
Пояснювальна записка до проекту рішення «Про встановлення доплати до 
посадових окладів працівників Броварського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на 2017 рік»

1.Наказом Мінсоцполітики України від 18.05.2015 року № 526 «Про умови
оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів
обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
затверджено посадові оклади, схему тарифних розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці всіх категорій працівників Центру, граничний розмір надбавок
та матеріальної допомоги.

Відповідно до ч.2 ст.3 «Про державну службу» від 10.12.2015 року №
889-VIII, його дія не поширюється на працівників Центрів, наказу
Міністерства Соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 (зі
змінами) «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту
дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді» та затвердження типових структур і штатів Центрів,
відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 29.06.2016 року
№ 709. (лист № 01-10/1-231 від 15.06.2016 року Київського обласного Центру
та Національного агентства України з питань державної служби, а також лист
Мінсоцполітики від 29072016 року № 11119/0/14-16/56 щодо змін умов
оплати праці працівників центрів соціальних служб).

2. Броварський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – є
спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги. (Постанова КМУ № 573 від 01.08.2013 року).
Соціальна робота проводиться на безоплатній основі та виключно за
бажанням особи (родини).

Всього отримувачами послуг Центру є 2098 осіб, в тому числі – 1084
дорослих та 1015 - дітей. 

Додатково на обліку Центру 03.12. 2016 року перебуває близько 588 дітей
– інвалідів, які щороку беруть участь у фестивалі. 

Також на обліку Центру перебувають 13 родин, що мають соціально
небезпечне захворювання (ВІЛ, туберкульоз, гепатити). Таким родинам
надано 285 послуг. Не можна не зауважити, що спеціаліст, який працює з
такими родинами повинен мати відповідну фахову підготовку та пройти
спеціальний курс по супроводу та наданню послуг саме такій категорії



населення, відповідно до стандартів надання соціальних послуг.

22 особи та 17 дітей, що перебувають на обліку в Центрі мають
онкологічне захворювання та потребують лікування.

Центр здійснює та забезпечує:

- Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах (далі - СЖО), порядок виявлення затверджений
Постановою КМУ від 21.11.2013 року № 896.

- Соціальний супровід (облік) сімей, дітей та молоді, які опинились у
СЖО (814 сімей);

- Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей (на території міста функціонує 4 ДБСТ та 6 ПС, в
яких виховується 17 – прийомних дітей, 26 – дітей;

- Функціонування спеціалізованого формування «Сім’я патронатного
вихователя», (протягом 2016 року перебувало 8 дітей) де діти
перебувають тимчасово на момент подолання батьками ознак СЖО або
набуття відповідного статусу дитиною;

- Функціонування Школи відповідального батьківства при жіночій
консультації (протягом 2016 року проведено 28 лекцій, охоплено 100
осіб) та консультативного пункту при пологовому будинку (охоплено
532 породіллі, надано 1623 послуги);

- Соціальну та психологічну підтримку громадянам, що простраждали
від торгівлі людьми або жорстокого поводження, а також родини, де
скоєно насильство в сім’ї (10 сімей);

- Соціальну та психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб та
сімей (осіб) учасників антитерористичної операції (110 сімей ВПО, в
яких виховується 188 дітей та 146 сімей учасників АТО, в яких
виховується 157 дітей, );

- Діяльність валеолекторію «Здоров’я» та «Право і обов’язок»;
- Проведення щорічного фестивалю творчості дітей з обмеженими

функціональними можливостями «Повір у себе» з придбанням
подарунків для всіх учасників фестивалю;

- Проведення профілактично-пізнавальних лекцій у пришкільних
таборах міста;

- Участь працівника на батьківських зборах та штабах профілактики при
школах міста;

- Проведення профілактично-роз’яснювальної роботи (бесіди, семінари,
лекції) серед учнів шкіл міста щодо попередження насильства в сім’ї,
та профілактики девіантної поведінки.



- Підтвердження факту проживання дитини з матір’ю, (проведення
початкової оцінки потреб) при оформленні соціальної допомоги як
одиноким матерям та цільового використання державної соціальної
допомоги до досягненню дитиною трирічного віку, відповідно до
Постанови КМУ № 623. (137 сімей, в яких виховується 137 дитини,
надано 785 послуг).

- Функція наставництва, відповідно до законопроекту «Про внесення
змін до закону «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» з наставництва над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування».

- Здійснення соціального патронажу осіб, що відбували покарання у
місцях позбавлення волі або були засуджені до умовного строку
відбування покарання (58 осіб).

Також, одним із напрямів роботи Центру є соціальне супроводження осіб,
із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це
особи, що досягли 18 років і старше, що проживають як в ДБСТ та ПС, так
і окремо (самостійно) – 13 осіб перебуває на обліку.

Станом на сьогодні, кожен спеціаліст має від 3 до 6 напрямків роботи, які
між собою зовсім не пов’язані. Це призводить до того, що якість надання
соціальних послуг катастрофічно знижується.

До того ж, згідно з наказом № 526 всі спеціалісти, що мали раніше статус
державного службовця приймаються на посаду фахівця із соціальної
роботи без категорії на найнижчий 9 розряд тарифної сітки. При прийнятті
на нову посаду згідно з зазначеним наказом, вислуга років, стаж державної
служби та кваліфікаційний рівень до уваги не беруться

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, беручи до уваги той факт, що
заробітна плата працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді зменшилась приблизно на 1200 грн. в порівнянні з 2016 роком,
вважаю за доцільне затвердити встановлення доплати до посадових окладів
працівникам ввіреного мені Центру на 2017 рік у розмірі до 50 %.. 

Директор центру                                                          А.А. Ярмоленко


