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хАРк1вськот оБлАст1

РозпоРядх{шння

д|ш 9угу|в

11ро 3атверд2кення положш,ння пРо
упРАвл1ння соц1Ального зАхисту
нАсшлв,ння чугу!вськот РАйонно!
двРх{Авнот Адм|н1стРАц11
хАРк1вськот оБлАст1 у нов!й редакц![

Б|дпов1дно до статей 5,6, з9,41 3ат<ону !кра|ни <|{ро м1сцев| дер>кавн|

адм1н|страц||>, постанови 1{аб1нету \41н|стр|в !кра|ни в|д 26.09'2012 ]\ъ 887

*[[ро затверд}кення 1ипового положен}т'1 про структурний п|дрозд1л м|сцево]

д.р*''''| адм|н!страш||> (з| зм1нами), урахову}очи \([етодичн1 рекомендац|] з

розроблення полох(ень про структурн1 п1дрозд1ли соц!ального захисту

,.'..'"""" м|сцевих державних адм|н1страц|й, затверл>кен| наказом

й1н!стерства соц|ально] пол|тики !т<ра!ни в|д 04.1 1 .20\6 ]\9 \296,

розпоряд)кення голови районно| дер)кавнот адм1н1страц|| в|д 16.01.2021 м 07

<|{ро затверд)кення структури та гранично| чисельност| прац|вник|в

структурних п|дрозд|л|в 9угу!всько| районно| дер)кавно| адм1н|страш1?

харк1йко| област|>, з мето}о приведет]ня установчих документ|в управл1ння
.'ц!',,"'го захисту населення 9угутвсько| районно| дер)т(авно] адм1н|страш||

)(арк!всько! област1 до вимог чинного законодавотва:
1. 3атве РАити поло}квнн'1 пРо ушРАвл1н}#1 соц1Ального

зАхисту нАсвлвнн'1 чугутвськот рдйонно[ двРжАвнот
Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот оБлАст1 у нов|й релакш!? (лоласться).

2.р;изнати таким, що втратило чинн|сть з моменту державно| ресотрац||
викладених у нов|й редакц!| установчих документ|в [оридичних ос|б публ|иного

права, розпорядження голови районно[ дерх{авно] адм|н1страц1| в\д 27 '|2.20|9
[ч зз7 *|{ро затвердя{ення полох{вн}]'{ пРо упРАвл1нн}{ пРАц1 тА
соц1Альйого зАхисту нАсвлвнгу1 чугутвськот РАйоннот
двРжАвнот Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот оБлАст1 у нов|й редакц1|>.

3. Ёачальнику управл|ння соц|ального захисту населення районно|

державно] адм|н|страц1| Флександру !исянсьт<ому зд|йснити заходи щодо

д.р*',,''т реестрац|т зм|н до установчих документ|в горидинно| особи

публ|нного права.
4.1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови

| олова районно1 держсавно|
адм!н!страш!!

]\ъ я,8ц

1гор волков
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соц1Ального зАхисту нАсвлвння1. упРАвл1нгш|
чугутвськот рдйонно| двгжнвно| Адм1н1стгацт[ хАР1{1всьт<от
оБлАст1 (дал| управл|ння) утвор}оеться голово1о районно| дер>кавно|

адм1н|страц|| в|дпов|дно до 3ат<ону }кра|ни <11ро м|сцев| дер>кавн|

адм|н|страц||>, входить до ]1 складу | в ме>т<ах 9угу|вського райоьлу забезпенус

виконання покладених на управл1ння завдань.
€т<оронене найменування управл|ння: !€3Р{ чугутвськот РдА хо.
9правл|ння с структурним п|дрозд|лом районт:о| державно| адм|н|страц1|,

п1дпорядкованим голов1 районно| дерйавно? адм1н1страц1|, а також п|дзв|тним 1

п|дконтрольним !епартаменту соц|ального захисту населення [арт<1всько!'

обласно| державно] адм|н|страц1|.
2. }правл|ння у сво|й д|яльттост| керусться 1{огтституц!сго та закоь{ами

!кра|ни, актами |{резидента }кра|ни, 1{аб!нету \41н1стр1в !кра|ни, наказами

йй|стерства соц]ально| пол|тит<и !т<ра|ни, |нтлих центральних орган|в

виконавчо] влади' розпоряд)кеннями гол]в обласно] та районно| дер)кавних
адм|н1стр ац|й, а такоя{ |{оло>кенням про управл|ння.

3. !правл|ння с правонаступником прав та обов'язк|в управл!ння
соц!ального захисц населення |[ечен|зько| районно? деря(авно] адм|н|страш!?

{арк|всько| област| (!дентиф1кац|йний код сдРпоу:22683612); управл!ння
соц|ального захисту населення 3м1]всько| районно| державно| адм|н!страш1|

){арк1всько| област1 (1дентиф|кац1йний код сдРпоу:03|96446); управл1ння
.'й|''''ого захисту населення Бовчансьт<о| районно| дер>кавно| адм|н!страц||

{арк|всько| област1 (|дентиф|кац|йний т<од сдРпоу :03 |96411')'

4. Фсновними завданнями управл1ння у ме)ках реал1зац|| державно|

соц|ально] пол]тики на в1дпов1дн]й територ|| у сфер1 соц!ального захисц
населення с:

1) забезпечення реал1зац1| державно| пол!тики у сфер1 соц|ально-трудових
в|дносин, ошлати | нале>кних умов прац!, зайнятост| населення' у тому числ1

соц|ально] та профес1йно| адаптац1] в|йсьт<овослу>кбовц|в, зв|льнених у запас

або в|дставк} | тих, як| п|длягаготь зв|льненнго |з 3бройних [ил !кра\ни та

|нш-тих в1йськових формувань;
2') забезпечення реал1зац|| державт-то] пол]тики з питань соц1ального захисту

населенн я, д|тей, внутр|тшньо пере1\{|щених ос1б, п|дтримки о!м'|, у тому числ1

с|мей з д|тьми, багатод|тних, молодих с|мей; запоб|гання \1'асильству в с|м'|;

забезпечення р!вност| прав чолов!к|в та >т<|нот<, протид|| торг|вл1 л}одьми,

виконання прощам | заход|в у ц1й сфер!;

3) шризнанення та ви||лата соц1ально| допомоги, адресно| гротпово{

допомоги' компенсац|й та 1нтших соц]альних виплаъ установлених
законодавством !кра|ни, надання }китлових субсид1й та п|льг з оплати житлово-

комунальних послуг | послуг зв'язт<у;

4) орган1зац|я надання соц|альних послуг (соц|ального обслуговування),

проведення_соц|ально| робот:А, ! тому числ1 соц]ального супроводу с1мей/ос1б,

1пляхом розви'тку спец|ал1зованих зат<лад|в, установ | служб та залучення

недерх{авних орган|зац1й, як] надаготь соц1альн1 послуги; сп!впрашят з

тери1ор1альними громадами щодо розвит1(у соц|альних послуг у громад|;
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5) розроблення та орган1зац|я ви1{онаг{ня компле1(сних програм | заход|в

щодо гтол|птпення станови1ца соц!ально вразливих верств населення'
внутр!тпньо перем|щених ос|б, с1мей 1 громадян, як| перебува}оть у складних
}киттевих обставинах, | всеб|нне спри яння в отриманн| ними соц|альних виплат

| послуг за м|сцем проя(ивання' пере6ування;
6) забезпечення соц!ально] 1нтеграц1] ос|б з 1нвал1дн|стто, сприяння

створенн}о умов для безпере1ш1{одного доступу ос|б з 1ттвал|дн1стто до об'скт]в

соц|ально| 1нфраструктури ;

7) забезпечення у ме)ках повнова}кень ко}!трол}о за д|яльн1стго виконавчих

орган|в м!сцевого самоврядування ш{одо оп|ки та п1клування над повнол|тн|ми

нед!сздатними особами та особами, цив|льна д]сздатн|сть яких обмежена;

3) реал|зац1я державно[ пол]тики у сфер| оздоровлення та в!дпочинку д|тей,

розроблення та виконання в1дпов|дних рег!ональних програм;
9) реал1зац|я дер>кавно] пол]тит<и у сфер! о3доровлення ос1б з |нвал|дн|стто,

громадян' постра)кдалих внасл1дот< 9орнобильсько| катастрофи, ветеран!в в1йни

(в тому числ| унасник|в антитерористично| операш1|)' ос]б, на яких
по1шир}осться чинн|сть 3акон1в !т<ра|ни .|{р' статус ветеран|в в\йни, гарант1| ?х

соц|ального захисту> та <|{ро )кертви нацистських пересл|дувань>;

10) нагляд за додерх(анням вимог законодавства п|д час призначення
(перерахунку) та випла[и пенс1й органами [1енс|йного ф''ду 9кра|ни;

проведення 1нформац1йно-роз'яснговально1 роботи;
1 1) розроблення та орган|зац1я виконання компле1{сних

щодо забезпечення р|вних прав | мо>кливостей чолов|к|в

торг|вл| л!одьми' запоб1гання насильству в с]м'].
5. !правл|ння, в|дпов|дно до визначених повноважень, ви1{онус та1(1

функц||:
1) орган1зовус виконання норм 1{огтституш|| 1 зат<он1в }кра|ни, акт|в

|[резидента }кра|ни, (аб|нету й1н!стр1в }т<ра|ни, наказ|в \{1н1стерства

соц|ально? пол|тики }кра|ни та забезпечус контроль за |х реал|зац1сго;
2) анал|зус стан | тенденц|] соц1ального розвит1(у в ме)ках в!дпов|дно|

адм!н|стративно-територ1ально| одиниц| та вх(ивас заход|в для усунення
недол|к!в;

3) бере участь у п|дготовц| пропозиц1й до прост<т|в програм соц1ально-

економ|чного розвитку в1дпов|дно| адм]н|стративно-територ1ально] одиниц1;

4) вносить пропозиц|| щодо проекту в1дпов|дного м|сцевого бгод)кету;

5) забезпеиус ефет<тивне та ц|льове ви1(ористаг1ня бтоджетних когпт1в;

6) бере участь у п1дготовц| заход|в щодо рег|онального розвитку;
7) розробляс проскти розг{ор'{д1}1{ень голови районно| дерхсавно!'

адм|н1страц||;
8) бере участь у розробленн1 прост<т1в розпоряд>т{ень голови районнот

дерх<авно1адм|н|страц1|, проскт|в р1тшень' голов}1ими розробниками яких с |нгп|

структурн1 п1дроз д|ли районно| державн о] адм!н1 стр ац1|;

9) бере унасть у п|дготовц! зв1т|в голови районно| державно| адм|н1страц1}

для 1х розгляду на сес|| 9угу|всько| районно| ради;
10) готус самост|йно або разом з |нтпими структурними _п!дрозд|лами

програм 1 заход1в
та я<|нок, протид||
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районно1 дер}(авно| адм1н|страц|| 1нформац!йн|, анал1тичн1 та статистичн|
матер1али, адм|н|стр ативну, оперативну зв1тн1сть з питань, що належать до йогокомпетенц|?, для подання голов| районно| дер)кавно| адм|н1страц|?;

1 1) забезпечус проведення заход1в щодозапоб1гання т<орупц!|;
12) готус (бте участь у п1дготовц1) проект|в угод, договор!в, меморандум|в,

протокол1в зустр1ней делегац1й 1 робо,', .1'у., у п.{е)ках повнова)кень;
13) розгляда€ в установленому за1(онодавством шоряд1{у звернення

громадян;
14) опрацьовус запити 1 звернення народних депутат1в !кра|ни та депутат]вм1сцевих рад;
1 5) забезпенус

управл1ння;
достуш до публ1нно| 1нформац1|, розпорядником яко| с

16) пост|йно |нформус населення про ви1(онання визначених законом
г{овнова)кень;

1 7) виконус повноваження' делегован| {угу|всько}о районното радо}о;18) забезпеиус у межах повнова)кень вико1{анг1я завдань моб1л|зац1йнот
п1дготовки, цив|льного захисту населення, дотримання вимог законодавства зохорони прац1, поже}(но| безпеки;

19) орган|зовус роботу з укомплектування'
використ ан|1я арх|вних документ|в ;

збер!гання, обл1ку та

20) за6езпечус у межах повнова}(ень реал1зац1то державно| пол]тикистосовно захисту 1нформац!] з обме>кеним доступом;
21) бере участь у вир|гпенн| в1дпов|дно до законодавства колективних

трудових спор|в (конфл1т<т1в);
22) забезпечус захист персональних даних;
23) залунас громадськ| та благод|йн1 оргагт1зац1| до виконання соц1альних

програм 1 в1дпов1дних заход1в;
24) зд|йснтое нагляд за додержанням вимог законодавства п1д !,ас

призначення (перерахунку) та виплати пенс1й органами |{енс|йного фонду9кра|ни; проводить |нформац|йно-роз'яснговальну роботу;
25) забезпечус орган1зац|го ефективного сп|вроб|т"йц'*' м|сцевих орган1ввиконавчо| влади та орган|в м|сцевого самоврядування з профсп!лками та ?хоб'сднаннями' орган1зац1ями роботодавц|в та |х об,сдн'''"*';
26) у сфер| соц1ально-трудових в1дносин ' оллати прац1 та зайнятост1

населення:
забезпенус сп|вроб|тництво м|сцевих орган1в виконавчо| влади та орган|в

м1сцевого самоврядування, профсп|лками та тх об'сдт'тан нями, орган|зац ]ями
роботодавг1!в та |х об'сднаннями' сприя€ розвит1{у соц!ального д1алогу;

проводить в установленому законодавством поряд1(у пов!домну ресстрац|гоколективних договор|в, |х перев|р1{у на в1дпов1дн|сть чинному законодавству,
веде електронний ресстр колективних договор|в та угод' забезпенус збер|гання
|х коп|й;

проводить мон|торинг показник|в р|вня зароб|тно] плати та свосчасност! ]твиллати прац1вникам п1дприсмств, устаг1ов' орган1зац1й ус1х форм власност|, а
тако)к ф|зинних ос!б-п !дприсм ш! в;
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забезпечус соц|альний захист прац|вник|в, зайнятих на роботах з|

гпк|дливими та ва)ккими умовами прац1, в)кивас заход|в щодо як1сного

проведення атестац|| робоних м]сць за умовами прац|;

бере уиасть у ви1{онанн| заход|в, передбаиених деря{авними прощамам14

сог1|ально| та профес|йно| адаптац1| в|йськовоолу>тсбовц|в, зв|льнених у запас

або в|дставку з1 3бройних (ил !т<ра|ни та |нтших в]йськових формувань ;

контрол}ос !х реал|зац|то;
зд1йснгое орган|зац|йн| заходи щодо проходх(ення громадянами }кра|ни

альтернативно] (нев|йськово|) слух<би;'

27) з питань реал|зац|] заход|в соц1ально| п|дтримки населення:

орган|зовус в мех(ах компетенц!| роботу щодо надання населе1]н}о

х{итлових субсид|й, п|льг з ог1лати житлово-комунальних послуц послуг зв'язку
п|льг на придбання твердого палива | ст<рапленого газу п|льг на про|зд о1{ремим

категор|ям громадян, |нгпих п|льц передбанених 3аконодавством 9кра|ни ;

проводить призначення та виплату:

державно| допомоги с1м'ям з д|тьми, малозабезпеченим с1м'ям, дерх<авно|

соц|ально| допомоги особам з |нвал|дн|стго з дитинства та д1тям з 1нвал|дн|стто,

тимчасово| дерх<авно| допомоги д1тям, батьки я1{их ухиля}оться в|д сплати

ал|мент!в) не маготь мо)кливост| утримувати дитину або м|сце проживання тх

нев|доме, щом|сячно| грогпово| допомоги особ|, яка про)кивас разом з оообото з

|нвал|дн{стго 1 чи 11 групи внасл|док псих]чного розладу, який за висновком

л|карсько| ком|с|] медичного закладу потребус пост|йного стороннього догляду'
на догля д за ним' щом|сянно! адресно] допомоги внутр1тпньо перем|щеним

особам д'[я покриття витрат на про)кивання' в тому числ1 на оплату )китлово-

комунальних послуц особам, як| г{е ма}оть права 1]а пенс|го та особам з

|нвал|дн|стго, одноразово1 гро:шово| допомоги особам, як! отримали т1лесн|

у1пкодя(ення п]д час унаст1 у масових акц1ях громадянського протесту' що
в|дбулися у пер|од з 21 листопада 201 з року по 2\ л}отого 20\4 рок}
одноразово| грогпово| допомоги членам с1мей ос|б, смерть яких пов'язаь{а з

участ}о в масових акц1ях громадянського протесту що в!дбулися у пер|од з

2| листопада 2013 року по 2| л}отого 2014 рок} а такоя{ особам, яким

посмертно присвосно звання [ерой }т<ра|ни за громадянську мужн|сть,

патр!отизм, геро|ине в|дстоговання конституц1йних засад демократ|!, прав 1

свобод л}одини, самов1дда}|е слуя{!гтня 9кра[ттському народов|, виявлен| п|д .-149

Револгоц|| г|дност|, одноразово] гроштово| допомоги постра}{далим | внутр1тпньо

перем|щеним особам, як| шеребува}оть у с1{ладних )киттсвих обставинах' що
сприиинен1 соц|альним становищем, вт,ласл!док яких особа чаотково або

повн]стго не мас здатност| (не набула здатност! або втратила |1) ни мо>кливост|

самост|йно п1клуватися пр0 особисте (с1мейне) )киття \ брати участь у
сусп|льному житт|, а тат<ож 1ншлих вид|в дерх{авно| п|дтримки в|дпов1дно до
за|{о1{одавства !кра|ни;

щом|сячно] компенсац|йно| вишлати непрац}оточ!й працездатн]й особ|, ят<а

доглядас за особого з 1нвал1дн|стго 1 групи, а та1{ож особою, яка досягла
30-р|нного в1ку;

непрац!о[очим ф!зинним особам за надання соц]альних шослуг'
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подас пропозиц|т п|д час формування прос1{ту в|дпов|дного м|сцевого

бтодя<ету щодо передбанення ко:шт|в у склад| видатк|в на ф|нансування м!сцевих

програм соц|ального захисту та соц|ального забезпечення на т<омпенсац|го

ф1зинним особам, як| надатоть соц1альн| послуги;
одноразово| Ёинагороди я<|нкам, я1{им присвосно почесне 3вання

<\4ати-геро?ня>;
бере участь у робот| т<ом1с1й, утворених при районн|й рад| та районн|й

державн1й адм!н|страц1? з питань соц|ального захисту населення,

сприяс громадянам в отриманн! документ1в, необх|дних для призначення

окремих вид|в допомоги, субсид1й та надання п|льг;

зд1йснтос розрахунок п1льг з урахуванням державних соц|альних

норматив1в у сфер| йитлово-комунального обслуговування у гро1шов|й форм1;

формус подат1(овий розрахунок сум доход} нарахованого (спланеного) на

користь платник]в податк} | сум утриманого з них податку отримуван|в

дерх{авно1 соц1ально1 допомоги'
проводить |нвентаризац|го особових справ

отриму}оть соц|альну допомогу' субсид||
законодавством порядку ;

орган1зовус прийом документ|в для призначення ус1х вид|в соц1ально]

допомоги та послуг за принципом (сдиного в!кна>> та забезпечус розш1ядзаяв \

прийняття р|тпень в|дпов|дно до затверд)кених стандарт|в надання послуг;

надас консультац|] з питань прийому документ|в для призначення ус1х

вид]в компенсац|й, п1льц соц|ально1 допомоги та послуц у тому 1|исл1 1пляхом

орган|зац1! роботи <моб]льних соц|альних оф1с|в>;

зд!йснгос 1(онтроль в1дпов|дно до чинн()го законодавства за ц1льовим

використанням котпт|в, спрямованих на надання дерх{авно? соц|ально] допомоги
та |нтпих вид|в соц1ально| п1дтримки' передбачених за1{онодавством }кра!ни;

орган1зовус роботу головних дер}(авних соц1альних 1нспектор1в |

державних соц|альних |нспектор1в;
23) у сфер| реал|зац|| дер>кавних соц|альттих гарант|й окремим категор1ям

громадян:
орган|зовус при3начення та виплату допомоги, компенсац!й

|нтлих соц|альних гарант|й громадянам' як1 г|острах(дали

9орнобильсько] катастрофи, в|дпов|дно до законодавства 9кра|ни;

проводить п|дготовку документ|в щодо визначення статусу ос1б, ят<!

по стра)кдали внасл|док 9орнобильсько| т<атастрофи ;

орган|зовус санаторно-курортне л|кування ос1б з 1т+вал|дн!стто, ветерагт|в

в\йни та прац|, )кертв нацистських пересл!дувань' громадян, як! постра}1{дали

внасл|док 9орнобильсьт<о] катастрофи? а тако)к виплату гро1шових компенсац|й

вартост| санаторно-1урортного л!т<ування дея1{им т<атегор|ям громадян

в!дпов|дно до законодавства !кра|ни ,

подас про[1озиц1| до проскт|в програм !з соц1ального захисту громадян, як!

п о стр а)кд али внас л1 док 9ор н о б ил ь сько| т<ат астр о ф и ;

орган|зовус в мех(ах компетегтц|] роботу з надан{{я п]льг пенс|онерашт,

особам з 1нвал|дн1стто, ветеранам в|йни та прац|, одиноким непрацездатним

та особових рахунк|в ос|б, як|

та п1льги в установленому

та надання
внасл1док
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громадянам та |ншлим категор|ям ос|б, як| матоть право на п|льги в1дпов|дно до

законодавства !кра|ни;
орган|зовус зб1р 1 подання ]1окумент|в для вип||ы[и''

одноразово| гротпово| допомоги г1остра}1{далим | внутр1тпньо перем|щеним

особам, як1 перебуваготь у складних )киттсвих оботавинах, що сприиинен|

соц1альним становищем, внасл|до!{ яких особа частково або повн|стго не мас

здатност1 (не набула здатност| або втратила т0 чи мохсливост| самост|йно

п|клуватися про особисте (с1мейне) х(иття \ брати участь у сусп|льному я<итт1;

одноразово| гротпово] допомоги особам, ят<| отримали т1лесн1 утпт<од)1{ення

п|д час уйаст1 у масових акц|ях громадянсь1{ого протест} що в|дбулися у пер|од

з 2| листопада 201з року ло 2| л}отого 2014 року;
веде обл|к внутр|тшньо перем|щених ос!б;
проводить перев1рки достов1рност! та повноти 1нформац|т шро фактичне

м|сце проживан ня| леребування внутр 1 глньо перем 1 щено| о соб и ;

анал|зуе стан ви1(онання заход|в соц!ально} п|дтрим1{и малозабезпечеьтих

верств населення' надання встановлених за1{онодавством п|льг соц1ально

незахищеним громадянам ] подас голов| районно| дер)кавно| адм|н]страш!|

прог{озиц1] з цих литань;
вида€ в|дпов|дн] посв!дчення категор|ям громадян, як1 мають шраво на

п|льги в|дпов|дно до законодавства }т<ра|ни;

орган!зовус та проводить виплату одноразово{ матер|ально| допомоги
особам, як1 постра}кдали в|д торг|вл1 лгодьми;

29) у сфер! надання населенг{}о соц|альних
обслуговування), проведення соц|ально| роботи:

послуг (соц|ального

орган|зовус роботу |з визначення потреби адм!н1стративно-територ:альнот

одиниц1 у соц|альних послугах] готус 1 подас пропозиц|| щодо орган!зац||

надання соц|альгтих послуг в!дпов1дно до потреби, створення установ, заклад1в |

слркб соц1ального захисту та соц|ального обслуговування населення,

формування соц|ального замовлення на надання необх|дних соц1альних послуг

недержавними орган|з ац \ями

узагальнтос 1нформац1то щодо визначення потреб

адм|н1стративно-територ1альних одиниць/територ1альних громад у
послугах;

|нформус населення адм|гт!стративно-територ|альних одиттиць/

територ1альних громад про надавач|в соц1альних послуц що ними нада}оться;

проводить мон1торинг надання соц|альних послуг | т<онтролтос надава'т|в

соц|альних послуц вживас заход|в 3 покращег1ня ят<ост| надання соц1альних

послуг;
забезпенус обл1к ос|б, ят<1 зверта!оться в управл1ння з питань 1х направлення

в устано ви та заклади, що нада1оть соц|альн| послуги, сшрияс в оформленн!

документ!в цим особам;
проводить мон|торинг та анал1з ефет<тивност1 надання соц|альних поолуц у

тому числ| проведення в громад| соц|ально| роботи з с|м'ями|ооо6ами,

спрямований на запоб1гання потраплянн1о у ст<ладн! >киттсв| о6ставини, та

прогнозування |х потреб у соц!альн|й п1дтримц1;

населення
соц|альних
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подас пропозиц1т органам м|сцевого самоврядування щодо створеннязаклад|в, установ | служб, як1 надатоть психолог1чн1,- реаб|л|тац1йн1 соц1альн!послуги особам | с1м'ям, що перебува}оть у складних )киттсвих обст авинах, утому числ1 громадянам похилого в!т<у д|тям, а тако)к т<олитпн1м ,'.'у..''^''
дитячих будинк1в | тпк|л-!нтергтат|в для д|тей-сир|.г 1 д|тей, позбавлених
батьт<|вського п1клування, на почат1{овому етап1 |х самост1йного >киття;

сприяс впровадженн}о нових соц|альних послуц у тому числ] платнихв{дпов|дно до законодавства !кра|ни;,
забезпечуе доступн1сть громадян до соц]альних поолуц контрол}ос [х як1сть

| свосчасн1сть надання в|дпов1дно до законодавства }тра|ни;
бере участь у плануванн| бгод)кетних кап]тальних вкладень на буд1вництво

установ | заклад|в соц!ального захисту та соц|ального обслуговування
населення;

сприяс створенн}о недерх{авних слу>кб, зат<лад|в, установ' ят<1 нада}отьсоц|альн1 послуги громадянам похилого в1ку особам з 1нвал|дн1стго, с1м,ям зд|тьми, с|м'ям/особам' як] перебуваготь у 
"!',''д"'" 

х{иттевих обставинах ;потребутоть сторонньо| допомоги, особам, як1 постр а>кдалив1д торг1вл| лгодьми,насильства в с!м'|, 1нгпим особам, ят<1 перебуватоть у .^',,''* ;;;;;;;;обставинах ! потребуготь сторонньот допомогй;
забезпенуе взаемод|то суб'скт1в соц|ального супроводу с1мей (ос|б), ят<1перебува}оть у складних }киттсвих обставинах;
визначас пр1оритети соц1ального замовлення

проведення;
та орган|зовус його

оц|нтос конкурсн1 пропозиц|? соц|альних проект|в, як] пода}отьсянедер)кавними су6'ектами, що нада}оть соц|альн| 
^послуги, 

1{? конкурс 1ззалучення бтод>кетних ко1шт]в для надання соц1альних послуг;
сприяс волонтерсь1{им орган|зац1ям та окремим волонтерам у надат_тн!

допомоги соц|ально незахищеним громадянам, як| потребуготь волонтерсько|
допомоги' та по1пиренн1 1нформац1| про орган|зац|| та установи, що залуча}оть
до свос| д|яльност| волонтер|в, ф1зингтйх '.]б, 

орган|зац!т '' у.'.,нови;
у межах 1{омпетенц1| орган|зовус роботу пов'язану . "'д'"ням благод|йно|(гуман1тарно|) допомоги соц1ально незахищеним громадянам 1 с!м'ям" як!перебуваготь у складних )киттсвих обставинах;
сприя€ вла|птуванн1о за потреби до будинк1в-1нтернат!в (панс!онат1в)

громадян похилого в|т<у ос|б з 1нвал1дн|стго та й1тей з |нвал|дн|отго;
орган|зовус роботу з питань оп|т<и та п!клування над повнол|тн|ми

нед1 сздат ними о собами та о собами, цив|льна д1 сздатн1 сть якихобмехсена 
;сприяс благод1 йним, рел1г |йним, вол о нтерським' громадсьт<им об, сднан ням,

установам та орган1зац1ям недерхсавно: форми ,''."'"'|, окремим громадянам
у наданн1 соц|ально| допомоги та соц1аль!-{их послуг особам з 1нвал1дн|стго,ветеранам в|йни та прац!, громадянам похилого в|ку, а такох( |нтпим соц|алььтонезахищеним'громадянам та с|м'ям, ят<| перебуваготь у с1{ладних життсвихобставинах;

вживас заход1в щодо запоб|гання бездомност| та соц|альт'того захистубездомних громадян;
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вжива€ 3аход|в |з соц1ального патрона)ку ос1б' зв|льнених в!д в|дбуванняпокарання у вид| обмеження вол| або позбавлення вол1 на шевний .'р'й, бере
участь в д|яльност| спостерехсно? ком1с||;

оприяс п1дготовц|, переп|дготовц! та п|двищенн|о т<вал1ф1т<ац!| соц!альнихпрац|вник!в' фах1вц|в |з соц1ально1 роботи, прац|вгтик1в у!'''', | заклад|всистеми соц|ального захисту таобслуговування населення;
30) у сфер1 соц|ально| 1нтеграц1]'ос1б з |нвал1дн|стго:
веде обл|к ос1б з 1нвал|дн1стто, д1те.й з |нвал!дн|стго та 1нгших ос1б, як1 маготьправо на безоплатне забезпечення техгт!чними та 1нтпими засобамиреаб1л|таг.||;
г{роводить роботу з оформленн'1 до1{умент1в для визначен""'.'р."! 

'й".1нвал1дн1ст}о та д|тей з 1нвал1дн|стто "' б..'.'латне та п1льгове забезпечення
автомоб|'лями;

координус роботу реаб|л|тац1йних установ для ос|б з 1нвал1дн|стто та д1тейз {нвал|дн!стто м1сцевого р1вня 1 сприяс 1х розвитку, розглядас пропозиц!|орган1в м|сцевого самоврядування щодо потреби у створенн|, реорган|зац||,л1кв1дац1| реаб!л1тац|йних установ;
приймае у встановленому порядку

реаб1л|тац1йних установ ос|б з |нвал1дн|стй,
а також д1тей в1ком до двох рок1в (вклтонно),

р11шення про направлення до
у тому числ| д]тей з 1нвал|дн|стго,

як| нале>кать до групи ризику щодо

компенсац1й, передбанених за|(онодавством

отримання 1нвал!дно ст| ;

проводить виплату гро1пових
!кра|ни;

визначае потребу в забезпеченн| ос1б з 1нвал1дн1ст}о та окремих категор|йнаселення техн|чними та |ншлими засобами реаб|л|тац||, автомоб1 ,,'",санаторно-курортним л1куванням, у проведенн| компенсац1йних вилла,\передбанених законодавством !кра|ни, '' й'.'р',ля€ узагальнену 1нформац]го до!епартаменту соц1ального захисту населення {арк1всько| обласно| дерхсавно?адм1н|страц1|;
г{одас пропозиц|| органам м|сцевого самоврядування щодо потреби укомунальних реаб1л|тац1йних установах для ос1б з 1нвал]дн|стто та д|тей з1нвал1дн1ст}о;

1нформуе ос]б з |нвал!дн]стго щодо мохсливостей проходх{ення нимипрофес1йно| реаб|л1тац1| в реаб|л|тац|йних установах | про послуги державно|слу>кби зайнятост1 з метото вибору '''й виА! профес!йно| д!яльност| тавизначення виА! профео!йного навчання 1пляхом профес1йно1 п!дготовки,
переп!дготовки або п1двищення квал1ф|кац|1;

1нформус 9угу|вську м|ськрайонт-ту ф1л!го [арк1вського обласного центрузайнятост! про ос1б з 1нвал|дн1стго' як| ,^,"^,^ ба>канняпрац}овати;
бере унасть у створенн| безпере1цкодного середови1ца для маломоб|льних

категор|й населення;
3 1) у напрямах пол]пгшення становища с1мей, у тому числ| с1мей з д|тьми,багатод1тних | молодих с|мей, запоб|гання наси;1ьству в с1м'|, оздоровлення тав|дпонинт<у д1тей, забезпечення гендергто| р|вност] та протид1| торг1вл1 лтодьми:
реал1зус заходи та програми, спрямован| на 

_ 

пропагування с|мейних
ц|нностей, п1двищення р|вня правово| об|знаност!, .оц1альйо.о 1 1':равового
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захисту с1мей, ъ1адас у мех{ах компетенц|] п!дприемствам, установам та

орган|зац|ям, об'сдгтанням громадян та окремим громадянам методичну 1

г1рактичну дог{омогу та 1(онсультац1] з питань запоб|ганъ1я |1асильству в с|м'|;

сприяс д|яльност1 дитяних клуб|в та об'сднань за 1нтересами' у тому числ]

за м|сцем про)кивання, збереженнто |х мере>т<| та зм|цненгтто матер|ально-

техн1чно\ бази;
взасмод!с з |нтпими стру1<турними п|дрозд|лами районно? державно|

адм|н|страц||, органами м|сцевого самовр ядування, а та1{ох( з п|дпри€мствами'

установами' ор1-ан|зац|ями вс1х форм власност|, громадя|\ами та об'сднанг!ями

громадян та |нгпими, недерх(авними оргат-т|зац1ями з 11итань надання соц|ально]

п|дтримки с|м'ям | д|тям, забезпечення р|вних прав | мо>кливостей ж|нот< та

чолов|к|в, протид|| дискрим|нац|? за ознакото стат|, протид1| торг1вл1 л}одьми,

орган|зац1| оздоровлення та в|дпонин1{у д!тей;
забезпеиус виконання 11рограм ] заход!в щодо забезпечення р1вних прав та

мо)кливостей >к|нот< | чолов|т<|в, запоб|гання насильству в с|м'|, надас правову

методичну та орган1зац|йну допомогу стру1{турним п|дрозд1лам райогтно{

дер)кавно| адм|н|страц||, п|дприсмствам' установам та орган1зац!ям з питань

гендерно| р1вност1;
забезпенуе:'
орган1зац|то оздоровлення та в|дпоиинч д|тей, реал|зус в|дпов|дн!

програми , сприяе збере>кенн}о та розвит!{у мереж| дитячих оздоровчих заклад!в;

орган|зац|го ви|зду груп д1тей на в]дпочинок та оздоровлення за кордон;

оздоровлення д|тей, як1 потребутоть особливо| соц|ально| уваги та

п|дтримки;
виконання 1нтших повноважень в1дпов|дно до 3ат<ону 9т<ра|ни <|{ро

оздоровлення та в|дпонинок д|тей>,
забезпенус контроль за д|яльн|стто дитячих заклад|в оздоровлен1{я та

в|дпонинку незалех<но в|д ф'р* власност1 та п|дпорядкування;
надас орган|зац1йну методичну та 1нформац|йну допомогу з питань

оздоровлення та в|дпонинку д1тей громадським об'сднань|ям, фондам,
п!дприсмствам' установам та орган|зац|ям, дит:лчим закладам оздоровлення та

в|дпонинту;
надае у ме)ках повнова)1{ень с]м'ям та о1{ремим громадяг1ам методичну

допомогу з питань запоб1гання насильству в с|м'|, забезпенус орган!зац1го

д|яльност1 спец1ал|зованих установ для запоб]гання насильству в с|м'|;

забезпенус у межах повнова)1{ень розроблення та проведе1]ня заход|в,

спрямованих 11а розв'язання соц|альгтих проблем молодих с1мей, сприя€

забезпеченнго молод! з числа д|тей-сир]т ] д1тей, позбавлтених батьк|вського

п11шування, житлом;
забезпенус виконання прощам | заход1в щодо

надас правову' методичну та орган|зац]йну допомогу
лгодьми структурни\,{ п|дрозд|лам районно|
п|дприсмствам' установам та орган|зац|ям;

протид!! торг|вл| л}одьми'
з питань протид1| торг|вл|

державно| адм|н|страц|[,

забезпенус впровадження нац|онального механ|зму взасмод|| суб'скт|в, як|

реал|зуготь заходи у сфер1 протид1| торгтвл1 л}одьми' п1дготовч документ1в
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щодо встановлення статусу особи, яка 11остра}|<дала в1д торг1вл| лтодьми;

орган!зовус роботу з оц|нтовання потреб та надання допомоги особам, як|

лгодьми; вносить пропозиц11 голов1 раионно1
необх|дн|сть створення реаб1л|тац|йних центр1в
торг|вл1 лгодьми, надас 1{онсультац|йно-методичну

постра)кдали в1д торг|вл|

дерх{авно| адм|н|страц!| про
для ос|б, що постр1>кдали в|д

допомогу цим установам;
сприяе отворенн}о дитячих буАинт<|в с1мейного типу та
в|дпов|дно до за1(онодавства проводить д|яльн|сть |з

майнових | >китлових прав д1тей;
в}{ивас заход|в щодо зберехсення )ки'тла' я1{е нале}кить дитин|-сирот| або

дитин1, позбавлен|й батьт<|вського п1:<лування, на правах власноот1 або

користування;
32)забезпечус ведення сдино| 1нформаш|йно-анал1тично{ системи

соц]ального захисту населенн я, €диного державного автоматизованого ресстр)/
ос|б, як1 ма}оть право на п|льги; централ|зованого банку даних з проблем

|нвал|дност1, |нтпих 1нформац1йних систем 1 ресстр1в, визначених \4!н]стерством

соц|ально| пол|тики !т<ра|ни, п|дтримус сдине |нформац|йне ;

теле1{омун1кац|йне середовище у стслад| 1нформац|йно] 1нфрастру1{тури

й|н|стерства соц|ально? пол]тики 9кра|ни та власний сегмент лот{ально? мереж1;

33) 1нформус населення з шитань, ш1Ф налея{ать до його компетенц!1,

роз'яснгос громадянам поло}кення нормативно-правових акт|в з питань, |{Ф

!',.*'', до його компетенц||, у тому числ1 через заоо6и масово1 1нформац1|;

34) забезпечус на' в!дпов1дному р1вн| реал!зац|то м1>кнародних проскт!в !з

соц|альних питань;
35) виконус 1ншт|, передбанен1 законодавством }кра|ни повноваження.

6. !правл1ння для виконання свотх пов}{овах(ег1ь та завдань мас право:

1) одер>кувати в установленому законодавством порядку в1д !нгших

структурних п|дрозд|л1в районно? дер)1(авно| адм1н|страц1!, орган|в м|сцевого

самоврядування' п|дприемств, установ та орган1зац|й, незале)кно в1д форми

'''.,'.'|, та ]х посадових ос1б 1нформац|то, документи | матер|али, необх|дн|

для виконання покладених на нього завдань;

2) залуяати до виконання о1(ремих роб1т, уиаст| у вивченн| от<ремих питань

спец|ал|ст|в, фах1вц|в |ншлих структур!{их п!дрозд|л1в районно| дер>кавно[

адм|н|страц||, п|дприсмств, установ та орган|зац|й (за погод)1(енням з ]х

кер|вниками), представник|в громадських об'сднань (за зголого);

3) вносити в установленому поряд1{у пропозиц!| щодо удосконалення

роботи районно| державно| адм|н1страц1| з питань сот{|альт+ого захисту

населення;
4) т<ористуватись в установленому поряд1{у 1нформацтйними базами орган|в

вит<онавчо] влади, системами зв'язку 1 т<омун1т<ац|й, мерех{ами спец|ального

зв'язку та 1нтлими техн|чними засо6ами;
5) скликати в установ.]1еному пор'1дку наради, 11роводити сем1нари та

конференц|? з питань' що налех(ать до його т<омпетенц||.

7. 9правл!ння в установленому законодавством порядку та у ме)1{ах

повновая{ень взасмод|с з ]нтпими стру1{турними п1дрозд|лами та апаратом

прийомних с|мей;
захисту особистих,
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районно| дер)кавно| адм|н|страц|!, орга}1ами м1сцевого самоврядуванн'|,

територ1альними органами м|н|стерств' 1нгших центральних орган|в вит<онавчо]

влади, а та1{о}к п|дприемствами, установами та орган1зац|ями з мето}о створення

умов для провадження посл!довно] та узгоджено| д|яльност| 1цодо строт<|в,

пер|одинност1 одер}1{ання | передан| |нформац||, необх|дно] для нале)кного

ви1{онання покладених на нього завдань та зд!йснення запланова|1их заход]в.

8. !правл|ння очол}ос начальни1{, який призначаеться на посаду ;

зв{льнясться з посади голово}о районно! дер}(авно] адм|н|страш|| в|дпов1дно до

законодавства про дерх{авну слуясбу у встановленому законодавством порядку

за поданням заступника голови районно| дер)кавно] адм|н|страш1| зг|дно з

розпод|лом обов' язт<|в.

9. Ёачальник управл|ння:
1) зд|йснгос кер|вництво управл1нням' несе персональну в1дпов1дальн|сть за

орган|зац!го та результати його д|яльност!, сприяс створенн}о належних умов
прац1 в управл1нн|;

2) подас на затвердження голов] районно| державно] адм!н1страш1|

поло)кення про управл|ння ;

3) затверджус структуру в мех{ах визначено| гранично| чисельност|,

положення про структурн1 п1дрозд1ли управл|нгтя, посадов! |нструт<ц||

прац|вник!в управл|ння та розпод1ляс обов'язки м|>к ними;
4) планус роботу управл|ння, вносить пропозиц|| щодо формування план|в

роботи районно| державно| адм|н|страц1|;
5) вхсивас заход|в до удосконале!]ня орган|зац!] та п|двищення ефективгтост'|

роботи управл|ння;
6) зв1тус перед голово}о районно! дер){(авно] адм|н|страц1| про виконання

покладених на управл|ння завдань та затвердя(ених план|в роботи;
7) мо>т<е входити до складу колег1| районно[ деря{авно: адм|н|страц1т;

3) вносить пропозиц1| щодо розгляду на зас|даннях колег]| районно|
деря{авно] адм|н1страц1| питань, що нале)кать до |(омпетенц|| управл1ння, та

розробляс проскти в1дпов|дних р1тшень;
9) мо>ке брати участь у зас|даннях орган|в м|сцевого самоврядування;
10) представляс |нтереси управл|ння у взасмов1дносинах з !нгпими

структурними п|дрозд!лами районно| державно| адм!н|страц!], з [епартамег{том
соц|ального захисц населення {арк|всько] обласно| дер>кавно| адм1н|страц1|,

органами м1сцевого самоврядування' п1дприемствами' установами та

орган|зац1ями - за дорученням кер|вництва районно| дерхсавнот адм!н|страш1|;

1 1) видас у мех(ах сво|х повновая{ег1ь на1{ази, орган1зовус контроль за |х
виконанням.

Ёакази нормативно-правового характер} ят<| зач|па}оть права) свободи ]

законн1 |нтереси громадян або ма1оть м|жв1домчий характер, п!дляга}оть

дер>кавн|й ресстрац|! в територ1 альному орган1 1\{1 н1 стерства гостиц!|;

12) подас на затверд)кення голов] районно| дер)кавно[ адм1н1страц1| прос1{ти

ко|пторису та [птатного розпису управл|ння в ме)ках визначено| гранинно[

чисельност1 та фогтду оплати прац| його прац1вник|в;

13) розпоряджасться ко1штами у ме}1(ах затверд}кеного голово}о районно|
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дер)кавно| адм|н!страц|| 1(о1шторису Аоход|в 1 видатк|в на утримаъ;ня управл1ттня,

мас право розпор яд}катиоя рахунками та шраво пер!шого тт|дпису плат|>кних,

розрахун1{ових' |нтших ф1н ансових ! б ант<] всьт<их до1{уме нт!в управл|ння ;

14) зд|йснтос доб|р кадр|в;
15)орган1зовуе роботу з п!двищення р|вня профес|йно| компетентност1

державних слу>кбовц|в управл|ння;
1б) призначас на посади та зв|льняс з посад у поряд1(у передбанеь1ому

за1{онодавотвом про дерх(авну слркбу дер>т{авних слу>кбовц|в управл|ння,
г1рисво}ос |м ранги дер)кавних слух{боЁц1в, приймас р|гшення щодо |х заохочення

та притягнення до дисципл]нарно| в1дпов|дальност| за висновком

дисципл1нарно| т<ом|с|] з розгляду дисципл1гтарних справ;

|7)лриймас на роботу та зв|льняс з роботи у порядку' передбаненому

законодавством про прац}о, прац|вник|в управл1ння, ят<| не с дер)кавними
слркбовцями' заохочус та притягас до дисципл]нарно| в|дпов|далтьност1 ;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, 1!Ф належать до

повнова)кень управл!ння;
19) забезшечус дотримання прац!вт+иками управл1ння правил внутр11пнього

службового трудового розпорядку;
20) зд]йснтос 1ншл1 повнова)кення, визначен1 за1(оном.

10. Ёачальник управл|ння зд]йснтос визначен| 3ат<оном !кра|ни <[{ро

державну службу> повновах{ення кер|внит<а державно| слу>кби в управл|нн|.
11. Ёатсази начальника управл!ння' що суперечать 1{онституц1! та за!(онам

!кра|ни, актам |{резидента }кра|ни' 1{аб|нету Р1!н|стр|в }кра|ни, м|н!стерств,

!нгших центральних орган1в виконавчо] влади' мо)куть бути скасован| голового

районно| дер)кавно| адм|н|страц1| або в|дпов|дним органом виконавчо| влади

вищого р|вня.
12' [1ачальник управл|ння мас 3аступника нас1альника управл1ння

начальника загального в1дд|лу та заступни1{а начальника управл!ння,
начальника в|дд|лу контрол!о та соц!алтьгтих |нспет<тор|в, ят<! признача}отьоя г{а

посаду та зв|льня}оться з посади 1]ачальг1иком управл|ння в установле}1ому
з аконодавством порядку.

Ёа пер1од в|дсутност| начальни1{а управл|ння його обов'язки ви1{онус

заступник начальника управл|гтня 1]ачальни1{ загальг1ого в1дд1л} а в раз1

в1дсутност| останнього - заступни1{ начальт'1ика управл|ння, начальг1ик в1дд!лу

т{онтрол}о та соц|альних |нспет<тор|в.

13. [ранинну иисельн|сть, ф'нд
визначас голова районно| дер>т<авно|

бтодх<етних призначень.
14. 11]татний розпутс та 1(о1пторис управл1ння затверджус голова раиог1но1

дер)кавно| адм|н|страц!| за пропозиц|ями 1]ачальника управл1ння.
15' !правл1ння е [оридичного особото публ|иного права, мас самост1йгтий

баланс, рахунки в органах !'ер;кавно] ;сазначейсько| слухсби 9кра|ни, пенатку 1з

зображенням {ер*'""'.' [ерба }т<ра}ни та сво]м т+айменуванням' 1птампи 1

бланки.

оплати прац1 прац1вник1в управл1ння
адм1н|страц1т у мея(ах в|дпов1дних
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16. }правл|ння с бтоджетного установо}о та 1]е мас на мет! одер}кання

шрибутку'
17. !правл|ннто заборонясться зд|йснговати розпод1л отриманих доход|в

(прибутк|в) або ]х частини серед заоновник|в, прац|внит<|в (кр|м оплати |х прац|,

нарахування сдиного соц1ального внеску).
1в. у раз1 гтрипинення д|яльност| угтравл1ння (у результат| його л|кв!дагд!1,

злиття, под|лу присднання або перетворення) ат<тиви ушравл|ння передаються

одн!й або к|льком бтодх<етним установам або зарахову1оться до доходу бтоджету.

19. Аоходи (прибутки) управл1йня використову}оться виклгочЁ1о дт\я

ф|нансування видатк|в на його утримання' реал|зац|| завдань та функц1й,
визначених цим [{олоя<енням.

Ёачальни1( управл1ння
соц| ального захисту населення

районно| державно| адм|н1страш1| 2г-" -^-]_^-:- Фл ет<с андр !}}4€ янськии

погоджвно

3аступник голови районно|
державно: ?дм ! н1страц1|'/,-

ш 6олодимир [)/БАРББ

погоджвно

Ёачальник в|дд!лу ч}'а6ового
забезпече ння апарйу районно|
дерх<авно| адм|Ё1страц||


