиції щодо 

вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи в 

Олександрівській селищній громаді. 

4.1.8. Подавати пропозиції до проектів  відповідних бюджетів з питань, що 

належать до компетенції Установи. 

4.2. Обов'язки Установи: 

4.2.1. Впроваджувати нові соціальні технології, спрямовані на 

недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин. 

4.2.2. Забезпечувати в Установі дотримання законодавства про працю, 

правила і норми охорони праці, техніки безпеки. 

4.2.3. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу 

відповідно до чинного  законодавства України.  

4.2.4. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги 

юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи  та вживати заходи 

для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів. 



6 

 

4.2.5. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів отримувачів  соціальних послуг. 

 

5. Організація роботи Установи 

 

5.1. Надання соціальних послуг здійснюється  відділеннями Установи.  

5.2. Для надання соціальних послуг громадянам селищної ради  в Установі 

можуть утворюватися такі відділення: 

5.2.1. відділення соціальної допомоги вдома  

5.2.2.відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги; 

5.2.3. інші відділення, діяльність яких спрямована на надання соціальних 

послуг особам ,відповідно до встановлених потреб.  

5.3. Структурним підрозділом Установи є відділення  соціальної  допомоги 

вдома  (далі  - відділення соціальної допомоги вдома) утворене для  надання 

соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш    як    80   осіб,   

які   не   здатні   до самообслуговування   у   зв’язку   з   частковою  втратою  

рухової активності   (мають  III,  IV,  V  групи  рухової  активності)  та  

потребують   сторонньої  допомоги. 

5.4. Структурним підрозділом Установи є відділення  організації  надання  

адресної натуральної та грошової  допомоги (далі  -   відділення організації 

адресної натуральної та грошової допомоги)  утворюється для обслуговування 

не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акту обстеження матеріально-

побутових умов, потребують натуральної чи грошової допомоги. 

5.5. Відділення  Установи  очолюють  завідувачі, які  призначається та 

звільняється з посади директором  комунальної установи «Олександрівський 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

5.6. Завідувач та працівники відділення несуть повну відповідальність за 

якість надання соціальних послуг  підвідомчих відділень Установи.  

5.7. Працівники Установи  повинні відповідати кваліфікаційним вимогам 

згідно займаних посад. Функціональні обов’язки, права та відповідальність 

регламентуються посадовими інструкціями  та обов’язками, затвердженими 

директором комунальної установи «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

5.8. Надання соціальних послуг відділеннями Установи може 

здійснюватися за місцем проживання, в закладі, на разовій, періодичній, 

тимчасовій, постійній основі або терміново. 

5.9. Надавачами соціальних послуг  в Установі є соціальні працівники; 

соціальні робітники; фахівці із соціальної роботи, фахівці (сестра медична, 

швачка, машиніст з прання, перукар) та інші, передбачені Державними 

стандартами соціальних послуг). 
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5.10. Відділеннями  не здійснюється  надання соціальних послуг 

громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду. 

5.11. Умови та порядок надання соціальних послуг відділеннями  

визначаються в положенні про відділення, яке затверджується директором  

Установи. 

5.12. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати  соціальний 

робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач відділенням  Установи відповідно 

до законодавства, з урахуванням стану здоров'я громадянина, який 

обслуговується, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, 

місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших 

факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг. 

5.13. Установа проводить свою діяльність на принципах адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, 

комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та 

позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення 

конфіденційності, дотримання затверджених державних стандартів соціальних 

послуг. 

5.14. Час (тривалість), місце та термін (періодичність), умови та обсяг 

надання соціальних послуг особі,  в Установі залежить від встановлених 

індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, 

реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи.  

5.15. Для організації надання соціальних послуг в Установ і необхідно 

вивчати індивідуальні потреби  особи, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, та спільно з особою розробляти  індивідуальний план роботи з нею.  

5.16. До вивчення індивідуальних потреб особи та підготовки 

індивідуального плану надання соціальних  послуг можна залучати  необхідних  

фахівців - члени мультидисциплінарної команди: провідний фахівець з 

соціальної роботи, юрист та ін.  

5.17. Надання соціальних послуг особі  здійснювати  працівниками 

визначених відділень Установи за індивідуальними планами надання 

соціальних послуг. Працівники забезпечують надання відповідних соціальних 

послуг згідно встановлених Державних стандартів. У відділеннях можуть 

надаватись як одиничні соціальні послуги, так і комплекс соціальних послуг. 

5.18. Установа з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у 

територіальній громаді, надає такі соціальні послуги:  

5.18.1. догляд вдома;  

5.18.2. екстрене (кризове) втручання;  

5.18.3. консультування;  

5.18.4. представництво інтересів;  

5.18.5. посередництво (медіація); 

5.18.6. натуральна допомога; 

5.18.7. фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення 

опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення 

зору; 
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5.18.8. інформування; 

5.18.9. транспортні; 

5.18.10. інші послуги. 

5.19. Умови надання соціальних послуг  в Установі; 

5.19.1. На отримання соціальних послуг в Установ і мають право:  

5.19.2. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, 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.  

5.19.3. 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 з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 

прожитковий мінімум для сім'ї.  

5.19.4. Право на позачергове надання соціальних послуг  в Установі  мають 

одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських 

переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і 

віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою. 

5.20. Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг 

приймає відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 

згідно заяви, яку подає особа до даного органу. 

5.21. Прийняття до Установи  особи для отримання соціальних  послуг 

здійснюється на підставі рішення, наданого відділом  соціального захисту 

населення Олександрівської селищної ради. 

5.22. При отриманні Установою рішення про надання соціальних послуг 

особі, з нею або законним представником укладається договір про надання 

соціальних послуг і видається відповідний наказ.  

5.23. Терміни та умови перебування в Установі, умови надання та 

припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що 

укладається між Установою  та особою, яка потребує соціальних послуг, за 

винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. 

Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у 

індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є 

невід’ємною частиною договору.  

5.24. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги  в Установі 

ведеться особова справа, в якій знаходяться документи, передбачені чинним 

законодавством. 

5.25. Перелік документів, необхідних для надання соціальних послуг в 

Установі та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, 

яких соціальних послуг потребує особа,  яка знаходиться у складних життєвих 

обставинах та у яких структурних відділеннях передбачається їх надання згідно 

з Державними стандартами. 
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5.26. Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються 

відповідно до чинного законодавства. 

5.27. Особи, які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують 

соціальні послуги  в Установі, або їх законні представники мають право, після 

подання письмового запиту на ім’я директора Установи, переглянути свою 

особову справу. 

5.28. Надання соціальних послуг в Установі припиняється за письмовою 

заявою особи або її законного представника у разі: 

5.28.1. поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, 

у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг; 

5.28.2. виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Установа, 

осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду). 

5.28.3. зміни місця проживання особи,  яка перебуває у складних життєвих 

обставинах; 

5.28.4. поліпшення матеріально-побутових умов  особи, яка потребувала 

надання цих послуг в Установі.  

5.28.5. грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, 

соціальних робітників та інших працівників Установи; 

5.28.6. порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);  

5.28.7. систематичного перебування особи в стані алкогольного, 

наркотичного сп'яніння; 

5.28.8. виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг 

Установою;  

5.28.9. надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій 

призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в 

установленому законодавством порядку дає право на  зняття з обліку, у 

відділенні соціальної допомоги вдома, крім обслуговування у відділенні 

організації адресної натуральної та грошової допомоги; 

5.28.10. надання  громадянином соціальних послуг іншій особі та 

отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в 

установленому законодавством порядку у відділі соціального захисту. 

5.28.11. відмови отримувача соціальних послуг або його законного 

представника від отримання соціальних послуг;  

5.28.12. не виконання громадянином без поважних причин вимог щодо 

отримання соціальних  послуг, після письмового попередження про 

припинення чи обмеження в  наданні даної послуги; 

5.28.13. У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також 

припиняється на підставі доповідної записки працівника та копії свідоцтва про 

смерть або довідки про смерть.  

5.28.14. припинення діяльності Установи. 

5.29. Про припинення надання соціальних послуг особі, видається наказ, на 

підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Установи і 

робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за 

підписом директора  Установи. 
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5.30. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про 

надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти 

визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних 

послуг, акту обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану 

надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу 

обліку громадян, яких обслуговує Установа, затверджує Міністерством 

соціальної політики  в установленому порядку, а саме Державними 

стандартами. 

5.31. Соціальні послуги в Установі можуть надаватися як за плату, так і 

безоплатно або диференційовано. 

5.32. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, 

надаються за плату.  

5.33. На платній основі надаються соціальні  послуги згідно з тарифами  

затвердженими  Засновником. 

5.34. Тарифи на платні соціальні послуги розробляються та 

встановлюються Установою відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 

обрахунку вартості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних 

коштів». 

5.35. Установа  має право самостійно проводити корегування тарифів на 

платні соціальні послуги у разі зміни їх складових у поточному році. 

5.36. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються в установленому законодавством порядку. 

5.37. Олександрівська селищна рада має право приймати рішення про 

надання соціальних послуг  на безкоштовній та платній основі. 

5.38. Установа може в установленому порядку отримувати гуманітарну та 

благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для 

надання допомоги, що обслуговуються в комунальній установі 

«Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Олександрівської селищної ради. 

5.39. Установа має  пункт прийому від громадян, підприємств, установ та 

організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої 

потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб 

малозабезпечених громадян. 

Враховуючи вищевикладене Установа виходячи з можливостей, наявної 

фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян: 

- одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; 

- ліками, предметами медичного призначення; 

- предметами побутової гігієни; 

- продовольчими та промисловими товарами; 

- тощо. 

5.40. З метою більшого охоплення соціальним обслуговуванням найбільш 

віддалених сіл Олександрівської громади в Установі можуть організовуватись 

виїзди мультидисциплінарної команди до складу якої залучаються: завідувач 

відділення, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, 
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соціальний працівник, соціальний робітник (комірник), швачка, машиніст із 

прання та ремонту спецодягу, перукар, сестра медична, та інші.  

5.41. Установа організовує пункту прокату технічних та інших засобів 

реабілітації (допоміжних засобів пересування) та надає  безкоштовно у 

тимчасове користування такі засоби реабілітації: інвалідні візки;  палиці; 

милиці;  ходунки; біотуалети, тощо. 

5.42. Установа  надає соціально-побутові послуги : 

5.42.1. Сестри медичної , 

5.42.2. Соціального працівника, 

5.42.3. Перукаря  

5.42.4. Швачки  . 

5.42.5. Машиніста із прання та ремонту спецодягу 

5.42.6. Робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків. 

5.42.7. Інші. 

5.43. Установа може надавати населенню громади, яке перебуває на 

обслуговуванні в Установі соціально-побутові, натуральні, грошові, 

транспортні та інші послуги. 

 

6. Склад і компетенція органів управління 

 

6.1. Управління Установою здійснюється Засновником, органом 

управління, відділом  соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради. 

6.2. До виключної компетенції Засновника відноситься: 

6.2.1. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 

комунального майна  Установи. 

6.2.2. Прийняття рішення про затвердження Статуту Установи, внесення 

до нього змін та доповнень. 

6.2.3. Затвердження граничної штатної чисельності  Установи. 

6.2.4. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання Установи. 

6.2.5. Приймається  рішення про погодження призначення/звільнення 

директора Установи. за  

6.2.6. Встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених 

законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються 

(надаються) Установою. 

6.2.6. Здійснення інших дій які не суперечать чинному законодавству 

України та цьому Статуту. 

6.3. До виключної компетенції Органу управління: 

6.3.1. Визначає форми контролю за діяльністю  Установи. 

6.3.2. Заслуховує звіти директора про роботу Установи. 

6.3.3. Підготовка і внесення на розгляд сесії Засновника пропозицій 

щодо порядку та умов відчуження майна Установи 

6.3.4. Здійснення контролю за виконанням контракту з директором 

Установи. 
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6.3.5. Затвердження фінансового плану Установи та контроль його 

виконання. 

6.3.6. Здійснення контролю за ефективністю використання майна, що 

є власністю Олександрівської територіальної громади Кропивницького 

району Кіровоградської області та закріплене за Установою  на праві 

оперативного управління. 

6.3.7. Здійснення інших повноважень, визначених законодавством та цим 

статутом. 

6.4. До виключної компетенції розпорядника коштів-відділу надання 

соціального захисту Олександрівської селищної ради відноситься: 

6.4.1. Контроль фінансово-господарської діяльності Установи. 

6.4.2. Погодження кошторису доходів і видатків Установи. 

6.4.3. Здійснення інших повноважень, визначених законодавством та цим 

Статутом. 

 

7. Директор  Установи 

 

7.1. Керівництво  Установи здійснює її директор, який 

призначається/звільняється на посаду головою Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області на підставі укладеного 

контракту відповідно до порядку, визначеного законодавством України за 

погодженням депутатів на сесії Олександрівської селищної ради. 

В разі, якщо сесією кандидатура Директора не погоджена, Олександрівський 

селищний голова своїм розпорядженням призначає виконуючого 

обов’язки Директора Установи на період до погодження сесією іншої 

кандидатури на дану посаду. 

7.2. За розпорядженням Олександрівського селищного голови 

здійснюється виплата директору матеріальної допомоги, премій, доплат, 

встановлює розряд, виплату за вислугу років, та інших видів заохочень 

визначених чинним законодавством України, а також накладення на нього 

дисциплінарних стягнень. Встановлює розряд та виплату за вислугу років. 

7.3. Посаду директора Установи може займати особа, яка має вищу освіту 

(магістр, спеціаліст). 

7.4. Директор Установи: 

7.4.1. організовує роботу Установи, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку 

якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників; 

7.4.2. затверджує положення про структурні підрозділи Установи та 

посадові інструкції його працівників;  

7.4.3. координує діяльність відділень Установи; 

7.4.4. подає Засновнику, що утворив Установу, пропозиції щодо штатного 

розпису, кошторису витрат Установи; 

7.4.5. розпоряджається коштами Установи в межах затвердженого 

кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на 

оплату: 
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7.4.6. придбання для оснащення Центру автотранспорту, засобів 

пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;  

7.4.7. підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 

7.4.8. розробляє і подає на затвердження Засновнику проекти змін до 

Статуту Установи;  

7.4.9. призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади 

працівників Установи.  

7.4.10. видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо 

здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх 

виконання; 

7.4.11. вносить пропозиції Засновнику щодо заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників Установи;  

7.4.12. укладає договори, діє від імені Установи і представляє його 

інтереси; 

7.4.13. розпоряджається коштами  Установи в межах затвердженого 

кошторису; 

7.4.14. Затверджує положення та порядки, що мають системний 

характер, зокрема: 

7.4.15. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог 

законодавства має право укладати договори оренди майна. 

7.4.16. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

7.4.17. забезпечує фінансово-господарську діяльність Установи, створення 

та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із 

надання соціальних послуг громадянам Олександрівської громади; 

7.4.18. забезпечує проведення атестації працівників в порядку, 

визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації; 

7.4.19. вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення 

дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, 

санітарної та пожежної безпеки; 

7.4.20. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

7.5. Директор та головний бухгалтер Установи несуть персональну 

відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та 

звітності.  

7.6. Директор несе персональну відповідальність за збереження, 

відчуження, використання, списання майна та витрати в будь якій формі майна 

Установи. 

7.7. У разі відсутності директора Установи або неможливості 

виконувати свої обов'язки з інших причин, обов'язки виконує заступник  

директора  згідно з функціональними (посадовими) обов'язками. 

7.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності  

Установи, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із 

Засновником або Органом управління 

7.9. Директор забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 
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7.9.1. створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі 

підвищення кваліфікації, супервізії); 

7.9.2. проведення профілактичного медичного огляду; 

7.9.3. захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в 

судовому порядку; 

7.9.4. Забезпечує дотримання в Установі вимог законодавства про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці. 

7.9.5. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати 

заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів 

та інших обов'язкових платежів. 

7.9.6. надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, 

проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно 

до норм, затверджених засновником; 

7.9.7. створення безпечних умов праці. 

7.9.8. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки. 

7.9.9. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора 

Установи згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом. 

 

8. Майно і кошти Установи 

8.1. Майно становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та 

грошові кошти, а також інші цінності, передані Засновником, вартість яких 

відображається у самостійному балансі Установи. 

8.2. Майно Установи  перебуває у комунальній власності Олександрівської 

селищної територіальної громади і закріплюється за Установою на праві 

оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, 

Установа володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним 

Засновником, з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством 

України та цим Статутом. 

8.3. Установа не має право відчужувати або іншим способом 

розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних 

фондів без попередньої згоди Засновника. Установа не має права 

безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним 

чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством 

України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну 

ділянку, що знаходиться на балансі Установи або її відчуження, 

вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. 

8.4. Передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним 

особам, а також списання основних засобів Установи здійснює у межах 

чинного законодавства та відповідно до цього положення. 

8.5. Джерелами формування майна Установи є: 

8.5.1. грошові та матеріальні внески Засновника; 

8.5.2. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і 

громадян; 

8.5.3. капітальні вкладення та фінансування з бюджету; 
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8.5.4. майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій і 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

8.5.5. цільові кошти; 

8.5.6. інші джерела, не заборонені законодавством України. 

8.6. Вилучення в Установи майна, що нею використовується, здійснюється 

лише у випадках і порядку, передбачених законодавством України. 

8.7. Надання в оренду та списання майна Установи здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

8.8. Збитки, заподіяні Установі внаслідок порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

Установі за відповідним рішенням суду. 

8.9. Доходи або майно Установи не підлягають розподілу отримання 

доходів (прибутків) або їх частин між засновниками (учасниками), членами 

такої організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 

Засновника або члена Установи та інших пов’язаних з ними осіб. 

8.10. Доходи (прибутки)  Установи використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Установи, реалізацію пріоритетних 

заходів, пов’язаних з виконанням основних завдань та напрямків діяльності, 

визначених цим положенням. 

8.11. Умови оплати праці працівників  Установи та штатна чисельність 

визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, 

чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників 

Установи, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики 

України. 

8.12. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із 

соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних 

підрозділів  Установи, ревізія фінансово-господарської діяльності Установи 

проводяться відповідно до законодавства України.  

8.13. Для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних  груп населення  

Установою в установленому порядку забезпечуються належні умови для 

вільного доступу до будівлі Установи. 

8.14. Установа у визначеному законодавством порядку самостійно 

організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, 

бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим 

здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності. 

 

9. Трудовий колектив Установи 

9.1. Трудовий колектив  Установи становлять усі працівники, які беруть 

участь у його діяльності згідно з Положенням про Раду трудового колективу. 

9.2. Трудовий колектив  Установи формується на загальних засадах 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

9.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу  Установи, їх 

соціальний захист визначаються відповідно до чинного законодавства України. 
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9.4. Трудовий колектив Установи бере участь у визначені критеріїв 

матеріального стимулювання праці співробітників Установи. 

9.5. Трудовий колектив Установи бере  участь у вирішенні питань 

соціального розвитку Установи. 

10. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту 

 

10.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Установи можуть 

надходити як від Засновника так і від Установи. 

10.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджує Засновник. 

10.3. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у 

встановленому порядку. 

 

11. Припинення діяльності Установи 

11.1. Діяльність  Установи припиняється в результаті передання всього 

майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам правонаступникам 

(злиттям, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації). 

11.2. Реорганізація та ліквідація  Установи проводиться у встановленому 

законодавством порядку на підставі рішення Засновника або за рішенням суду. 

11.3. Засновник або суд призначають комісію з припинення діяльності  

Установи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і 

строки припинення діяльності Закладу відповідно до чинного законодавства 

України. 

11.4. У разі ліквідації або реорганізації  Установи звільненим працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до норм трудового 

законодавства України. 

11.5. У разі припинення діяльності  Установи (у результаті його ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи за рішенням 

Засновника передаються одній або кільком неприбутковим установам, 

організаціям, закладам відповідного виду або зараховуються до доходу 

місцевого бюджету. 

11.6. Установа втрачає права юридичної особи і визнається такою, що 

припинила існування з моменту вилучення її Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. 

12. Прикінцеві положення 
 

12.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до чинного законодавства України. 

12.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно 

до норм чинного законодавства України. 

 

____________________________ 


