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кАм,янкА_БузькА рдйог*lд дЕржАвнА АдднIстрАIця
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кам'янка-Бузька xn Vб ', ",-а! '3

,Про заmверduсення Полоuсення про
слlуuсбу у справах dimей Калtl'янка-
Бузькоt районноi dерuсавноi
аdмiнiсmрацii

Вiдповiдно до ст.ст. 5, б Закону Украiни <Про Mic,seBi державнi
qдмiнiстрацiТ>>, ст.ст. 3, I7 Закону Украiни <Про державIIу сri}жбу>, Закону
украihи <про внесенчя змiн до деяких законiв Украihи щодо окремих питанБ'

проходження державкрi сrгужбп> вiд 09.11.2017 ]ф2190-VIII, ст. 4 ЗаКОНУ

украiъи <про органи l сlryжби у справ€ж дiтей та спецiальнi установи дJIя

дiтей>>, Типового положQння про структурний пiдроздiл мiсцевоi державноi

адмiнiстрацii, затверджецого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

26.09.20|2 }lb887, Типоврr положень про сrryжбу у справ€Lх дiтей,
затверджених постаноВою Щабiнеry MiHicTpiB Ущраrни вiд 30.08.2007 Ns1068,

розпорядженIIя голови обласнqТ державноi адмiнiстрацii вiд 19.01.2018

Nь34/0/8-18 <Про виконання Закоrry Укршhи вiд 09.I|.20|7 J',&2190-VIII> та

розпорядженЕя голови рйошrоi державноТ адмiнiстрацii вiд 29.0L2018

}lb49/02_08/18 кПро виконання Закону УкраiЪи вiд 09.1 I.20I7 J\ъ2190-VIIЬ:
1. Затвердити Положення цро оJIужбу у справа< дiтей Кам'янка-Бузькоi

районноi державнот адмiнiстрацi| ч.новiй редакцii, що додаеться.
+

2. Визнатрr такими, що втратищи чиннlсть:

- розпоРядкеннЯ юлови районноТ державноi aдмiнiстрацiТ вiд 28 оiчня

20lЗ року м3З <Про затвердження Положення про сlryжбу у справах дiтей

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi 4дмiнiстршlii>;

- розпорядження голови рйонноi державноТ адмiнiстрацii вiд 10 липня

20|З рокУ }lb216 <Про внесенЕя змiн до розпорядженЕя голови

райдержадмiнiстраIlii вiд 28.0 1 .20 1 3 Jф3 5>.
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ЗАТВЕРДЯtЕНО
Розпорялженням голови

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ
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ПОЛОЖЕННЯ
про с"цужбу у справах дiтей

Кам О янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii

1.Служба у справах дiтей Кам'янка-БузькоТ районноi державнОТ
,rадмiнiстрацiТ (надшri - С;rужба) е структурним пiдроздiлом Кам'янка-Бузькоi
t-
районноi державноt адмrнrстрацt1, який утворюеться головою раиОнНО1

державноi адмiнiстрацii, входить до ii скJIаду i пiдпорядковуеться головi

районноi державноi адмiнiстрацiT, а також пiдзвiтний i пiдконтрольний службi У
справах дiтей Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii.

2.Службау своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю i законами Украiни, а

також актами Президента УкраiЪи та постановами Верховноi Ради УКРаiЪИ,

прийнятими вiдповiдно до Конституцii i законiв УкраiЪи, акТаМи КабiНеТУ

MiHicTpiB Украiни, наказами MiHicTepcTBa соцiшlьноТ полiтики УкРаiЪИ,

розпорядженнями голови обласноТ державноТ адмiнiстрацii та голови районнОТ
державноi адмiнiстрацiТ, наказами начzшьника служби у справах дiтей облаСНОТ

державноТ адмiнiстрацii.

З. Основними завданнями Сrryжби с:

3.1.Реалiзацiя на територii району державноi полiтики з IIитань соцiальногО
захисту дiтей, запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульноСтi,
вчиненню дiтьми правопорушень.

3.2.Розроблення i здiйснення самостiйно або разом з iншими органаМи

виконавчоi влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприемстВаМи,

установами та органiзацiями yoix форм власностi, громадськими органiзацiями
заходiв щодо захисту прав, свобод i законних iHTepeciB дiтей.

3.3.Координацiя зусиль мiсцевих органiв виконавчоТ влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй ycix фор'
власностi у вирiшеннi питань соцiального захисту дiтей та органiзацiТ роботи iЗ

запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi.

3.4.Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опiки та пiклування над дiтьми, ix усиновлення, влаштування в дитячi бУДИНКИ

сiмейного типу, прийомнi ciM'i, ciM'T патронатних вихователiв,наставницТВа.

3.5.Здiйсненнrl контролю за умовами утриманшI i виховання дiтеЙ У
закJIадах соцiа-гtъного захисту для дiтей ycix форм власностi.

3.6.Ведення державноi статистики щQдо дiтей.



/
3.7.Ведення облiку дiтей, якi опинилися у скJIадних життевих обставинах,

дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiкггування, усиновлених,
влаштованих до прийомних сiмей, дитяtIих будинкiв сiмейного типу та
соцiально-реабiлiтацiйних центрiв.

3.8.Надання виконавчоi мiсцевого самовряJ]ування,3.Б.Надання 0рганам викоЕавч01 влади, органам мlсцевого са
пiдприсллствам, установам та ор}ахriзацiям ycix форм власностi, гроNIадським
органiзашiям, |ромадянам практичноi та методичноi допомоги, консуJIьтацlй з

питанъ сqfiiального захисry дiтей, запобiгання вчиненню дiтьмиэ\)
f,

правопорушень.

З.9. Улаштування дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
;.
fiiшryвання, пiд опiку, пiкпування до дитячих булинкiв сiмейного типу та
,прииомних сlмеи, сприяннrI усиновлонню.

3.10.Пiдготовка iнформацiйно-аналiтичних i статистичних матерiалiв,
дiтей, запобiгання дитячiй
правопорушень.

органiзацiя дослiдженнrl стану соцiального захисту
бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню дiтьми

3.1 1. Визначення прiоритетних напрямкiв полiпшеннJI на теý)иторii району
становища дiтей, ik соцiалъного захисту, сприяння фiзичномуl д}ховному
iнтелекту€tJIьному розвитковi, запобiгання дитячiй бездоглядностi

4. Слryжба вiдповiдно до покJIадених на неТ завдань:

4.1.Органiзовуе розроблення i здiйснення на територii району заходiв,
спрямованих на полiпшення становища дiтей, ik фiзичного, iнтелекту€Lльного i
духовного розвитку, а також забезпечення ix змiстовного дозвiлля, запобiгання
бездоглядностi та безпритулъностi, вчиненню дiтьми правопорушень.

4.2.Надае мiсцевим органам виконавчоТ влади та органам мiсцевого
самоврядування, пiдприемствам, установам та органiзацiям ycix фор,
власностi, громадським органiзацiям, громадянам у межах своiх повноважень
практичну, методичЕу та консультацiйну допомогу у вирiшеннi питань щодо
соцiального захисту дiтей i запобiгання вчиненню дiтьми правопорушень. R

4.3. Оформляе документи на влаштування дiтей-сирiт та дiтей,позбавлених
батьКiвського пiк.гryrвання, пiд опiку, пiклування, до прийомних сiмей та
дитячих будинкiв сiмейного типу, сприrIе усиновленню

4.4.Подае пропозицii до проектiв регiональних про|рам, планiв i прогнозiв

у частинi соцiального захисту, забезпечення прав, свобод i законних iHTepeciB

дiтей.

4.5.Забезпечуе у межах своiх повноважень здiйснення контролю за
соцiального захисту дiтей i запобiганнядодержанням законодавства щодо

вчинецню дiтьми правопорушень.

4.б.Здiйснюе KoHTpoJrъ за умов€lI\4и угримання i вlо<овання дiтей у закJIадах
соцiального захисту дJuI дiтей ycix форtvt власностi в сiм'лr опiкунiв,
пiкгrувалъникiв, дитяtIlD( булинках сiмейного тигIу та прийомних сiм'лr.

та
та
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4.6.Здiйоrшое KoHTpoJIЬ за умоваI\{и ytpl&Iaшш i вш<ованrrя дiтей у закJIадах

соцiального захисту дJIя дiтей ycix фор, власностi в сiм'лс опiкуriв,

пiшrувальникiв, дитя.II,D( будшrсах сiмеfoiого тиttу та прийомнrоr ciM'лl

4.7 .Забезпечус здiйснення заходiв щодо забезпеченнrIм

дiтей, позбавлених батькiвського пiкrryвання, та осiб з ik
Бузькому районi.

4.|2. Надае потенцiйним усиновлювачам, опiкунам,

батькам-вихователям, прийомним батъкам iнформацiю

житлом дiтей-сирiт,
числа у Кам'янка-

4.8.ВикОнуе фунКцii iЗ здiйснення заходiв у сферi запобiгання та протидii

домашнъому насильству та протидii торгiвлi дiтъми,

4.9.органiзовуе i проводить разом з iншими структурними пlдроздlлами

райдерЖадмiнiстрЪцiТ, у.rо""о"*ними гriдроздiлами органiв НацiональноТ

1полlц11 заходи щодо соцlального захисту дiтей, виявлення причин, що

зумовлюють дитячу бездогляднiсть та безпритульнiстъ, запобiгання вчиненню

дiтьми правопорушень.

4.10.Розробляе i подае на розгляд районноi державноi адмiнiстрацii

пропозицii стосовно бюджетних асигнувань на виконання про|рам i здiйснення

заходiв щодо реалiзацiт державноi полiтики з шитанъ дiтей, спрямованот на

шодолання дитячоi бездоглядностi та безпритульностi, а таrtож утримання

пiдпорядкованих Тй закладiв соцiаrrьного захисту для дiтей.

4.||. Веде облiк дiтей, якi опинилися у скJIадних життевих обставинах,

дiтей_сирiт та дiтей, 11озбавлених оатькlвського п1кJIуваннT, уuуlпuбJrgгrдл,

влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених,

соцiально-реабiлiтацiйних центрiв.
пiклува-ltьникам,
про дiтей, якi

перебувають на облiку в службi, i видае направленнlI на вiдвiдування закладlR з

метою н€шагодження гtсихологiчного контакту з дитиною.

4.|4. Готуе акт обстеженнrI умов проживання дитини та опис ii' майна, а

також акт обстеження житлово_побутових умов потенцiйного опiкуна,

шiклувалъника.

4.L5. Проводить перевiрку умов проживання i виховання дiтей у сiм'ях

опiкунiв, ,riоrryu-ьникiв за-окремо скJIаденим графiком, аJIе не рiдше нiж раз

на pio, 
'kpiM 

першоi перевiрки, яка проводиться через три мiсяцi пiсля

встановлення опiки та пiклуванЕя.

4.16. Готуе звiт про стан виховання, утримання i розвитку дiтей в

прийомних сiм'ях та дитячих будинках сiмейного типу.

4.|7. Бере у{асть у процесi вибуття дiтей iз закладiв для дiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування, та закладiв соцiыrьного захисту ;

для дiтеЙ у ciM'I усиновлЮвачiв,опiкунiв, пiкrryвалъникiв, до дитяLIюr будинкiв

сiмейного типу, прийомних сiмей.

4.18. Готуе та IIодае в установленому порядку статистичну звiтнiсть,

4.|9. Розглядас в установленому шорядку зверненнrI цромадян.
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4.20.розглядае звернення власника пiдприемства, установи або органiзацii

ycix форм власностi та надас письмовий дозвiл щодо звiлънення працiвника

молодше 18 poKiB.

4.2t.Проводитъiнформацiйно-роз'яснюВалЬнУро98"УЗПиТанъ'що
напежаТъДоТiкомпетенцЬчереЗ'u.об"масовоiiнформачii.

4.22.здiйснюе iншi функцii, якi випливають з покJIадених на неi завдань,

вiдповiдно до законодавства,

5. Сrryжба мае право:

5.1.Гфиймати з питань, що напежать до Тi 
i:_у1r::::1]',_ 

о'-,нн,I, якl с

qбо"Б*"'"i о*^""*о"u"""'мiсцевипди орга".11nИ ВИКОНаВЧОi ВЛаДИ' ОРГаНаМИ

Мiсцевого самоврядуваннrI, пrдприействами, установами та органiзацiями ycix

форм власностi, посадовими особами, громадянами,

5.2.отримувати повiдомленнrl вiд мiсцевих органiв виконавчот влади та

органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй"усiх

фор* власностi,Ь"uдо"й oЪio про заходи, вжитi на виконання прийнятих нею

:,1

5.3.Отримувати В установленому порядку вlд 1нш?

пiдроздiлiв райдержадмiнiсйацii, 
- 

вiдповiдних органiв мiсцевого

самовряду"u""", об,еднан"* ".р""орiалъних 
громад, "ич,уств, установ та

органiзацiй ycix форr,л "nu.,o,ii 
Ьф"ryз,I,_ оопументи та iншi матерiа,ltи з

питанъ, що н€шежать до Ti комгrетенцii, а вiд мiсцевих органiв державно1

статистики - статистичнi данi, необхiднi для виконання покJIадених на нет

завданъ.

5.4.Звертатися до мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого

самоврядуваЕня, пiдприсмств,_установ та органiзацiй ycix форN{ власностi у разj

порушенЕя прав та iHTepeciB дiтей,

5.5.ПорУшУВаТипереДорГанамиВиконаВЧоiвлаДиТаорГанаМимiсцевого
самовряДування питання про направлення до спецiалъних установ, навч€LiIъних

закладiв ycix форм BпacнocTi дiтей, якi оIIинилися у скJIадних життечих

обставинах, неодноразово самовiльно заJIишали сiм'ю та навч€шIьнi заклади,

5.6.ПроводитироботУсереДдiтейЗМеТоюзапобiганняВчиненню
правопорушенъ;

5.7. Влаштовувати дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батъкiвського

пiклуваННЯ, У д"rЬi будинки сiмейного тигry, прийомнi сiм'i, 
''ередавати 

пiд

опiку, пiкryвання) на усиновлення,

5.8. Вести справи з опiки, rriклування над дiтьми та усиновлення дiтей,

5.9.перевiряти стан роботи iз соцiальнс-правового захисту дiтей у закладах

соцiалъного захисту для дiтей у.ir 
'фор* 

*пЪ,п,о"1 стан виховнот робоll 
л:

дiтъми в навчаJIъних закладах за мiсцем проживання, а також у раз1

необхiдностi - умови роботи тrрацiвникiв мо;rодше 18 pokiB на пiдприемствах, в

установах та органi,чцi"* ycix форм власностi,



5.10.ПредставJIяти У разi необхiдностi iнтереси дiтей В судах, у iх

вiдносинаrз пiдприемствами, установами та органiзацiями ycix форм власностi,

5.11.Запрошувати для бесiди батъкiв або опiкунiв, пiшryва-гrьникiв, батькiв

вихователiв та прийомних батькiв, посадових осiб з метою з'ясування причин,

якi призвели до порушенЕI прав дiтеЙ,. бездоглядностi та безпритульностi,

вчинення правопорушень, i вживати заходiв до ycyHeHHrI таких причин,

5.12.Порушувати перед органами виконавчоi влади та органами мiсцевого

самоврядування питаЕня IIро накJIаденнr{ дисциплiнарних стягненъ на

,rо.uдь""" осiб у разi невиконання ними рiшень, прийнятих службами у справах

дiтей.
' 5.13.Розробляти i виконувати власнi та пiдтримувати громадськ1 програми

соцiального спрямуваннrI з метою забезпеченшI захисту прав, свобод i законних

iHTepeciB дiтей.

5.14.Скликати в установленому порядку наради, конференцii, семiнари з

IIитань, що нztлежать до ii компетенцii.

5.15. Проводити особистий прийом дiтей, а

пiклува_гrъникiв, розглядати iх скарги та заяви

компетенцiI.

5.t6.Вiдвiдувати у разi необхiдностi дiтей,
життевих обставинах, перебуваютъ на облiку

9.1.Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю
вiдповiдалънiсть за виконаннrI покJIадених на не1

також ix батъкiв, опiкунiв чи
з IIитань, що наJIежать до 1t

опинилися у скjIадних
сrryжбi, за плiсцем iх

якi
в

цроживання, навчання, роботи; вживати заходiв для соцiалъного захисту дlтеи,

5.17.користуватись В установленому порядку iнформацiйними базами

органiв виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами

спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

б.Служба пiд час виконаЕIUI покJIадених на Hef завдань взаемодlе з

. iншимиструктурrr"*" пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiстрацiй та органiв

мiсцевоГо .urо"Р"лу"u"Й, пiдприсмствами, установами та органiзацiями ycix

фор* власностi, об'еднаннями громадян i громадянами.

7.службу очолюс нач€шъник, який призначасться на IIосаду i звiльняеться з

IIосади головою районноi державЕот адмiнiстрацii згiдно iз законодавством про

державЕу службу за погодженням iз службою у справах дiтей Лъвiвськоi

обласноi державноi адмiнiстрацii в установленому законодавством порядку.

8.Нача-irьник Служби ма€ одного заступника началъника Служби. -
начuчIьника вiддiлу. Заступник началъника Служби начаJIъник вiддiлу

призначасться на посаду та звlльняеться з посади нач€UIьником Служби згiдно iз

законодавством про державну службу,

9. Начальник Служби:

Служби, несе персонаJIьну

завдань.



g.2. Подае на затвердженнrI головi районноТ державноТ адмiнiстрацii

положення про Слух<бу.

g.З. Подае на затвердЖеннЯ головi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

кошторис та штатний розпис Служби в межах граничноi чиселъностi та фонду

оплати працi працiвникiв.

9.5. Забезпечуе планування службовоi кар'ери, планове замiщення посад

державноТ служби пiдготовленими фахiвцями згiдно з вимогами до професiйноi

компетентност1 та стимулюе просуванIUI по службi,

9.6. Призначас громадян Украiни, якi пройшли конкурсний iф|;конкурсний бiр
/ 'v,

,,,hОсадИ державнОТ служби категорiй (Б) i (В), звiльняе з таких посад вlдповlдно
'до ЗаконуУкраiЪи <Про державну службр>,

9.7 . лIрисвою€ ранги державним службовцям служби, якi займають посади

державноi служби категорiй (Б) i (В),

9.8. Здiйснюе контроль за дотриманням виконавсъкоi та службовоТ

дисциuлiни в Сrryжбi. :| _

9.9. Розглядае скарги на дii або бездiяльнiсть державних служоовцlв, якl

займають посади державноi слryжби категорiй (Б) i (В).

9.10. Приймас у межах наданих повноважень рiшення про заохоченн,I та

притягненнrI до дисциплiнарноi вiдповiдалъностi державних службовцiв, якi

займають посади державноi служби категорiй (Б) i (В>.

9.11. Створюе належнi для роботи умови та iх матерiалъно-технiчне

забезпеченнrI.

9.|2. Здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до Закону УкраIни <Про

державну службр> та iнших законiв УкраТни,

9.15. Видае у межах i контролюе Тх

обов'язки мiж ними.

g.|7. Плануе робоry Служби, вносить пропоЗицii щодо формування планlв

роботи районноТ державноi адмiнiстрацii,

9.18. Вживае заходiв до удоскон€tлення органiзацiТ та пiдвищення

ефективностi роботи Служби.

9.19. Виконуе обов'язкИ керiвниКа службИ захистУ iнформацiт (сзI) единоi

iнформаЦiйно-анаЛiтичноi .".r.r" <Щiтпi (еIдС кЩiтп) регiоналъного рiвня,

10.Вирiшення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням дiтей-

сирiт та дiiей, позбавлених батькiвського пiклування пiд опiку, пiклуванЕя, до

дитячиХ булинкiВ сiмейноГо типу, прийомних сiмеЙ покладаеться на окремий

вiддiл, який утворюеться у :*пч Служби. Штатна чисельнiсть такого вiддiлу

встановлюсться заJIежно вlд кiлькостi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених

батъкiвського пiклування, ыIe Ее менше двох осiб,

вiд

9.15. Видае у межах своеТ компетенцii накази, органiзовуе 1 контролюе 1х

наннJI.

9.16. Затверджу€ посадовi iнструкцii працiвникiв Служби та розподiляс
F

виконаннJI.
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1 l,fuЯ_РОЗГЛ'IДУ НаУКОВИх рекомеЕдацiй i пропозицiй щодо полiпшеннядiялъностi Служби та вирi-."*lrrших питанъ можуть утворюватися HayKoBi такоординацiйнi ради i KoMiciT.

СклаД цих раД i комiсiЙ та положення про них затверджуе голова районноiдержавноi адмiнiстрацii за поданням начальника С.гryжби.
1 2,УтримаЕня Служби здiйснюстъся вiдповiдно до законодавства.
12.1.Граничну чиселънiстъ, фо"двизначае голова районноi державноi

бюджетних призначень.

працiвникiв Служби

,' л_л_:?-2-Б}'-ТеРiЯ ВеДеТЬСЯ ВiЛДiлом фiнансово-господарсъкого забезпеченняапарату районноi державноi адмiнiстрацii.
12.3.Матерiально-технiчне забезпечення Служби здiйснюе районнадержавна адмiнiстрацiя.

12,4,кошторис та штатний розпис Служби затверджуе у встановленомупорядку голова районноТ державноi адмiнiстрацii 
" 
,.й, йй*""оi граничноiчиселъностi та фо"ду оплати працi iT працiвнiкiв.

13.Служба е юридшIною_ особою публiчного права, ма€ печатку iззображенням {ержавного Герба Уrqраiъи ,u ."oi, найменуванням, власнийбланк.

13,1,Служба е бюджетною неприбутковою установою, не е платникомподатку на прибуток пiдприемств. У результатi своет дiяльностi Служба неотримуе прибуткiв.

служба утримуеться за кошти державного бюджету та iнших джерел, незаборонених законодавством.

оплати працi
адмiнiстрацii у межах вiдповiдних


