Рішення 
Одеської міської ради 
№ 1415-VII від 07.12.2016р.

Про затвердження Положення про комунальну установу «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у новій редакції

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 133 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2005 року № 878 «Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою приведення діяльності комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про комунальну установу «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 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 освіти, спорту, культури та туризму.



Міський голова								Г. Труханов 



							Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1415-VII
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І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК ДЛЯ ОСІБ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ» (далі – Установа) – комунальна установа для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років.
1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби у справах дітей Одеської міської ради, а також цим Положенням.
1.3. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Координацію та контроль за діяльністю Установи здійснює уповноважений орган – служба у справах дітей Одеської міської ради (далі – Служба), а організаційно-методичне забезпечення діяльності – Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в межах своєї компетенції.
1.5. Найменування Установи:
1.5.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК ДЛЯ ОСІБ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ».
1.5.2. Скорочене найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК».
1.6. Місцезнаходження Установи: Україна, 65098, м. Одеса,                        вул. Боженка, 19-В.
1.7. Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.8. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.9. Установа є неприбутковою бюджетною установою.

ІІ. Мета та основні завдання Установи

2.1 Метою діяльності Установи є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ній проживають, та їх підготовка до самостійного життя.
2.2. Установа провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.
2.3. Основними завданнями Установи є:
- забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років (далі – вихованці), житлом;
- надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг вихованцям.
2.4. Установа відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:
- формування у вихованців активної життєвої позиції, визнання ними суспільних норм та цінностей;
- створення для вихованців соціально-побутових умов для проживання;
- захист прав та інтересів вихованців;
- формування у вихованців навичок самостійного життя та самообслуговування за межами Установи;
- сприяння у постійному та тимчасовому працевлаштуванні вихованців;
- підготовку вихованців до створення власної сім’ї;
- підвищення проінформованості вихованців з психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та правових питань;
- розвиток комунікативних, побутових навичок вихованців;
- організацію для вихованців змістовного дозвілля, умов для визнання переваг здорового способу життя.

ІІІ. Права Установи

3.1. Установа має право:
- визначати форми та методи роботи за погодженням із Засновником та/або Службою;
- залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг (консультацій, медичної допомоги) підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;
- використовувати для провадження своєї діяльності згідно із законодавством України кошти вітчизняної та міжнародної фінансової допомоги та грантів.
3.2. Установа у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами Засновника у сфері молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти; підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, громадськими організаціями та благодійними фондами.

ІV. Регламент діяльності Установи

4.1. До Установи поселяються особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, після завершення періоду перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, припинення піклування, припинення договору про патронат, завершення строкової служби у Збройних Силах України, відбуття покарання у вигляді позбавлення волі за умови відсутності у них житла або у разі, коли їх житло визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції.
4.2. В Установі може проживати не більше 80 вихованців.
4.3. Граничний термін перебування особи в Установі становить три роки.
4.4. Зарахування до Установи здійснюється згідно з наказом директора Установи на підставі письмової заяви та за письмовим направленням Служби, за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
4.5. Особі, що зараховується до Установи, видаються постільні речі, перепустка на право входу до Установи. Вона повинна бути ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов'язками мешканців Установи.
4.6. Вихованці, що проживають в Установі, мають право:
- відвідувати приміщення загального користування;
- користуватися обладнанням, інвентарем Установи та отримувати житлово-комунальні послуги;
- стати на квартирний облік.
4.7. До Установи не поселяються особи, що перебувають в стані алкогольної, наркотичної або токсичної залежності, ті, що потребують стороннього догляду, а також психічно хворі особи.
4.8. Відрахування вихованців з Установи здійснюється згідно з наказом директора Установи за погодженням Служби у разі:
- подання нею відповідної письмової заяви;
- закінчення граничного строку її перебування в Установі;
- одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Установи;
- забезпечення її житлом.

V. Управління Установою

5.1. Установа підконтрольна та підзвітна Засновнику.
5.2. Установу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Подання про призначення вносить Служба.
5.3. Директор Установи:
- організовує роботу Установи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;
- звітує про роботу Установи перед Засновником, Службою;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Установи;
- затверджує посадові інструкції працівників Установи;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Установи, контролює їх виконання;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- укладає договори, діє від імені Установи і представляє її інтереси;
- розпоряджається коштами Установи в межах затвердженого кошторису;
- організовує підвищення кваліфікації працівників Установи.

VI. Фінансово-господарська діяльність Установи

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі її кошторису.
Установа одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства.
6.2. Джерелами формування кошторису Установи є:
- кошти бюджету м. Одеси;
- субвенції;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів, громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
6.3. Штатний розпис Установи затверджується Службою в межах Установи відповідно до типових штатних нормативів, які визначаються Міністерством соціальної політики України.
6.4. Відносини Установи в усіх сферах господарської діяльності з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.5. Соціальні послуги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надаються Установою на безоплатній основі.
6.6. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу будуються відповідно до законодавства України про працю.
6.7. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
6.8. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ним осіб.

VII. Майно Установи

7.1. Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
7.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
7.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника.
7.4. Списання майна Установи, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначених чинним законодавством України, рішеннями Засновника, його виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
7.5. Укомплектування Установи меблями та інвентарем здійснюється відповідно до типових нормативів оснащення, затверджених Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України.
7.6. Установа має право придбавати та орендувати обладнання, 
необхідне для забезпечення її функціонування.

VIIІ. Припинення діяльності Установи

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення).
8.2. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
8.3. У разі припинення юридичної установи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним 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 м. Одеси, або зараховуються до бюджету                   міста Одеси.
8.4. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи.




Секретар ради							      О. Потапський 












