Рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 02 від 26.01.2017р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» 



Відповідно до статей 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги»,                        «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 106 Цивільного кодексу України, з метою запобігання бездомності та безпритульності громадян виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про зміну найменування комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 

Міський голова                                                                			Г. Труханов




Керуюча справами                                                             		О. Оніщенко








Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.01.2017р.
№ 02

Про зміну найменування комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» 


Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування              в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», наказу Міністерства праці та соціальної політики України       від 14 лютого 2006 року № 31 «Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб», з метою запобігання бездомності та безпритульності громадян Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування комунальної установи «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання» на «Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання».

2. Затвердити Статут комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання» у новій редакції (додається).

3. Доручити директору комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання» здійснити заходи                           з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 2 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.


Міський голова	         								Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами                                                            		О. Оніщенко
							
Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 
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СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» 
(нова редакція) 





















Одеса – 2017


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ»              (далі – Установа) є неприбутковою бюджетною установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі – Уповноважений орган).
1.3. Найменування Установи:
1.3.1. Повне найменування Установи українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ».
1.3.2. Скорочене найменування Установи українською мовою:                          КУ «ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ОСІБ».
1.3.3. Повне найменування Установи російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА».
1.3.4. Скорочене найменування Установи російською мовою:                             КУ «ЦЕНТР РЕИНТЕГРАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ЛИЦ».
1.4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65013, місто Одеса,                     Балтська дорога, 2.
1.5. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Уповноваженого органу та цього Статуту.
1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи.
1.7. Установа є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.8. Установа має самостійний баланс, веде згідно із законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.10. Відносини Установи у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.11. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються Уповноваженим органом.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

2.1. Установа створена з метою соціальної реінтеграції осіб без визначеного місця проживання (далі – бездомних осіб) у суспільство, до самостійного повноцінного життя, а також з метою зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів послуг.
2.2. Клієнтами Установи, що отримують послуги з реінтеграції, є бездомні особи у віці від 18 років, бездомні особи з дітьми, які не мають медичних протипоказань та перебувають на території України на законних підставах. Клієнтами Установи, що отримують послуги нічного перебування, є особи які  досягли  18 років, та на законних підставах проживали і після втрати  прав на житлові приміщення проживають на території України на  підставі  їх звернення та документів, що посвідчують особу (за наявності).
2.3. Основні напрямки діяльності Установи:
- надання соціальних послуг клієнтам Установи з урахуванням індивідуальних потреб;
- співпраця з місцевими органами виконавчої влади, соціального захисту населення, охорони здоров’я, Національної поліції України, центрами зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальними закладами, об’єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності для виконання поставлених цілей і завдань;
- профілактика бездомності та безпритульності;
- використання сучасних методів соціальної роботи;
- сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з бездомними особами;
- сприяння формування позитивної громадської думки про бездомних осіб;
- взаємодія з центрами обліку бездомних осіб у частині інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні соціальних послуг;
- направлення (при необхідності) бездомних осіб для лікування у спеціалізовані заклади охорони здоров’я: протитуберкульозний, шкірно-венерологічний, наркологічний, онкологічний диспансери, інфекційну лікарню тощо.
2.4. Для вирішення завдань Установа, враховуючи індивідуальні потреби, надає клієнтам такі соціальні послуги:
- соціальна інтеграція та реінтеграція – допомога в аналізі життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання (перебування), сприяння в отриманні житла, у працевлаштуванні; надання психологічної допомоги тощо;
- надання притулку – надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо;
- соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці – регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок тощо;
- інші соціальні послуги, визначені законодавством України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Установою після отримання відповідного дозволу (ліцензії).
2.6. Установа може надавати соціальні послуги на платній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».  
2.7. Установа забезпечує конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома в процесі надання бездомним особам послуг, захисту їх прав та інтересів з дотриманням вимог законів України                             «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ                                    до публічної інформації». 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УСТАНОВИ 

3.1. Структурним підрозділом Установи є відділення для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб (далі – Відділення), яке створене з метою зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів послуг.
Місцезнаходження Відділення:  місто Одеса, вулиця Ціолковського, 1.
Положення  про Відділення затверджується директором Установи за погодженням з Уповноваженим органом.
В Установі за рішенням Засновника можуть створюватися інші відділення.
3.2. Підставою для зарахування особи до Установи є:
- особиста письмова заява;
- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма № 027/о) (крім осіб, які приймаються до Відділення Установи).
У разі відсутності у клієнта виписки з медичної карти працівник Установи направляє його до амбулаторно-поліклінічного закладу за територіальним розташуванням, де на клієнта заповнюється медична карта амбулаторного хворого (облікова форма № 025-о) і надається вищезазначена виписка.
До Установи не приймаються особи, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння. 
3.3. У разі звернення до Установи бездомних осіб з дітьми працівники Установи інформують про виявлення дітей службу у справах дітей Одеської міської ради. За згодою батьків діти направляються до притулків служби                  у справах дітей Одеської міської ради.
Безпритульні діти, які звертаються до Установи без батьків, направляються до закладів, які підпорядковуються службі у справах дітей Одеської міської ради.
3.4. Громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року, інваліди I та II груп із числа бездомних осіб за їх заявою та на підставі висновку районного управління соціального захисту населення Уповноваженого органу направляються до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду).
Влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду) здійснюється відповідно до Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України                від 12 серпня 2011 року № 312.
	3.5. При зарахуванні до Установи особа ознайомлюється та дає згоду виконувати внутрішні правила перебування в Установі та розпорядок дня для клієнтів Установи. 
	3.6. При відмові в зарахуванні до Установи особі вказується причина відмови та видається направлення до відповідних (профільних) соціальних служб, закладів охорони здоров'я, підприємств, організацій незалежно від форми власності, які в змозі посприяти вирішенню проблеми особи. 
	3.7. Установа фіксує у письмовому вигляді всі звернення громадян, у тому числі і в тих випадках, коли особі було відмовлено в зарахуванні до Установи.
	Дані про звернення містяться в особовій справі, яка включає також особисту заяву, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма № 027/о), а також наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження; мета й причина звернення; дата звернення і зарахування чи причина відмови та організація, соціальна служба тощо, куди особа була направлена; дата та причина припинення послуг; інша інформація.
	3.8. Припинення послуг Установи настає в таких випадках:
	- закінчення терміну перебування при повній реінтеграції клієнта (повернення до самостійного повноцінного життя);
	- отримання клієнтом житла, яке він може використовувати для проживання і в якому він може зареєструватись;
	- відмова клієнта від отримання послуг Установи;
	- невиконання клієнтом рекомендацій щодо реінтеграції та повернення до нормального життя; 
	- порушення клієнтом правил перебування в Установі, яке поставило під загрозу життя чи здоров'я інших клієнтів чи персоналу Установи (насилля, агресивна поведінка, збереження зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо).
	У разі припинення надання послуг Установою клієнт має бути ознайомлений з даним рішенням. 
	3.9. Терміни та умови перебування в Установі, умови надання та припинення послуг, правила, права та обов'язки сторін зазначаються в Угоді, яка підписується клієнтом під час зарахування його до Установи та директором Установи. 
	3.10. Клієнти Установи можуть залучатися до трудових процесів в Установі, її структурних підрозділах за погодженням з Уповноваженим органом.
	3.11. Безпритульні діти отримують соціальну допомогу в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших закладах і установах системи сім’ї, молоді та спорту на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.
	3.12. У разі звернення до Установи громадян, хворих на туберкульоз                  в активній стадії, венеричні та гострі інфекційні захворювання, СНІД, онкологічні захворювання ІІІ та ІV клінічних груп, психічні розлади, наркотичну та/або алкогольну залежність, Установа направляє їх до закладів охорони здоров’я.
	3.13. Працівники Установи, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД клієнтам, мають право на соціальний захист згідно                          із Законом України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».
	3.14. До діяльності Установи на добровільних засадах можуть залучатися громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, представники громадських та релігійних організацій, установ, окремі громадяни, волонтери відповідно до законодавства України.

4. МАЙНО УСТАНОВИ

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить їй на праві оперативного управління.
4.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні кошти, матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.3. Майном Центру є:
- майно, передане Засновником;
- майно, придбане в користування юридичними та фізичними особами на добровільних засадах, тощо.
4.4. Майно Установи не може бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим у будь-який спосіб без згоди Засновника.
4.5. Питання оренди Установою будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
4.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

5.1. Установа має право:
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності.
5.1.2. Визначати основні напрямки розвитку відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції Установи, подавати їх на затвердження Уповноваженому органу.
5.1.3. Укладати договори з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
5.1.4. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
5.1.5. Надавати соціальні послуги на безоплатній та платній основі згідно з чинним законодавством України.
5.2. Обов'язки Установи:
5.2.1. Утримувати в належному стані майно Установи.
5.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.
5.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Установи.
5.2.4. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
5.2.5. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.
5.2.6. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
5.2.7. Інформувати Уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.

6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

6.1. До виключної компетенції Засновника належить:
6.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
6.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
6.2. Керівництво Установою здійснює директор.
6.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника Уповноваженого органу.
6.4. Директор Установи:
6.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Уповноваженого органу та цього Статуту.
6.4.2. Приймає та звільняє працівників Установи згідно із законодавством України про працю.
6.4.3. Контролює дотримання працівниками Установи та особами, які в ній перебувають, законодавства України, встановлює та контролює правила внутрішнього трудового розпорядку Установи. 
6.4.4. Встановлює правила поведінки осіб, які перебувають в Установі.
6.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення її інтереси в органах державної влади,  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та судах.
6.4.6. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
6.4.7. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
6.4.8. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
6.4.9. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
6.4.10. Вносить пропозиції щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Установи в межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань.  
6.4.11. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
6.4.12. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Установи.
6.4.13. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов'язків директор Установи несе відповідальність згідно із законодавством України.
6.5. Накази директора Установи, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають вимогам законодавства, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.

7. ФІНАНСОВА ТА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

7.1. Установа фінансується та утримується за рахунок коштів бюджету міста Одеси та інших надходжень, не заборонених діючим законодавством України.
7.2. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до кошторису доходів і видатків, штатного розпису, що затверджуються Уповноваженим органом.
7.3. Джерелами фінансування Установи можуть бути:
- кошти місцевого бюджету;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
7.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.  

8. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

8.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
       	9.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному законодавством України. 
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (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 міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
9.5. 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

