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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

N9 /p7'-2-aZ

ПОЛОЖЕНIIЯ
про управлiпня соцiального захисту населення

Кам'янка-Бузькоi районпоi державноI адмiнiстрацii

1.1. Управлiння соцiального зашсту населення Каrrл'янка-Бузькоi

районноi державноi qдмiнiстрацii (даrri управлiння соцiаrrьного з€lхисту
i.нdЬелення) утворюеться головою Калл'янка-Бузькоi районноi державноi

адмшlстрац11, входитъ до 1l скJIаду.

1.2. Управлiння соцiального, за(исту населенЕя пiдпорядковане головi
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi аддлiнiстршlii, а також пiдзвiтне i
пiдконтрольне департаменту соцiалъного з€лхисту населення обласноi дерхавноТ
адмiнiстрачii.

1.3.Управлiння соцiального зЕlхисту населення

районноi державноi адмiнiстрацiT
вiд"Ф,/*зzаз^э 2018р.

;if

у своlи дlяльностl
керуеться Констиryцiею та законами Украihи, ук€rзами Президента УкраiЪи i
постановаrrли Верховноi Ради УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до Конституцii
та законiв Украiни, актами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, наказами
Мiнсоцполiтики, iнших MiHicTepcTB, розпорядженнями голови обласноi та

районноi державноi qдмiнiстрацii, рiшенЕями рйонноi ради, цим Положенням
та iншими нормативно-цравовими акт€lми.

1.4. Основними завданнями управJIiння соцiа.пьного з€lхисту населення с
забезпечення реа.пiзацii державноi соцiапьноi полiтики у сферi соцiа.гlьного
зa)исту населенЕя, що вкJIюча€:

1) забезпечення реалiзацii державноi полiтики у сферi соцiально-трудовID(
вiдносин, оплати i нагlежних умов працi, зайнятостi населенЕя, у тому числi
соцiагlьноi та професiйноi адаптацii вiйськовослгужбовцiв, звiльнених у запас
або вiдст&вку, i тих, якi пiдляг€lють звiльненню iз Збройню< Сил Украiни та
iHllпTx вiйськовш< форшrувань ;

2) забезпечення решiзацii державноi полiтики з питань соцiального
захисту населенЕя, дiтей, внутрiшньо перемiщених осiб, пiдтримки ciM'T, у тому
числi сiмей з дiтьмио багатодiтних, молодих сiмей; загlобiганЕя насильству в
сiм'i; забезпечення piBHocTi прав чоllовiкiв та жiнок, протидiТ торгiвлi людьми,
виконанЕя програм i зшсодiв у цiй сферi;

3) призначенЕя та виплата соцiа.гlьноi допомогиl адресноi грошовоi
допомоги, компенсацiй та iнших соцiалlьних виплат, установлених
законодавством Украiни, над€Lння субсидiй дjтя вiдшкодування витра.т на оплату
житлово-комунaльних посJryг, придбання сщрапJIеного газу, твердого та рiдкого



пiчного побутового п€lпива та пiлъг з
послуг зв'язку;

оплати житлово-комун€tльних послуг i

4) Органiзацiю надання соцiальних посJIуг (соцiального обслуговування),
ПРОВеДення соцiа_гrьноi роботи, у тому числi соцiального супроводу сiмей / осiб,
ШЛЯХОМ РОЗВиТкУ спецiалiзованих закладiв, установ i служб та залучення
НеДеРЖаВНих органiзацiЙ, якi надають соцiальнi послуги; спiвпраця з
територiальними |ромадами щодо розвитку соцiальних послуг у громадi;

5) розроблення та органiзацiя виконанIuI комплексних програм i заходiв
ЩОДО полiпшення становища соцiально вразливих верств населення,
ВнУтрiшнЬо перемiщених осiб, сiмей i громадян, якi перебувають у скJIадних
ЖИТТеВих обставинах, i всебiчне сприяння в отриманнi ними соцiальних виплат
j послуг за мiсцем проживання, перебування;

] 6) Забезпечення соцiа;rьноi iнтеграцii осiб з iнвалiднiстю, сприяння
СТВОРеННЮ УМоВ для безперешкодного доступу iнвалiдiв до об'ектiв соцiаrrьноi
iнфраструктури;

7) ЗабеЗпечення у межах повноважень контролю за дшльнlстю
ВИКОНаВЧИХ ОРГанiв мiсцевого самоврядування щодо опiки та пiклування над
повнолiтнiми недiсздатними особами та особами, цивiльна дiьдатнiсть яких
обмежена;

8) РеаЛiЗацiю державноi полiтики у сферi оздоровленнrI та вiдпочинку
дiтей, розроблення та виконанIuI вiдповiдних регiонЕulьних програм;

9) реалiзацiю державноТ полiтики у сферi оздоровлення осiб з
iнвалiднiстю, громадян, постраждаJIих внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи,
BeTepaHiB вiйни (в тому числi уrасникiв антитерористичноi операцii), осiб, на
якиХ поширюеться чиннiсть законiв Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни,
гарантii ix соцiалъного захисту> та <Про жертви нацистських переслiдувань>; -

10) нагляд за додержаншIм вимог законодавства пiд час призначення
,(перераХунку) та виплати пенсiЙ органами Пенсiйного фонду УкраiЪи;
проведення iнформацiйно-роз'яснювальноТ роботи ;

.9.
1 1) розроблення та органiзацiю виконання комплексних програм 1 заходlв

щодО забезпеЧеннЯ рiвних прав i можливостей чоловiкiв та жiнок, протидii
торгiвлi людьми, запобiгання насильству в ciM'i.

2. Управлiння соцiального захисту населеншI вiдповiдно до визначених
повноважень:

1) органiзову€ виконан}ш норМ Конституцii i законiв Украiни, aKTiB
ПРеЗидента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказiв Мiнсоцполiтики та
забезпечуе контроль за ik реалiзацiею;

2) аНа_ГriЗУе стан i тенденцii соцiального розвитку в межах вiдповiдноi
адмiнiстративно-територiалъноi одиницi та вживае заходiв дJUI ycyHeHHrI
недолiкiв;



3) бере }часть у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiа.пьно-
економiчного розвитку району;

4) вносить пропозицii щодо проекту районного бюджеry;

5) забезпечуе ефективне та цiльове використ€лнЕя вiдповiдних бюджетних
коштiв;

6) бере ylacTb у пiдготовцi засодiв щодо регiонаllьного розвитку;

7) розроб.пяе проекти розпоряджень голови районноi державноi
qдмiнiстрацiТ;

8) бере }ruracтb у розробленнi проектiв розпоряджень голови районнот
державноi адмiнiстрацiТ, проектiв рiшень, головними розробниками яких е iншi,|.
отруктурш пrд)оздlли;

9) бере )часть у пiдготовцi звiтiв голови районноi державноТ адмiнiстрацii
для ix розгляду на сесii paItoHHoi ради;

10) гоryе самостiйно або разом з iншими структурними пiшrоздiлами
iнформаlдiйнi, аналiтичнi та статистичнi матерiаrrи, адйiнiстративну,
оперативну звiтнiсть з питань, що н€Lлежать до його компетенцii, для подЕlнЕя ''

голов1 раионноr державно1 адмlнlстрац11;

11) забезпечуе проведення заrодiв щодо запобiгання корупчii;

12) ютуе (бере rIастъ у пiдготовцi) проекти угод, договорiв,

. меморшlдумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочшс цруп у межах
повновФкень;

l3)розглядае в установJIеному законодавством порядку зверненЕя_

цромадян;

14) опраIIьовуе заIIити i звернення народних деггутатiв УI9аiни та

деггугатiв вiдповiдних мiсцевID( рад;

15) забезпечуе доступ до гryблiчноi iнформшдii, розпорядником якоi Ъ

управлiння соцiального заисту населення;

16) постiйно iнформуе населення гtро виконаIIня визначенlD( законОМ

|7) виконуе повновФкенЕя, делегованi органами мlсцевогО

самоврял/ванЕя;

18) забезпечуе у межах повнов€l)кень виконання завд€lнь мобiлiЗацiйноТ

пiдготовки, цивiльного зilшсту населення, дотримання вимог законодавства з

охорони працi, пожежноi безпеки;

, 19) органiзовуе робоry з укоr.rл.фвання, зберiгання, облiку та

використанrrя apxiBHIц документiв;



20) забезпечуе у межа)( повнова)кень реалiзшдiю держ€tвноi полiтики

стосовно за)шсту iнформаlдii з обмеженим доступом;

21) бере )цасть у вирiшеннi вiдповiдно до з€жонодавства колективних
трудових спорiв (конфлiктiв);

22) забезпечуе за)ист персонаJIьних даних;

23) запучае цромадськi та благодiйнi органiзацii до виконання соцiапьних

програм i вiдповiдних зшrодiв;

24) здiйснrое нагJIяд за додержанням вимог з€лконодавства пiд час

призначення (перержунку) та виплати пенсiй органами Пенсiйного фонду
УкраiЪи ; проводить iнформацiйно-роз' яснювапьну роботу ;

'' 
ZS)забезпечуе оргаrriзацiю ефективного спiвробiтництва мiсцевих органiв

виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування з профспiлками Та

i'хнiми об' еднанпями, органiзшдiями роботодавцiв та i'хнiми об' еднаннями;

26)у сферi соцiально-трудових вiдносин, опIIати працi та зайнятостi

наiеленняl 
"1

забезпечуе спiвробiтництво мiсцевих оргшriв виконавчоi в.гlади та ОРГаНiВ "'

мiсцевого самоврядування, профспiлками та iхнiми об'еднаннями,

органiзацiями роботодавцiв та ikнiми об'еднаннями, сприя€ РОЗВИТКУ

соцiа.пьного дiа.поry;

проводить в установленому законодавством порядку повiдомну

реестрачiю колективних договорiв, lx перевiрку на вiдповiднiсть чинному

законодавству та забезпечуе зберiгання копiй;

проводить монiторинг пок€ц}никiв заробiтноi плати та своечасностi ii-

виплатИ працiвнИкаlrл пiдприемств, установ, оргшriзацiй ycix форм власностi, а

також фiзичних осiб - пiдприемцiв;

бере )частъ у розробленнi територiапьноi програпdи зайнятостi населення,

бере rIастъ у реалiзацii iнших за>содiв щодо полiпшенЕя ситуацii на ринку

працi;

бере участь у виконаннi зшrодiв, передбаченlD( державними програмаN,Iи

соцiапьноi та професiйнот адаптацii вiйськовосrryжбовцiв, звiльнених у запас

або вiдставку зi ЗОроПних Сил та iншlтх вiйськовlас формуЁань i контролюе ix

реаJIlзацlю;

27) зпитань реалiзацii заходiв соцiапъноi пiдтримки населення:

органiзовуе В межах компетенцii роботу щодо наданЕя населенню

суОсидtй дJIя вrдшкодування витрат на оплату житлово_комунЕшъних послуг,

пЪидбання скрапленого га:}у, твердого та рiдкого пiчного побутового п€Lпива,

пiльг з оплати житлово-комун€lпьних посJIуг, посфг зв'язкУ, пiльг на придбання



твердого папива i скрапленою гау, пiльг на проiзд окремим категоРiяМ
громадян, iншlл< пiльг, передбаченlD( законод€лвотвом Украihи;

проводить призначення та виплату:

_ державноТ допомоги сiм'ям з дiтьми, магlозабезпеченим сiм'яМ,

державноi соцiапьноi допомоги iнвапiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдаМ,
тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких )DмJIяються вiд спЛаТИ

алliментiв, не мають можJIивостi уцриNIувати дитину або мiсце проживання ix
невiдоме, щомiсячноi грошовоТ допомоги особi, яка проживае рЕLзом з iнвалiдом
I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарсъКОi
KoMicii медичного закJIад/ потребуе постiйного стороннього догляду, на дОГЛЯД

за ним, щомiсячноi адресноi допомоги вIIутрiшньо перемiщеним особаМ ДЛЯ

поцриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-коМУналЬнID(/-
цосJryг, особам, якi не мають права на пенсlю та rнвапlдам, оДНор€LзоВОl

грошовоi допомоги особам, якi отрим€ши тiлеснi ушкодження пiд час УчаСТi У
масових акцiях громадського протесту, що вiдбулися у перiод з 21 лиСтОПаДа

2013 рокУ по 21 JIютого 20I.4 РокУ, однор€}зовоТ грошовоi допомоги членам

сiмей осiб, смерть якlD( пов'язана з участю в масових акцiях цромадського
протестУ, що вiдбулисЯ у перiод з 21 листопада 201.З р. по 21 лютого 2014 р., а

такоЖ особам' яким посмертно црисвоено звання Герой+ УI9аТни за

цромадяНськУ мужнiсть, пацliотизм, героiЧне вiдстоюванЕя коЕституцiйних",
засад демократii, прав i свобод JIюдини, самовiддане сJryжiння УкраiЪському
народовi, виявленi пiд час Революцii гiдностi, одноразовоi грошовоi допомоги
пострrDкдЕlлим i внутрiшньо перемiщеним особам, якi перебув€lють у скJIадних

життевиХ обставиНШ, ЩО опричиненi соцiальним становищем, внаслiдок якlос

особа частково або повrriстю не мае здатностi (не набула здатностi або втратила

rr) чИ можJIивОстi саruоСтiйно пiктryватися про особисте (сiмейне) життя i брати

участь у суспiльному життi, а також iнших видiв державнОi пiдтримкИ

вiдповiдно до законодавства УrсраiЪи;

- щомiсЯчноi компенсацiйноI виплати непрацюючiй працездатнiй особi,

яка догJIядае за iнвалiдом I групи, а також особою, яка досягла 80-рiчного BiKy;

непрацюючим фiзичним особам за надання соцiальнюr посJryг; подае

пропозицii райЪннiй державнiй адмiнiстрацii та органу мiсцевого

самовряДуваннЯ пiд чаС формуванЕя проекту вiдповiдного мiсцевого бюджеry

щодО передбаЧеннЯ коштiВ у сшадi видаткiВ на фiнаНсуваннЯ мiсцевиХ ПРОГРаIvI

соцiапьНого захИсту та соцiального забезпеченЕя на компенсацiю фiзичним
особаrrл, якi надають соцiапънi послryги;

- одноразовот винагороди жiнкам, яким присвоено почесне звання

,,Мати-героТrrя";

бере )ruIастъ у роботi комiсiй, утворених при районних радa)( та державних

qдмiнiстрацiя:r з питань соцiапъного зil(исту населення;

проводить електроннi звiрки iнформацii вiд органiзацiй надавачiв

посJryг щодо витрат, пов'язаних з наданням пiлъг ощремим категорiям

цромадян, з вiдомостями, що мiстятъся в €диному державному

автоматИзованомУ peecTpi осiб, якi маrотъ п!аво на пiльги;



проводить розрilхунки з органiзацiями - надавачами посJryг за наданi

пiльги оцремим категорiям цромадян i призначенi житловi субсидii населенню;

формуе податковий розрасунок сум доходу, нара)(ованого (сплаченого)

на кориСть платНикiв поД8ТЦ, i сум утриманого з них податку отримувачiв

державноi соцiапьноi допомоги;

проводить iнвентаризацiю особових справ та особовI,u( pa>{HKiB осiб, якi
отримують соцiапьну допомоry, субсидii та пiлъги в установленому
законодавством порядку;

органiзоВуе прийОм докуМентiв дIя цризначення Bclx видlв соцlально1

допомоги та посJryг за принциПом (единого BiKHa>> та забезпечуе розгJIяд заяв i
прийняття рiшень вiдповiдно до затверджених стандартiв надання послуг;
|.,,,' здiйснюе контроль вiдповiдно до чинного законодавства за цlльовим

викорисТанням KorrrTiB, сцрямованих на надання державноi соцiальноI допомоги
та iнших видiв соцiальноi пiдтримки, передбаченlD( з€tконодавством Украiъи;

органiзовуе роботУ головнlD( державнIа>( соцiальних iнспекторiв i

державних соцiапъних iнспекторiв;

28) У сферi реа.пiзацiТ державню( соцiальних гар€штiй оrсpеlйим категорiям

громадян:

органiзовуе призначення та виIIлату допомоги, компенсацiй та надання

iншиХ 
^ 

соцiапiншr гараlrтiй цромадянам, якi постра)кдали внаслiдок

ЧорнобИльськоi катастрОфи, вiдпОвiдно до законодавства УкраiЪи ;

проводить пiдготовку документiв щодо визначення статусу осiб, якi

постракДаJIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи;

органiзовуе санаторно-курортне лiкуванЕя осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiB

вiйни тъ працi, жертв нацистських переслiдуванъ, цромадян, якi постражд€tпи

внаслiдок Чорнобильськоi катастроф",-u також виплату грошових компенсацiй

BapTocTi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям |ромадян

вiдповiдно до законодавства УrсраiЪи;

подае пропозицii до проектiв регiонаrьних Програjчr iз соцiальнQго

за)истУ громадяН, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи ;



- одноразовоТ гропIовоi допомоги особаrid, якi отримали тiлеснi

ушкодженЕя пiд час ylacTi у масових акцiях цромадоького протесту, що
вiдбулися у перiод з 21 листопада201^3 р. по 21 лютого 20|4 року;

веде облiк внутрiшньо перемiщеншr осiб;

проводить перевiрки достовiрностi та повноти iнформацii про фактичне
мiсце проживання / перебування внутрiшньо перемiщеноТ особи;

анаlliзуе стан виконання комплексних процрЕllu, реалiзацii заходiв
соцiапьноi пiдтрIаIrлки мшrозабезпечених верств населення, ЕаданЕя
встановлених законодавством пiльг соцiа.гlъно незa>ищеним цромадянам i подае
головi районноi державноi 4дмiнiстрацii пропозицii з цих питань;

видае вiдповiднi посвiдчення категорiям громадян, якi мають право на
пlльги вiдповiдно до законодавства Украiни;
].

органlзовуе та цроводить виплату одноразово1 матерlаJIьноl допомоги
особаrrл, якi постраждапи вiд торгiвлi людьми;

29)у сферi надання населенню соцiапьних посJtуг (соцiагlьного
обсlryговування), цроведення соцiапьноi роботи :

органiзовуе роботу iз визначенЕя потреби адмiнiстративно-т€риторiаrrьнОТ
одиницi у соцiапьних посJ[уг€лх, готуе i подае пропозицii районнiй дерЖаВНiЙ..
адмiнiстрацii щодо органiзацiТ надання соцiа.пьних послуг вiдповiдно ДО

потреби, створення установ, закilадiв i сlryжб соцiалъного зilшсТУ Та

соцiа.пьного обс.гryговування населення, форшryвання соцiального замовлення На

надання необхiдних соцiальних посJtуг недержавними органiзацiямИ;

узагЕLлъНюе iнформацiю щодо визначення потреб населення адмiнiстративно-
територiаJIьних одиниць / територiальних громад у соцiалrьних пОСЛУГЕ[Х;

узагапьнюе та подае щоквартаIry У департамент соцiа.пьного зs)шсту

населенЕя обласнот державноi 4дмiнiстрацii звiт про надання соцiшlъних послуг
потенцiйним отримувачам соцiатlьних посJIуг;

iнформу€
одиниць / територiальних
що ними надаються;

населення адмiнiстративно-територiапьних
громад про надавачiв соцiаJIьних послуг i посrryги,

розгJIядае заяви осiб, якi перебувають у скJIадних життевих обставинах,

щодо оц)иманЕя соцiальних посJtуг i приймае рiшення щодо ix надшня;

проводить монiторинг наданЕя соцiаlrьних посJIуГ i контРолюе

комуналЬню( надавачiв соцiЕ}льних послуг, вживае заходiв з пощращення якостi

надання соцiапьних посJryг;

забезпечуе облiк осiбо якi зверт€lються в управлiння з питань ix

направленIUI в установи та закJIадИ, Що надають соцiапьнi пос-гryги, сприяе в

оформленнi документiв цим особаrrл;

-- ана.пiз ефективностi надання соцiа.гlЬНИХ ПОСЛУГ,

у ,о#ХХЖ'Ш:Ж"J#ТЪ"r*i соцiальноТ роботи з сiм'ями / ОСОбаМИ,

ьrrр"rъ"ч"оi на запобiгання потрапJIянню в складнi життевi обставини, та

,rрЪ."оrУваннЯ i'xHix потреб у соцiагlьнiй пiдтримцi;



подае пропозицii рйоннiй державнiй адмiнiстрацii та органам
саI\dоврядування щодо створенЕя закладiв, установ i служб, якi

будiвництво

мiсцевого
надають

психологiчнi, реабiлiтацiйнi соцiальнi посlryги особаrrл i сiм'ям, що перебув€lють

у скJIадних життевих обставинa>(, у тому числi цромадянаNI похилою BiKy,

дiтям, а також колишнiм вигryскник€лhd дитяtIих будинкiв i шкiл-iнтернатiв для
дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiкгryвання, на початковому етапi
iхнього самостiйного життя;

сприяе впровадженню нових соцiальних посJryг, у тому числi платних,
вiдповiдно до законодавства УкраiЪи;

забезпечуе доступнiсть цромадян до соцiапьних посJцд, контролюе iхню
якiсть i своечаснiсть надання вiдповiдно до законодавства УкраrЪи;

бере уIастъ у плануваннi бюджетних капiтальних вкJIадень на

установ i закладiв соцiапrьного зашсту та соцiапьного
обсrryговування населення ;

сприяе створенню недержЕlвних сJryжб, закла,дiв, установ, якi надаюТъ

соцiапьнi посlгуги цромадянам похилого BiKy, особам з iнвалiднiстю, СiМ'ЯМ З

дiтьми, сiм'ям / особа:чt, якi перебувають у скJIадних життевих обставинаХ i
потребуЮть стороНньоi допОмоги, особам, якi постр.Dкд€tли вiд торгiвлi людьми,

насильства В сiм'i, iншим особам, якi перебувають у складних життевих

обставинах i потребують сторонньоi допомоги;

визначас прiоритети соцiального замовлення та органiзовуе його

проведення;

оцiнюе KoHKypcHi пропозицii соцiа.пъних проектiв, якi подЕlються

недержЕlвними суб'екта.пли, що надають соцiапьнi послryги, н8 конкурс iз

заl1уIенЕя бюджетних коштiв дJIя надання соцiапьних посJryг;

сприяе волонтеРськиМ органiзшдiям та окремим волонтерам у наданнi

доrrо*о.Й соцiшlьно незахищениМ громадянам, якi потребують волонтерськоi

fiопомоги, та пошцреннi iнформацii про органiзацii та установи, що заltr{ають

до своеi дiяльностi волонтерiв, фiзичних осiб, органiзацii та установи;

у межах компетенцii органiзовуе робоry, пов'язану з наданняlч1

благодiйноi (гуrrланiтарноi) допомоги соцiапьно незilшщеним громадян€lм 1

сiм'ям, якi перебув€lють у скJIадних життевих обставинд;(;

сприяе влаштуваннЮ за потреби до будинкiв-iнтернатiв (пансiонатiв)

громадян похиJIого BiKy, осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвапiднiстю;

органiзовуе робоry koMiciT з питань опiки та пiклування над повнолlтнlми

недiездаТними о.оЪчr" та особами, цивiльна дiездатнiсть яких обмежена;

сприяе благодiйним, релiгiйним волонтерським цромадським

об'еднаНЕям, установам та органiiацiям недержавноi форми BJIacHocTi, окремим

цромадянаh,I у наданнi соцiапьноi допомоги та соцiапьних посJryг особам з

iнвагliднiстю, ветеранЕ}м вiйни та гlрацi, Iромадянам похилого BiKy, а також

iншим соцiагrьно нез€lхищепим громадян'аrrц та , сiм'ям, якi перебувають у

скJIадних життевих обставинш<;



вживае за(одiв щодо запобiгання бездомностi та соцiального захистУ
бездомних громадян;

органiзовуе робоry спостережноТ KoMicii iз соцiагrьного патронalку осiб,
звiльнених вiд вiдбування покаранЕя у видi обмеження волi або позбавлення
волi на певний строк,

сприяс пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiТ соцiальних
працiвникiв, фосiвцiв iз соцiа.пьноi роботи, пращiвникiв установ i закладiв
системи соцiапьного захисту та обсrryговування населення;

30) у сферi соцiальноТ iнтеграцii осiб з iнвалiднiстю:

веде облiк осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших осiб, якi
мають право на безоплатне забезпечення технiчними та iншими ЗасобаМИ

!а.
реаошlтац1l;

проводить робоry з оформлення докумеЕтiв для визначенЕя права оСiб З

iнвалiднiстю та дiтей-iнвалiдiв на безоплатне та пiльгове забезпеченЕЯ

автомобiJIями;

коордиЕуе робоry реабiлiтацiйних установ для осiб з iнва.гliднiстю та

дiтей з iнвапiднiстю мiсцевого рiвня i сприяе ix розвитку, розгJIядае пропозицii

органiВ мiсцевоГо сап,IовРядуваннЯ щодО потреби у cTBopeHHi, реорганiзацii, ",

лiквiдацii реабiлiтацiйних установ ;

приймае у встановленому порядку рiшення про направленЕя до

реабiлiтацiйних установ осiб з iнвалiднiстю, у тому числi дiтей з iнвалiднiстю, а

проводить виплату грошових компенсацiй, передбачених з€lконодавством

Украiни;

. визНачае поЦ)ебу в забезпеченнi осiб з iнвапiднiстю та оIФемих категорiй

населення технiчними та iншими засобами реабiлiтаIдii, автомобiJIями,

санаторно-курортним лiкуванням, у проведеннi компенсацiйних виплат,

,r.р.дбu"."Й rЪ*о"одоством Украrни, та направJIяе узагальнеIIу iнформачiю

,Щепартаirленту;

подае пропозиЦii органам мiсцевою самоврядування щодо потреби у
комунапьних реабiлiтацiйЪID( установах дJIя осiб з iнвапiднiстю та дiтей з

iнвалiднiстю;

iнформуе осiб з iнвапiднiстю щодо можJIивостей проходженн,I ними

професiЙноi реабiлiтацii в реабiлiтацiйншс установах i про посJryги державноТ

стryжби зайнятостi з метою вибору ними виду професiйнот дiяльностi та

визначенЕЯ видУ професiйного навчання IIIJIяхом професiйноi пiдготовки,

перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацii;

iнформуе центрИ зайнятостi мiсцевогО рiвнЯ та .вiддiлення Фонду

соцiального зЕлхи.rу i""-iдiв гlро осiб - з iнвапiднiстю, якi виявили бажЕIнIUI

працювати;



бере участь у cTBopeHHi безперешкодного середовища дJIя мапомОбiЛЬНИХ

категорiй населеншt;

31) у напрямa>( полiпшення становища сiмей, у тому числi сiмей з дiтьми,
багатодiтнюr i молод}тх сiмей, запобiгаrrЕя насильству в ciM'T, оздоровлення та

вiдпочинку дiтей, забезпечення гендерноi piBHocTi та протидii торгiвлi лЮДьми:

реалiзуе заходи та програми, сгrрямованi на пропаryванЕя СiМейНИХ

цiнностей, пiдвищення рiвня правовоТ обiзнаностi, соцiапьного i правОВОГО

з1rисту сiмей, надае у межах компетенцii пiдприемствам, УсТанОВаМ '1
органiзацiяпл, об'еднанням цромадян та оцремипл цромадянам методичну 1

практичНУ доilомОry та консульТацiТ З питанЬ запобiганЕя насильству в ciM'T;

взаемодiе З iншимИ структуРними пiдроздiлаluи районноi державноi
dдмiнiстрацii, оргшrами мiсцевого самоврядування, а також з пiдприемствами,

установами, органiзацiями Bcix форм BпacнocTi, громадянами та об'еднаннями
громадяН та iншиМи, недерЖ€!вними органiзацiями з пит€lнь надання соцiальноi
пiдтримки сiм'ям i дiтям, забезпечення piBHlTx прав i можливостей жiнок та
чоловiкiВ, протиДii дискрИмiнацii за ознакою стат1, цротид1l торгlвл1 JIюдъми,

органiзаIдii оздоровленЕя та вiдпочинку дiтей;

забезпечуе виконання црограм i засодiв щодо забезпечення,рiвних прав та

можливОстей жiноК i чоловiкiв, запобiгання насильству в ciM'T, на,дае правову,

методичЕУ та органiзаЦiйrrУ допомоry структурним пiдроздiлашr державноi

адмiнiстРацii, пiДцриемствам, установам та органiзацiям з питань гендерноТ

piBHocTi;

забезпечуе:

- органiзацiю оздоровJIення та вiдпочинку дiтей, реалiзуе вiдповiднi

процрамИ, сприяе збереженню та розвитку мережi дитяIIш( оздоровчих закладiв;

- органiзацiю виiзду груп дiтей на вiдпочинок та оздоровленЕя за кордOн;'

оздоровлення дiтей, якi потребують особливоi соцiальноi,уваги та

пiдтримки;

- виконанIUI iншиХ повновalкенЬ вiдповiдно до Закону УкраiЪи ,,Про

оздоровлення та вiдпочинок дiтей";

надае органiзацiйr.у, методиIIIIу та iнформацiйtту допомоry з 
_ 
питань

оздоровлення та вiдпочинку дiтей цромадським об'еднанням, фондам,

пiдприеМств€lм, установам та орг€шiзацiям, дитячим закJIадам оздоровJIення та

вiдпочинку, |ромадянаJчr;

забезпечуе виконання проIрам i зшсодiв щодо протидii торгiвлi JIюдьми,

цадас правову, методи.IIIу та органiзацiйну допомоry з питань протидiТ торгiвлi

людьми структурним пiдроздiлам державноi адмiнiстрацii, пiдприемствам,

установам та органiзацiям;

.' ]аТТ,'tflЕlЯП]КеЦЕrя ' !, -- --^]модii суб'ектiв,забезпечуе впров4дження нацiонагlьного механlзму вза€

якi реалiзують зrlходи у сферi протидii торгiвлi лйд"ми, пiдготовку документiв

щодО встановЛення статусУ особи, яка постражд{аJIа вiд торгiвлi людьми;



органiзовус роботу з оцiнювання потреб та наданЕя допомоги особам, якi

постр€DкдаIIи вiд торгiвлi JIюдьми; вносить пропозицii державнiй адмiнiстрацiT

про необхiднiсть створенЕя реабiлiтацiйних цептрiв для осiб, що пострЕDкдали

вiд торгiвлi людьми, надае консультацiйно-методичну допомоry цим

установам;

сприяе створенНю дитячИх булинКiв сiмейного тигry та прийомних сiмей;

32) забезпечуе ведення единоi iнформацiйно-шrагliтичноi системи
соцiапьного захисту населенЕя (Iдссзн), единого державного
автоматИзов€лногО реестрУ осiб, якi м€lютЬ правО на пiльги (СДАРП);

централiзоваIIого банкУ даних з проблем iнвалiдностi (I-EI), iншюr

iнформаIдiйних систем i peecTpiB, визначених Мiнсоцполiтики, пiдтримуе едине

iцформацiйне i телекошrуrriкацiйне середовиIце у складi iнформацiйноi
../;
iнфраструктури Мiнсоцполiтики та власний сегмент локЕtJIьноt мережt ;

33) iнформуе населенЕя з питань, що напежать до його компетенцii,

роз'яснюе цромаДянам положення норI\,Iативно-цравовIа< aKTiB з питань, Що

"-.*u"" до його компетенцii, у тому числi через засоби масовоi iнформацii;

З4) забеЗпечуе на вiдповiдному piBHi реалiзацiю мiжнародних проектiв iз

соцiапьних питань;

35) виконуе iншi передбаченi законодавством Украiни повЕоВzDкення.

З. Угlравлiння соцiапьною зzлхистУ населенЕя дJIя виконання своiх

повновФкень та завдань мае право:

1) отримувати В установленому законодавством порядку вiд iнших

структуРнЙх пiдРоздiлiВ районноI державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого

самоврядуваннrI, пiдгrриемств, установ та органiзацiй незапежно вiд форм

"ou."b.ri 
та вiд ixHii посадовшс осiб iнформацiю, документи i матерiали,

необхiднi для виконання покJIадених на нъого завдань;

2) заrrуlатИ дО викоЕаннЯ окремш( робiт, участi у вивченнi oкpeмшt

питанЬ спЬцiапiстiв, фа><iвцiв iншlо< структурних пiдроздiлiв районноТ

державноi aдмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженням з

тйiмИ керiвниКа.ми), предстаВникiв громадськюс об'еднань (за згодою);

3) вносити В установленомУ порядкУ цропозицii щодо удосконаJIенЁя

дерэкавноi адмiнiстрацii з пит€лнь соцiапъного захисту
роботи районноi
населення;

4) користуватись В устаIIовJIеномУ порядку iнформачiйними базами

органiв вйконавчоТ впаци, системами зв'язку i комунiкацiй, мережЕIми

спецiаrlьного зв'язку та iншими технiчними засобами;

5)скликати в установленому порядку нарали,

конффнцii з питан", що Еапежать до його компетенцii.
порядку Еаради, проводити семlнари та

4. Управлiння соцiального зilшсту населення в установленому

законодавством порядку та в межах повноважеЕь взаемодiе з iншими

структурними пiдроздiлами, u"upu,o, районноr o:lT_"":T адмiнiотрацii,

органами мiсцевого самоврядувЁlння, iнших центраJIьних органiв виконавчоi

влади, а також пiдприемсr"ir"", установами та органiзацiями з метою створення



Р{ОВ ДJIЯ ПОСлiдовноТ та узгодженоi дiяльностi щодо cTpoKiB, перiодичностi
ОДеРЖаННя i передання iнформаlдii, необхiдноТ дJIя напежного виконання
покJIадених на нъого завдань та здiйснення запл€лнованI{)( за>содiв.

5. Угlравлiння соцiапьного зil(исту населенЕя очолюе начаJIьник, який
ПРИЗнаЧаеться на посаду i звiльняеться з посади головою районноi державноi
4ДМiнiстрацii згiдно iз законодавством про державну службу за погодженням з
ДЦРеКТОРОМ ДеПаРТаJ\,IеНтУ соцiального з€lхисту населення обласноi
держадмiнiстрацii в установJIеному законодавством порядку.

6. Начапьник управJliнrrя соцiаrrьного за)исту населенIIя:

1) Здiйснюе керiвництво управлiнням соцiалъного за)исту населення, несе
ПеРСОНальнУ вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi,
счриJIе отворенню наJIежних ylvfoB црацi в управлiннi;
,' 2) подае на затвердкення головi районноi державноi адмiнiстрацii

положення цро управлiння соцiалъного з€лхисту населення;

3) затверджуе пос4довi iнструкцii та визначае обов'язки працiвникiв
управлiння соцiагlьного зilисту населення;

4) плануе роботу управлiння соцiапьного з€lхисту населення, вносить
пропозицii щодо формуванЕя планiв роботи районноi державноi цмiнiстрацii;

5) вживае засодiв щодо удосконаJIенЕя органiзацii та пiдвищення
ефективностi роботи управJIiння соцiаJIьного зilйсту населення;

6) звiryе перед головою рйонноi державноi 4дмiнiстраlдiT про виконання
покJIадених на нього завдань та затверджених планiв роботи;

7) може входити до скJIаду колегii ршiонноi державноi адмiнiстрацii;

8) вносить пропозицii щодо розгляд/ на засiдшIнях колегii питанъ, якi
наJIежать до компетенцii упрашiння соцiагlьного зilисту населення, та

розробляе проекти вiдповiдних рiшень;

9) представJIяе iнтереси управлiння соцiапrьного зЕtхисту населення у
вЗаемовiдносинах з iншlаtr,tи структурними пiдlоздiлами районноi державноi
4дмiнiстрацii, з департаментом соцiапьного зa>шсту населенIuI обласноi
державноi адмiнiстрацii, органаrrли мiсцевого самоврядування, пiдприемствамц

установами та органiзаIIiями - за дорученням керiвництва районноi державноi
адмlнlстрац11;

10) видае у межа>( повновarкень н€жази, органiзовуе контроль за ix
виконанням;

н€жази нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свобоДи i
законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягаюТь

лержавнiй peecTpaIlii в Головному територiапьному управлiннi юстицii У

Ьвiвськiй областi;

затвердженЕя голови районноi державноi адмiнiстрацii,
та штатного розпису. управлiння соцiа.пъного захисту

11)подае на
проекти кошторису



12) розпоряджаеться коштами у межах затвердженого головою районноi
державноТ адмiнiстрацiI кошторису управлiння соцiапьного захисту населеннrI;

13) проводить пiдбiр к4дрiв;

14) органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
державних службовцiв мiсцевого структурного пiдроздiлry соцiагlъного захисту
населенЕя;

15) призначае на посади та звiльняе з посади в порядку, передбаченому
законодавством про державЕу службу, державнI,D( службовцiв управлiння,
присвоюе iM ранги державних сrryжбовцiв, заохочуе ix та притяryе до
дисциплiнарноi вiдповiдапьностi ;

16) приймае на робоry та звiльняе з роботи у порядку, передбаченому
;.законодавством rФо цраIцо, праIIrвникrв управшння соцrального зЕIхисту

населення, яd не е державними сlryжбовцями, заохочуе ik та притяry€ до
дисциплiнарноi вiдповiдапьностi ;

17) гlроводить особистий гlрийом громадян з питань, що належать до
повновarкень управлiння соцiапьного зa>шсту населення;

1 8) забезпечуе дотримання працiвниками управлiння соцiагlь" ного захисту.
населенЕя правил внутрiшнього трудового розпорядку та виконавськоr

дисциплiни;

19) викоrryе iншi повновскення, визначенi законом.

7. Накази Еачапьника упрашiння соцiа.пьпого зЕlхисту населення, що
суперечать Конституlдii та законам УкраiЪи, актам Президента УкраiНИ,
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, Мiнсоцполiтики, мож)дь бути cкacoBaнi головою

районноi, районноi державноi адмiнiстраlдii, директором департ€lменТУ
соцiагlьного з€лхисту населення обласноi державноi адмiнiстрацii.

8.Началъник управлiння соцiаlrьного зa>шсту населення моХtе МаТИ

застулникq якпй цризначаються на посаду та звiльняються з посади

начаJIьником управлiння вiдповiдно до законодавства про державну слухбу.

9. ГраничнУ чисельнiсть, фо"д оплати прачi працiвникiв управлiння
соцiальною зa2шсту населенЕя визначае голова районноi державноj

4дмiнiстрацii у межа)( вiдповiднш< бюджетних призначень.

10. Штатний розпис i кошторис управлiння соцiапrьного захисту

населення затвердх(уе голова районноi державноi qдмiнiстрацii за пропозицiями
начапьника управлiння соцiального з€лхисту населення вiдповiдно до Порядку

скJIаданЕя, розгляд/, затвердження та основних вимог до виконаННЯ КОШТОРИСiВ

бюджетНIDLустаНов, затверджениХ пост€lновою Кабiнету MiHicTpiB Уrсраiни вiд

28 лютого 2002 р. JФ 228.

11.Управ.тliння соцiального з€лхистУ населенЕя с юридичною особою

гryблiчно.о ,rpu"u, мае саrrлостiйний баланс, рil(унки в орг€tн€lх Казначейства,

,rb"ur*y iз зоЪраженням .Щержавною герба Украihи та cBoiM найменуванням,

власнi бланки.


