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Продовiкення додатка

l.Коплуна.ltьнийзаклаД<!нiпровськиймiськийсоцtальнийГУр'гожиток)
!нiпровськоt MiobKoi ради (даJli - Гурто;киток) - заклад дlul тимчасового

i;;;;;"" лiтей-сирii та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, BiKoM

вiд l 5 до 1 8 poKiB, о.iб ,. ,r".nu лtr:ей-сирiт та дiтеЙ, позбавлених батькiвського

ni*yo^r,,r. u,non'! u,o l8 до 2] poKiB, а гако)к одиноких MarepiB з дlтьми. якl

o.,"nun"ao у складнiй >ttи,ггевiй ситуачii, з чиола дiтей-сирiт ,га дi,r,ей,

позбавлених батькtвського пiклуванвя, BiKoM вiд 18 ло 23 poKiB, метою

дiяльностi якого с створення умов для соrriальноi адап,гацii осiб, що в ньому

проr(иваIоть, та iх пiдготовка до самостiйного lltиття,

2. Гуртоя<l,тток у oBoiil дiяльнос,li керусться Конституuiсю Украiни та

законами Украiни, актами Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

рirпенняплИ цсIjтральпиХ i мiсuевих органiв виконавчоi влади та opl,aHiB

м iсце вого аамоврядуъання Та ци},r Полол<ен ня м,

3, Гуртоlкиток е юрлiдичноlо особоtо, мае самостйний баланс, рах}нки в

органах .{ерл,авноi казначейськоi слул<би Украiни, печатку зi cBoiM

найменуванняilл, штамп, бланки,

4 Гуртолtи,гок утворюсться .Щнiпровською MicbKoto ралою (лалt -
Засновник.1 та нале)l(игь до оперативного управлiння департаменrу соttiальноТ

полtтики .ЩнiпровськоТ пlicbKcli рад}t i не мас на MeTi одержання прибутку,

5. 1птагяий розпис Гуртоiкитку затверджусться керiвником департаменту

соцiальноi полiтики Щнiпровськоi MicbKoi рали

б, Уцlимання Гуртояtитку злiйснюсться за paxylIoK коштiв мlського

бюдл<ету, u ,u*orn iнших коштiв, одерх<ання яких не заборонено чинним

законодавством,

1. Гуртол<иток володiе та користу€ться майrrом, переданим йому

засновником, юридичними та фiзичнипли особами i прилбаним за рахунок

кош.гiв tлiсцевих бюджетiв та iнших джерел, не забороненrх законодавством,

Ма€праВоприДбаватитаорендуваТиобладнанrrя,необхrлпеД,ilязабезпечення
ilого функцiонуваtlня.

8, Повне найменування - Комунапьний заrgrал <,щнiпровський мiський

соцiальниii гурто)китоI() .Ц,нiпровськоi MicbKoi ради, Скорочена вазва *

КЗ <ДМСГi) ДМР Мiсцезнаходження Гуртоя(итку: вул, КарагаЕдинська,

буд 7 Д, пr , !нiпро, 491 27.

9. Заборопясться розподiл коштiв отриманих доходiв (лрибуз,кiв) або ix

частини серед засновникiв (учасникiв), членiв, прачiвникiв Гуртояtитку (KpiM

оплати ixHioT прачi, Hapaxy'attrш сдиного соцiального внеску), членiв органiв

управлiння та iнших пов'язанlrх з ними ос,iб,

10. Доходи (прибутки) використовуlоться викJIючно дJUI фiнансуванtlя

видаткiв на утримання Гуртожи,гку, реалiзаrlli мети (чiлей, завдаlrь) та Ilалрям|в

дiя.ltьностi, визначених цим Полоiкенням,
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1 1 осrловними завданtшм, гypTo*1ll].;,J'TЁ"i:ililTi}"?ж]ч-1
пiдтриманого flро)ttивання, соцiальноi lнlегрi

.,,.iiu.ouo про)iшваlо гь у Гуртожиr ку,

lнформачrя",r:i*'ь";;:r";,}..}""#;," ji;'X'"H.H:TJ,"fi
сенсорнимИ "oPYT|LH"", nio"ro, мови, tлрифту Брайля тошо,

застосуваннЯ жестовоl'""":,-iл 
.л'.л-"оо*п"* на нього завданьl

l2. гуртояtиток вiДПОВiДНО * "*::::::_побутових }мов дJuI осiб, якi

l2,1. Забезпечуе створення соцlальнс

тимчасово прожиВаЮТЬ У ГУРТОlКИТКУ' 
] *;,ffitf,Kv навиIlок самостiйного

12,2, Забезпечус Itавчання, розвито1"1, 
пiдтримку навичок са

проживавня.*y:::fr .#;#жH}r"+}j";H[**,*iHK;:ffi *;ii
допомогу " 

*Ч:l]Ч';;;" uйоду iз скла
позв' язанItя, складен1

i:;Б;;;;;оо, u*д,поi до*i.uоuо,о господарства,

]2.з. налас особам, якi тимчасово про)кивають }]л_,'УР'О"'"'П',

п сихологiч н у оопо* Й 
-Йб 

ор* u" iо, ",:1li, iil;т,,#J ", ]iжl t"т_тй

i:тi",*}чl*:':+""ж'НЗ.:.i#:};l1#;т.lш,т";:fi 
,*i 

j^'

llicttq про)киваllllя t перебlЪаННЯ) (I!]:,,i;''; ;'u.nu 
^,,rЬй_.ирr 

г та лi гей,

опинилися у склалнrit rrtиГГСВiЙ '"'vuu'J, 
"lо' 

ji' 
"" 

)3 poKiB), отриманню

позбавлених батькtвського пiклування, BtK

(вiдновленню) lкитла, працевлаliiтуваll ню тоlцо,

12,4, У разi по,rреби органiзовус надання зазначеним особам eкcTpeнol

ttеличноi допомоги' 
lttаченi у пунктi l цього ПолоiкенlLя

l], До гуртожитку приймаюlься'^_;;;j;;;"."по. особ" iз ix числа га

oi"r"-.,poi, ^1;: _i:lТ:i"_;'"П;:;;:;-;,;*;;;1;_,_"ттсвiй 
crrryauii, з числа

io"noni матегi 1-1 позбав.леtrих oo-ron,u,й,iinionyuu""o, 
BiKoM вiд l8 ло 2З

ft *н ъ*']ii;,lТ;Бй'.:о. 9l 
- 1* :' ;н.ж: 

- 
;iЧТ'l #н ::1;

дirей, диiячих tlудинках сiмейноt о 
_1,1i;.;:,,;_i"u,*", стоку перебування

пiкllування. np"n"n.*n' ДОГОВОРУ "О" "^']i"#i; ,,rl."rp соцirurьноТ пiдтРrlМКИ

l*fl*ч,lу,:fixH;""i'#,Y'i"l;;;;;;-"i 
м icbKoi ради, заверtuен н я

строко Boi .n,no"' r' iuоо й n u * с 
"n, 

* 
r: l}-, НШ:ffi Т fiXTX'JЖi: ;,T::l1

;;;';i;,,,T::::fi.Pi1,rJix"fr;#'Ж;'"й' nnn" * *"тло визнане в

за умови вtдсуr,нооТi I :::^,:*i"*in" iion,"uu"n" або ,гаКltМ, ЩО Не

установленому 
порядку непридатним

nio-,u, ремонту,га рекоцструкц1l,

14. Гуртолtиток ]\,rа€ право: 
-л_ппчрнНЯ]\{

l4,1, Визначати dlорпли та методи роботи за погодженtulпt iз Засновником
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14 2 Зап}чати на договiрних засадах для надання соцiальних послуг
(консультаuiй, медичноi допоплоги) пiдприеп,tства, установи, органiзацii та
r|,i llt,tнич осiб, зокрема волонlерiв

l4._], Використовувати згiдно iз законолавством для провадження cвocl

дiяльностi кошти мiжнародноi фiнансовоi допомоги та мiжнародtri гранти.

l5. Гуртоll<итоl( провадить дiяльнiсть за принципами захисту прав

Jlюдини, гуманностi, законностi, лоступностl посл}т, конфiленчiЙносп, поваги

до особистостl, догримання правил егики спiлкуваннJl з особами з iнвалiднiстrо
та пl]едставниками iнших соцiальних l руп, нетерпимосti ло дискримiначii',
зокреь{а за ознаl(ами BiKy, cTaTt, iнвалiдностi Tolr1o,

Гуртожиток надас соцiальнi послути безоплатно в обсягах, визЁачених

деря(авни]\{II стаIlдартамI4, та може надавати платнi соrдiальнi послуги в

установленому законодавством порядку,

1 6, Гуртоlrtиток пiдконтрольний та пiдзвiтlrий Засновнику.

|'] Координаuiю роботи Гуртояtитку, органiзаuiйно-методичне
забезпечення його дrяльностi здiйснtос департаNlент соцiальноI полiтики

ffнiпровськоi MicbKoi ради та .Щнiпровський мiоький центр сочiальних слуяtб

лля ci,rt'i, дiтей та молодt.

1 8. Гуртожиток у своiй дjяльностi взасмодiс iз департаментом соцiальноi
полiтиt<и !нiпровськоi tMicbKoi ради, департаментом охорони здоров'я
населення .I|нiпровськоi MicbKoi ради, департаIментом грланiтарноi полir,ики

!нiпровськоi' MtcbKoi рали, пiлприсмствами, ус lановами та органiзацtями
незалеr(llо вiд Тх пiдпорядкування i форми власностi, громадськими
органiзачiями та благодir"rними фондами.

1 9 Зарахуваrltlя до Гуртотситку:

l9,1- Зарахування до Гуртоitситку дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського rriклування, ооiб rз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавленлIх

батькiвського пilслування, а також одиноких MaTepiB з дiтьми, якi опинилися у
складнiй rкитгсвiй си,гуацtI, з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, вlкопл вiд ] 8 до 2З poKiB здiйсню€ться згiдно з

наказом .]иректора Гурrожитку на пiдсгавi заяви особи, документа, що ii
посвiдчус, та напрrlвлення flнiпровського мiського центру соцiальних служб
для ciM'i, дlгей та молодi,

l9.2 особi, що зараховусться до Гуртояtитку" видаються постiльнi речr,
перепустка на право входу в Гуртолtиток, Особа повинна буrи ознайом-гtена з

правI4лами внутрiшнього розпорядку, правами та обов'язками мешканцiв
Гурто;китку.

19,З, Особи, Iцо проживають у Гуртоlrtитку, мають право:

- вiлвiлувати примiшення загального користуванIля;
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- користуватися обладнанпям, iнвентарепл Гуртожитку та отримувати

житлово-комуна:rьнi послуги,

- стати на квартирний облiк та отримати соцiальне lкитло

19.4 До г}ртожитку не приймаються особи у cTaHi алкогольного,

токсиаIногО абО 
"upnoru*,noao 

сп'янiнrrя, iз гострим!1 iнфекшiйними

захворюванНJtми (лО закiнченнЯ строкУ iзоляцii), iз захворlованнями в гострiй

стадii, з психiчними захворюваннями у гострiй стадii, а також особи, якi

вйповiдно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказо]\,I

Mi!,1icTepcTBa соцiальноi полirики Украiни. вiднесенl до tV - V грlуп pyxoBoi

акгивностi (за вiлсутностi супроводжуючоТ особи),

20. У Гуртожитку може проживати не. бiльше 
'Ч "llбl,]]лli,i,,":.,:*:::

Двохосiб_оДиноКихматерiвздiтьми,якiопини'ltисяусклаДнlЙяtитТ€Вlи
lиrуачii, з числа дiтей-сирiт та дiтей, tlозбавлених батькiвського пlклуванl.'я,

BiKoM вiд l8 до 2З portiB.

21, Граничний строк перебуванttя особи у Гуртожитку становить три

роки, Ураховуючи 
. 
Mo*"uoЪ,i Гуртожитку, за рiшенням KoMiciI, яка

створюеться для вирlшенпя питання про продоtsження 0троку п,р,буuт1t_1 
_1

гурiожитку, може бути прийняте рiшення про продовження термlну

пЁi.Оуuu"r" особи у Гуlэтожитку до набутгя нею 23-рiчtlого BiKy,

22, Вiлрахування з Гуртоlrtиз:ку здiйсвюсться за наказом директора

Гуртожитку у разr:

22.1. Подання особоtо вiдповiдноi заяви,

22'2.ЗакiнченнЯВстановЛеноГострокуrrеребуванrrяособивГУртоittи'гку.

22.3. одноразового грубого або систепtатичного порушення особоtо

правил вну,lрiшнього розпорядку Гуртожитку,

22.4, Забезпечення особи х(итлом,

2З, Управлiвня дiяльнiстlо Гуртожитку злiйснюс його директор, який

призначасться на посаДу розпоряд'(евням мiського голови за llодання]\,I

директора департаменту соцlаl,ьнот полlтики Щнiпровськоi MicbKoi ради,

24. .Щирекгор Гуртол<итку:

24.1. Органiзовус його роботу, несе персо}tальну вiдповiдальнtсть за

виконаннЯ покладениХ IIа Гуртоlкиток завдань, визначас ступlнь

вiдповiдал bHocTi прачl вникiв,

24.2. Звiтус про роботу ГуртоlItитку перед ЗасЕовI]ико]\{, депар,гаментом

соцiальноi полiiики Щкiпровськоi Micbkoi рали, fiнiпровським мlським центром

соцiальних спужб для ciM'i, дiтей та N,Iолодl,
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24 З. Вlтзначас розмrри посадових окладiв, доплат, надбавок та iнrrгих

вttплат згiдно з вимогами u"no,o законодавства, гдlузевого ,ulTl, з оплати

npuui 
"рu,ii*rикiв 

Гуртояtи,гку та з урахуванням положень колективно1 угоди,

24.4, Здtйснюе преt,лiювання праuiвникtв на пiдставi положеt{lUt про

премlюваI]ня, 1-1огодя(еного з профспiлковим комlтетом,

24.5, Признача€ на посаду та звiльняс з посади працiвникiв,

24.6, Затверллtуе посадовi iHcTpyKrдli пpauiBrrltKiB,

24.7ЗатверДжуспраВилавнуцliшньогороЗпоряДкуГУртоя<итку,
контролlо€ ix виконання,

24,8. Видас в межах свосi компетенцti накази, органiзовуе i конrролюе ix

виконання,

24.9. Уклада€ договорIl, дtе вiд iпleнi Гуртоя<итку i представпяс иог0

iнтереси.

24'l0- Розпоряд)ка€ться коlдтами Гуртоlкитку в межах затвердженого

коlлторису витрат.

24 1 l. Забезпе,ryе проведенця атестацii праuiвникiв Гуртожитку в

порядку, визначено]\,lу законодавством, i сприяе пiдвишенню ix квалiфiкачii,

24. l 2, tsживаt, заходiв шодо полlпшення умов пр_аrri, лотрим,"1, :|i:i:
o*opoi" прuчr,"пуrрi*поого трудового розпорядку, забезпечення ca'lTap'ol та

пох<еlt<ноi безпеки,

25, Лrквiдацiя або реорганiзацiя Гуртожr,lтку здir:iснюсться в порядку,

встановленому чинним законодаRством,

26. Перелача активiв одIriй або KilrbKoM неприбl"r,ковим органiзацrям

вiдповiдного вилу або зарахування до доходу, бюджету_здiйснюс,ться у разt

прилиненнЯ Гурrоп,"r*у-Тri)рrо",r"оi особи (У результатi лlквlдацii, зjlи,l-тя,

пЬдiпу, прлrсднання або перетворення),

Застlтlпик мiського голови з питаяъ

дiяльностi виконавчих органlв,

директор департаменту соцlаJIьноl

nonirr*, .Щнiпровськоi MicbKoi ради


