розпоряд?ttЕння

голови вIльшАнськоi рАйонноi aEp?KABHoi АJмIнIстрАцli
кlровогрАдськоi оБлАстl
вiд"18'

жовтня
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смт Вйьшанка

л,

233-р

Про затвердження Положенrrя про управлir*rя
соцiа.rьного захиgгу населення ВiльшанськоТ
районноТ лержавноi адмiнiстрацiТ

Вiдповiдно до законiв YKpa'irTи <Про мiсцевi державнi адмiнigтрацiI>,
<Про державну службр>, постilнов Кабiнету MiHicTpiB Украi'яи вiд l8 квiтня
2012 роry Nо 606 <Дро затверджешtя рекомендацiйнпх перлiкiв струкryрнЕх
пцроздiлiв обласноi Киiвськоi та СевастопольськоТ MicbKoi', районноi районноi
в мм. Киевi та Севастополi державних адмiнiстрачiЬ, вiд 26 вересня
2012 року Jlb 887 <Про затверджен}tя Типовою положецнJl про струкгlрний
пiдроздiл мiсцевоi державноi адмiнiстрацЬ (зi змiнамп), паказу MiHicrepcTBa
соцiальноi попiтики Украiнл вiд 04 листопада 20lб роry Nэ 1296 <Про
затвердження Меmдичнrтх рвкомендацiй з розроблення положень лро
cTpyKrypHi пiдроздiли соцiшrьноm захлсту нzюепення мiсцевих державнIr(
адмiнiстрацiй>

:

1. Затвердити Положення про управлiння соцiа_irьного захисту населення
Вiльшанськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ в новiй редакцii (додасться).
2. Визнати таким, що втратило чиннiсть. розлорядження голови районноТ
державноi адйнiстрацiТ вiд 10 сiчтrя 2013 року Nч 8-р <Про затвердженнJl

Положення про управrrirтня соцiального захисry населеяrrя ВiльшанськоТ
районноТ лержавноТ алмiнiстрачiТ>.

3.

Контроль

за

виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районноi державноТ адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй зrсryппrrк головп
районноi дерхсавноi адмiнiсrрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
дерr(авноi адмiнiстрацii
ro жовlв)l -avl / J\ч.aJJ-I.,

ПОЛОЖЕННЯ
про управлiння соцiальногю захисту населення
Durьшёнськt)! раиt,Ен(,l лсlrrкаtgнчr i1J.lмrнlý rрiщIr

1. Управлiнrrя соцiальною зах"сry населення Вiльшанськоj райоIтноi
державноi адмiнiстрацii (да.пi _ управлiння) е струкцрним пiдроздiлом
раид,::рrt?цмrпrс l рац| l, щtJ у rьчрruеrь!я lu.]tut trtu райuвlur лgрrкi rttul
адмiнiсrрацii, входить до ii скlтадl i в межа:i району забезпечус виконання

покладених Еа чпDавлiння завлань.
2. Управлiння пiдпорядковане головi районноТ державноi адмiяiстрашii', а
також пiдзвiтне i пйконтрольне [епартаменry соцiа;rьного захясту яаселеIiпя
KipoBol ралськоi обласноТ державноi адмlнlстрацlj.
3. Управлiння у своiй дiяльностi керусться Копституцiею та законами
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MiHicTepcTBa соцiально.i полiтики (.шa,.ri - Мiнсоцполiтики), MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи, .Щепартаменry соцiа,rьного зztхисту населення
кiровоградськоi облдерхадмiнiстрачii, розпорялжекпями голови районноi

також положенtlям про улравлiння.
Сrснul;ним *шlанням ;,lrрав,lliннл ) r,re/i\it\ 1-1ca:ri;auii цсрrкавнr,li
соцiальноi лолiтикл в районi у сферi соцiального захисту Haceлelllul е:
l ) забезпечення реалiзаtlii пеожавноi полiтпки
у сферi сотriально-тпчпових
вiдносин, оплати i належнях lT"toB праui зайнятостi населенllя. у ToM.v числi
соцiальнот та прфесiйноi адаIIтацiт вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас
або вiдставку, i тих, якi пiллягають звiльненню iз Збройних Сил УкраiЪи та
iнших вiйськових формlтань;
лержавноi аДMiHicTpauii,

.i.

]),rлбqlп.цл,,.._

а
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з:rхисту населення, дiтей, BHyTpirmrbo перемiщених осiб, пiдтримки ciM'T, у тоьry
числi сiмей з дiтьми, багатодiтних, молодих сiмей; запобiтаяllя насилютву в
ciM'i; забезпечення piBпocTi прав чоловiкiв та жiнок, протидii торгiв-лi людьми,
виконанýя програм i заходiв у цiй сферi;
J, rIряJяачснн)r ,la rJиlDlala guцtiulьнOl лulluмur!1, alllrecnur r,рчшовоr
допомоги, комленсацiй та iнlшrх соцiальних виI вт, вс,ltшовлених
законолавством Укпаiни_ напання счбсипiй пля вiлrпкогчмння ви.lтtат на оплатч
житлово-коltм{альних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого

пiчного побlrгового палива та пiльг з оплати житлово-комунальних послуг i
гtосJryr зв'яrку;

4) rlоrпобпення та ппганiзяпiя Rикояання комппркснrrх rrтхrгпям тя зяхопiв

Iцодо полlпшення

станоRиIца соцlально вразливих верств насепення,
вЕутрiшньо перемiщеню( осiб, сiмей та громадян, якi перебувають у скпадних
житт€вих обставинах, та всебiчне слриянЕя в 0триманнi ними соцiальнIIх
виплат та послуг за мiсцем проживання. леребуванняi
JJ
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створенню умов для безперешкодпого доступу iнвалiдiв до об'€ктiв
iнфраструкту_ри;

,,lуп.ппа

соцiа,rьноi

6)

забезпечення у межах повновакень контроJIю за дiяльнiсто
виконавЕIих органiв мiсчевого самоврядування щодо опiки та пiклування над
lt0БttoJlt,lttiми tt(iдtt^jлаtнлми осOо&ми la ос('(,a!ми, ц,йrrrJtьна лltJлаtнiс,tь яки-t
обмежена;

пеалiзашiя .цержавноi полiтики v crlrepi озлоповлення осiб з
iнвалiднiстю, r,ромадян, пос,граждмих внаслiдок Чорнобrrльськоi катастрофи,
BeTepaHiB вiйни (в тому числi уцаснr.ткiв антитерористи.Iноi операцii), осiб, на
яких поширю€ться чиннiсть законiв УкраiЪи <<Про стаryс ветеранis вiйни,
гараIrтii iх соцiального захlлсту)) та (Про жертв нацистських переслiдуваь}r;
7)

призначення (перрахl,нк7) та виIIпати пенсiЙ органами ПенсiЙного фопду
Укра'iни; проведення iнформацiйно-Еюз'яснювальноi роботи;
9) розроблення та органiзацiя викоЕання комплекснlrх програJvI i заходiв
щодо забезпечення рiвпих прав i мохплвостей чоловiкiв та жiнок, протидiТ
lopl lt'Jll .)lКJЛЬМИ!'rallo1rll'aн}rr' Hacr,rjlbulBy В cIM l.
5. Улравriння вiдповiдно до аизначених noBHoBiDKeHb виконуе TaKi
fivHKrrii:
1) органiзовуе виконання норм Констиццii законiв Укра'iЪи, акгiв
Прзидента YKpa'ilM, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв Мiнсоцполiтики та
здiйсню€ контроль ra ix реалiзачiсю:
2) аналiзус стан та тендевчii соцiальною розвитку у межirх вiдповiдноТ
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З) бере yracTb у пiдготовцi пропозицiй до проекгiв програм соцiальноекономiчного розв}rгку вiдповiдноТ адмiнiстративно-територiальноТ одиницi;
4) вносить пропозицii щодо проекry вiдповiдного мiсцевого бюджgту;
5) ,забезtrcчус ефкrивне i цi.rrьове llиK(rpиc,(aнtul вiлtrчвiлних бю/чкс,rних

коштiв;

6) бепе ччас,ть v пiпготовrri зяхопiв rrrопо пегiонапьяого llо?Rи,I-кч:
7) розробляе проектп розпорялжень голови райдертсадмiнiстрацii;

8) бере ylacTb у розробленнi проекгiв розпорялжень головIt районноТ
дсржавноi адмiнiстрацii, проекгiв рiшень, головними розробвиками яких с iншi
cTpyKTypHi rriдроздiли;
п\ кл_л,,..лл*, ,. -;-_л*л_--; л_;-:- _л-л_.. ллхл--.лт *л_.,.л_..лт л-,.:.-:л*л.,::
&qя lx розгляд}, на cecii вiдповiдноi райоIrноi ради;

з

l0)

гптчс самостlйно япо naloм ? lнтiтими стt!чI(тчYl*ймй пrгпо.lпlпамя
iнформацiйяi,
ан:lлlтичнl та статистrчн1 матерlапи, адмlнlетративну,
оперативну звiтнiсть з птtань що нмежить до його компgгеЕцiТ, дlя податтня
головi рйонноi державноi адмiнiстрацii;
1 l) забезпечус проведення заходiв щодо запобiгання корупцii;
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меморандJtiв, протоколiв зустрiчей делегацiй
повЁоважень:

13) розглядае

в
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робочих грул
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у межах

cBoix

установJIеному законодавством порядку зверненrur

фомадян;

1+, оrlрацьOвус заtlиtи l звернеttн)t flаролtrип д(itrуrаtld , крацtи la

деuу,rаr,iв вiлlrовiлних мiсцевих рал;
15) зябезпе..тче лостчп яо пчблi.rнот

iнrьпмапii поlпопяпником якоi

е

упр:rвпlння;

16) постiйно iнформуе населення про стан здiйсЕенЕя визначених

законом повновФкеЕь;

17)

викону€

повноваженвя, делеговавi оргааами

мlсцевоm

18) забезпечуе у межах cBoix повновакень викоя lня

завдань

мобiлiзацiйноi пiдютовки, цивiльного захисту населення, дотриманЕя вимог

законодавства з охорони працi, пожежноi безпеки;
19) органiювуе робоry
укомплекг},ваIIня, зберiтапня, облiку та
tlик(rрис!анвя архrrrпих локумЕнl rrr;
20) забезrrечус у мgжtй cBo'rx повновiDкень реа,лiзацiю лержавноi полiтики
стосоRно заyйстч iHrbonMaltii з обмежени!t лостчпоlп.
21) бере у{асть у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства коJIекгивних
трудових сfl opiB (конфлirгiв);
22) забезпечус захист персонаlьних дarних;
2З) защ"rас громадськi та благодiйнi органiзацiii до виконання соцiальних
_л_л--: л: --л*: ------. лл--л-:_.
24) здiйснюс нагJuIд за додержанням вимог законодавства пiд час
призначення (перерахунку) та виппати пенсiй органаr,ли Пенсiйного фонду
Украiни; проведення iнформацiйпо-роз'яснюватrьноТ робmи;
25) забезпечуе органiзацiю ефекгивного спiвробiтництм мiсцевих
oplaнiв tsикоttarвчol ti/!али ,ta 0plaнla мtсцсвOlIJ a;амаврядуtsання з rrp0фcrtrjrкaми
та iхнiми об'едrrаннями, органiзацiями роботодавцiв та iхнiми об'сднаннями;
26) у сферi соrtiапьно-тпчповtтч вiпносия, оппати ппаtli та tайнятrrстi
населенЕя:
забезпечуе спiвробiтництво мiсцевих органiв викопавчоi влади та органiв
мlсцевою
самоврядумчня,
профспiлками
ixнiми об'еднаннями,
орtанiзацiями роботодавцiв
iiнiми об'сдяаннями, сприяе розвкт(у
лл--:л--,.л*л
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пппRппить R чстяноRпенalмч1яконопяRством
пппяпкv гlовlпalмнv
реестрацiю колективнrх доrcворiв, ix первiрку на вiдповiдкiсть чинном,ч
законодавству та забезпечуе зберiгалrня копiй;
проводrтть монiторинг показникiв заробiтноi Iшати та своечасностl ii
виплати працiвникам длриемств, установ, органiзацiй Bcix форм KrracHocTi, а
,i,iinori(
iiri];й чirriri otio-iiiлiipiialiцia;
забезпечуе соцiа:rьний захист працiвникiв, зайнятих па роботах зi
шкiдливими m важкими 1,мова},lи працi. вжпвас заходiв до якiсного проведення
атестачiТ робоч ltx Micub за умовами прачi:
розробляе (бере ylacTb у розрбленнi) районну програму зайнятостi
вас-tjJ(еяlDa, (,9рý учасrъ у рgчJir5ацlr ttдмх Jа.LUдiё щOдо lluJlrltmetiнJt сfltуацrr fld
ринку npal]l;
бер y.racTb у яиконаннi захопiв, пепелбачених пержавними ппоmrэмами
соцiальноТ та професiйноТ адаптацii вiйськовослужбовчiв. звiльнених у запас
або вiдставку зi Збройних Сил та iнших вiйськовrп формувань i контро.lпое ix
реапlчtцtю;
27) з питань реаriзацii заходiв соцiа.льноi пiдтримки населення;

сфсидiй для вiдшкодlrванюI витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрzшленого газу, твердого та рiдкого пiчною побlтового палива,

пiльг з оплати китлово-коIr[у[l:лJIьниr( послуц послуг зв'язry, пiльг на придбанtrя
твердого палим i скралленого газу та пiльювою проТзду окремим каrегорйм
lромаляlt, rнцlих цl]rы,, rrерgлuачеЕих закOналаirсIцчýl .у краrни;
проводить призначення та виплату:
цержавноi лопомотлт сiм'ям з пiтьми, ма позабезпе..rе-rтим сiм'ям, петlхсавноi
соцiа_льноi допомоги iнвалiдам з дитинства та лiтям-iнвалiдам, тимчасовоi
державноТ допомоги дiтям, батьки яких ухиJrяються вiд сплати алiментiв, не
мають можJIивостi уrримувати дитину або мiсце проживаrтrrя ii невiдоме,
щомiсячноi грошовоТ допомоги особi, яка прожива€ разом з iнва.lliдом I чи lI
__-,-.. _.-_л-: -л." -л.,-,;.-..л_л
-;,.л*л-..л... ..л..:л::
медичного закJrаду потребуе постiйного сторонньоm догляду, на догляд за ним,
цомiсячноi адресноi допомоги вну,грiпrттьо перемiщеним особам для покриття
витрат на проживання, в юму числi на оплату )lситлово-комунlшьних послуг,
особшl, якi не мають права на пенсiю га iнвалiдам. одноразовоi грошовоТ
лOrrOмOIи {,соOам, якl (J1римаJrи tlJtecнl у{лколження tltл час учаO,r,l у масOвих
акцЬх громадського протесту, цо вiдбулися у перiод з 2l листопада 2013 року
по 21 лrотого 2014 pK.v- олттопазовоТ mопtовоi попомоги чпенам оiмей осl'б
смерть яких пов'язана з участю в масових акrliях громалськоm протесry, цо
вiдбулися у перiод з 21 листопада 2013 року по 2l ;потого 2014 рку, а також
особам, яким посмертно rцисвоено звання Герой УкраТни за lромалську
мужнiсть, патрiотизм, героiчне вiдстоювання копстиryцiйних засад демократii,
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пiд час Революцii гiдностi, одноразовоТ грошовоТ допомоги

внутрiшньG пеDемiценим особам.

якi

пеDебчвають

у

постра>tцал
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м

i

скпадних жцттевих
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обстяRиняy пIо сппиqяяенi спItiяпьним етлноRиптем Rняспiпок якйх оспбя
частково або повнiстlо не ма€ здатностi (не набупа здатностi або втратила i:0 чи
MoжJlиBocTi самостiЙно пiклуватися про особисте (сiмеЙне) хrrгя i брати
)rчасть у суспlльному жIлтгl, а також lнших видlв державноl пrдтримки
вiдповiдно до законодавства Украiни;
л,-лл-,:-*,--л:
[{w,1.1!, r n{,t лu,чl l lчлфц.
и пvi -----л_
,1,1lJlа r, лllrу4цrurullп
п l"l
,lр4ч,э|\4l
догJlяда€ за iнвалiдом I групи, а також особою, яка досягла 80-рiчного BiKy;
непDаttюючим фiзичним особам за надая ня соцiальних пос,туг:
одноразовоТ винагороди жiнкам, якlл"l присво€но почесше звання <<Матиrероihя>;
()ере учtao,rъ у P{r(r('lt комlоtи, у rrj(,pcни-,( trри лсрr(аанlи алмrЕiсrрацrr aа
раиоЕнlи радl з питань соцlального захис Iy HaceJreнш{;
спDияе lтк)малянам в опепжаннi локчментiв_ необхiлних лля пDизначення
окремих видiв допомог, субсидiй та надання пiльг;
проводить елекrроннi звiрки iнформацii вiд органiзацiй-надавачiв постцг
щодо BиTpaTl пов'язаних з наданням пiльг окремим категорИм громадян, з
вiдомостями, що мiстяrься в €дином5r державному автоматизованому pecTpi
лл:< _,.i ,.л,л- -лл-л.,- _i-._.,,

проводlть розрахунки з органiзацiями-надааачами послуг за наланi
пiльги окремим катэmрiям громадян та призначенi житловi субсидii

населенню;

формус податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сгrлаченого) на
державякх соцiальних допомог;
проводить iнвентаризацiю особовrо< справ i особових paxyHKiB осiб, якi
одерхý.,ють соцzшьну допомоry, субсидii та пшьги в устаяовJIеному
законодавством порядкуi
oplaнцurrye rtриичм локумен!rа шlх rrризначсЕня ycrx видll, lJоцlа)lьн('l
доIlомоlи a rrocJlyг за принципом (елиноrо BiKHа>> ta забезпечус розt,.:rяд зilяв ,ra
поийвяття пiпrень вiлповiпно по затвепгжених станпаптiв напаrтня посJtуг;
нада€ консультацiТ з питань прийому документiв для призначення ycix
видlв компенсацlи, пlльг, соцlальноl допомоги та послуг у сlльськlй мrсцевостl,
у тому числi щrяхом органiзацii роботи (мобiльних соцiшlьнrа< офiсiв>>;
здiйснюс контроль вiдловiдно до чинною зiжонодавства за цiльовим
T

,.л.,,-:_

_*-..л_л

-л-.,.л_.,л?

лл,,:_-,.,л.j

-л-л,.л_.,

та iнших видiв соцiально.i пiдrримки, передбачених законодавством Украiни;

органiзовус робоry юловнtоt держаЕних соцiапьних iнспекrорiв та

державних сочiальних iнспекгорiвi
28) у сферi реалiзацii державних соцiаьпих гарантiй окремим катеюрiям
rромалriя;
орlанiзовуе призttаченшr та BиlulaTy доllомоги, комленсацй та налання
iнпlих соrriальних гапантiй ттtомалянам_ якi постт)ажпапи внаслiпок
Чорнобильськоi катастрофи, вiдповiдно до законодавства УкраiЪи;

6

1пiйснrоa

пi пг(,|тоRкч

покчментiя пtопо RизIJяqення cтaтvcv осiб

постражлаJrи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи;
органiзовуе санагорно-курортне лiц.ваrня осiб

trKi

з

iнвалiднiсж), BfiepaнiB
вiйни та працi, жертв наIцстських переслiдувань. громадян. якi лостаждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастофи, а також вшшаry rроцових компенсалiЙ
aapтorTi ca;aтopiio-Ki?oijTiioio пi,ilъааах дс;а7i,,
rро;;ад;а
^?"c.oР;;i';
вiдповiдно до законодавствlt Уьраilrи;
лода€ пролозицiТ до проектiв регiонzлльних програfil iз соцiальною захистч
fромадян, якi постра:кдаJrи внаслiдок Чорнобильськоi катас,грофи;
органrзову€ в межzD( cBo€l компетенцl роботу з надiшIlJl пlльг
Ire}t(,t(,ltgРtl1li, Ucouaý! з l}iбаJriлнiс,a,кr, веlсрапам blllllп,Ld
arрацi, (rлцttчким
неllра_tездатним Iромадяrrам та iншим каl,еl,орiям осiб, що маю,lъ право на
пiлъги Bi пповiлно lrо законопавстRа Укпаiни:
органiзовуе збiр i подання док_ум;нтiв Й виплати:
однор:}зовоr грошово1 допомоги поqтрzDкдмим 1 вtтутрlшньо пер€мrщgним
особам, якi перебувають у скJIаднш( життевих обставинах, що спричиненi
соцiальним становищем, внаслiдок якш( особа частково або повнiстю не ма€
пiкrtlватися про особисте (сiмейне) життя i брати 1,часть у суспiльному жиl,гi;
олнорi}зовоi грошовоi допомоги особам, якi отримали тiлеснi ушкодженнJl
пЦ час участi у масов}D( акцiях громадськоm протесту, що вiдбулися у перiод з
2l листопада 20lЗ року по 2l ;потого 2014 рку;
в9лс (л)]lrк вну tрrцшьо lrсремlщсних ocru;
Irроводить перевiрки достовiрностi та повноти iнформацii про фактичне
Miclre ппоживаrтня/пеоебчвання ввr"гпirтпrьо пеrв,rirпевоi особи;
анаrriзус стан виконання комплексвих програм, здiйсневня заходiв
соцiальноi пИтрI{мки мапозабезпечениr( верств населення, наданllя
встановлених зziконодавством пiльг соцiально незахищеним цюмадяrrам та
подае юловi районноi держадмiнiстрацii пропозицii з цих пятань;
органiзовуе та проводить виIIлату однорirк)воi матерiальноi доломоги
особам, якi поfiраждitли вiд mргiмi .rподьми;
29)
сферi надаяrrя населенню соцi:rльних послуг (соцiального
0Uc-|) l ('вування l. llрuведсння сOцlаJlьн(JI рOОO,t,и:
органiзовус роботу з визначеIrня потреби адмiнiстративно-териюрiапьноi
опиЕиlll v соrlrапьних поспчгах готчa тя попаa ппопозиlIii пайоннiй
органiзаltll надання соIчальних послчг вlлповlлно ло
держалмiнiстацiТ щодо органlзаIltl
лgржа,rtмiнlстрацll
потреби, створення установ, закладiв та сJryхб соцiалыrою захисту та
соцiшtьною обслуговування населеЕня формування соцiа.rьноm зад4овленItя на
надання необхiдних соцiмьних послуг Еедержавними органiзацiями;

у

ллЁлл*л,_,_
ла-i,.
J4v!Jrr!1!

лл:а

_-.: л_л_..л,л-.
л_ _D ,,*лл_-:--..JDьуrФrtNл

л\t

JrlрФrrпц

л
J

нацравлення в установи та закIади, що надzrють соцrа.пьнl послуги, cпplljle в
оформленнiйокументiв цим особам:

7

сппямatRчa та кrrrtпIинчa,лi9пI-нiстt Riqыпансккпгп пяйонного lteн-гnv
молодi, районного територiального ше}ттру
соцiальнrо< сrгркб ciм'i, дiтей
соцiального обсл}товування (налаrrня соцiальнrж послуг) та iншrж установ,
закладiв та сJIркб в реалiзацii законодавства УкраiЪи;
сприя€ впровадЖенню новиХ соцiальних посJryг, у тому числi платних,

i

Бiл4i\rD,лпw д., .,a\va!A@o9, Dа J л+вlп'|,

забезпечус досц-пнiсть громадян до соцiальнлтх послl,г- контролюс Iх
якiсть та своечаснiсть надання вИповiдно до законодавства УкDаТЕи;
плануваннi бюджетних капiта,rьrrих вкладень на
бере 5rчасть
булiвниuтво установ i закладiв соцiального захJ{сry населення та соцiального

у

обсл;rr trByBaHHrr BtrýeJteнtlrt;

crrpиJle створенню Еедержавних служб, заклалiв, установ, якi налаюгь
соlriальвi посл_yги громалянам похилотп Bik"v, особам з iнвалiпнiсткl. сiм'ям з
дiтьми, сiм'яl"/особыr,r, якi перебувають у скJIадя}rх життевих обставинах i
потребують сторонньоi допомоги, особам, якi пострФr<даJlи вiд торгiвлi
JIюдьмиl насиJIьства в ciM'i iншим особам, якi перебувають у складних
життевих обставинах i по,трбують сторонньоi допомоги;
virРrrii-

Бi;.tчtri-р!ц\цNl

vyt шrrJqчr

gvJrvrrlvP

допомоглt соцiально незахищеним громадяrIам, якi лотребують волонтерськоi
допомоги, та поширеинi iвформацiТ Trpo органiзацii та устаяови, що заIryчають
до своеi дiяльностi волонтерiв, фiзичних осiб, органiзацii та установи;
спр}rя€ вJIаI]]ryванню за потреби до будинкiв-iнтернатiв (пансiонатiв)
rpoмalцH rrоxиJrol ч BiKy, чсiб з iнваliлнiчrrо ra лirсй з iнваriлнiс rT ;
органiзовус робоry з питань опiки та пiклування над повнолlтнlми
непiезпатпими особами та rюобами, lrивiльна лiезпатнiсть якrтх обмежена;
слрия€ блаюдiйним, релiгiйним, волонтерським, громадським
об'еднапrrям, установам та органiзацiям недержавноi форми в.пасностi, окрмим
fромадянzлм у наданнi соцiальноi лоrrомоги та соцiшtьних пос,llуг особам з
iнвалiднiстю, BeTepaH{rM вiйли та працi, громадriнzrм похилого BiKy, а також
i,-..--.". лл.,iл-,..л
-л-л<,,_л.л_ -,
-л лi..r_,. -..: цvywJщwLD
l
iiJ.j.ЛiiiЦчiiriм
iiiii.iiiii
ciiЦiiribiiij
J
скJIадних життсвих обставинм;

YчпчJпllаЕL

'ла

вживае заходiв щодо запобiгаяня бездомностi та соцiальноm захисry
бездомню< громадян;
сприяе пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацii соцiшьних
rrparцr*t{Kit, qахlrrцrts в соцrаlьнOt ро(,O,r,и, llрацшникlts уýTаноts i зак.Jtалlв
системи соцiального захисry та обслуговування населешя;
З0) у сфепi соrliальпоТ iпTemaTri'i осiб з iнпалiпнiсткr:
веде облiк осiб з iнва:riднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших осiб, якi
мirють право на безотrlатпе забезпечення техпiчними та ifi ями засобами
реабiлiтацii;

I1роводить робоry з оформлення документiв дrя визначення
iББiijii.iiiii\i'i'ni ia ЛiiСri-iпбaiJrrлrБ nii Uaj9iiJiiiin
автомобiлями;

прам осiб з

кооппиt{чa поботч пеабiпiтяпiйних vcTaHoB ппя осiб 1 iнRяпiпllrстm тя
дlтеи з tнвlullднrстто MlclleBoю рlвЕя l сприrlе lx розвитку, рзгляда€ пропозиц1l
органiв мiсцевого самоврядвirння щодо потреби у сrвореннi, реорганiзацii,
лiквiдацii реабiлiтацiйних установ;
прийма€ у BcTalroBJieнolлy порядку рiшення пр B IpitBJIeHшl до
у,оч|ц

lацlflпуlл

|lдпL

J

l

лl, t

J rл@rv_(.rwrfu,
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також дiтей BiKoM до двох poKiB (вклlочно), якi належать до групи ризиLу цодо
от,lэиманrrя iHBa.lliдHocTi;

здiйснюе випJIату грошових компенсацiй. лерелбаченrо< зiжонодавством
УкраiЪи;
визввчас truapcuy у заutiзligчсннt (rclu з llllrautaлHlc,ll(J ttt uкlrемих каtеruрrи
насеjlення ]ехлlчними,tа
lншими
ав,tомобltям и,
засооами
реаоl]ll,|ацlll
санатoDно-кчDоотним лiкчванняv. v пrювепеннi компенсаttiйних виплат.
передбачених з!жонодавством УкраiЪи, та направJIя€ узагальнену iнформацiю
департаменry соцiального захлсту населенrrя обласноi держадмiнiстрацii;
подае пропозицiТ органам мiсцевого самовряд),ванItя щодо потреби у
комунаJIьних реабiлiтацiйнrх установах для осiб з iнва.пiднiстю та дiтей з
:,._л_:-.,:л*,л.

iнформус осiб

з

iнвалiднiстю щодо моrrсчивостей проходх(еIня пими
професiйноТ реабiлiтацiТ в реабiлiтацiйяrх установах i про послlти дерхавноi
сл}жби зайнягостi з метою вибору ними виду професiйноi дiяльностi та
визначенЕя виду прфесiйною навчання lшллrом професiйноi rпдгоmвки,
llgperrrлr,oIorrKи аOо rrцвищ9ння кlltl.,,llцrlкацlr;

iнформус центри зайнятостi мiсцевого рiвня та вlдlшlен}tя Фонду
сопiального захистч iнвапiпiв тmо осiб з iнвагiпнiсткr_ якl вяявили бажання
працювати;
бере участь у cTBopeHHi безперешкодного середовища для ммомобiльних
категорiй населення;
3l)забезпечуе ведення единоi iнrфрмацiйно-анаrriтичноi системи

автоматизов:lного ресстру осiб, якi
цен,грмiзованого банку данIтх з
iнформацiйних систем та peecTpiB, визначених Мiнсоцполiтию,t, пiдтримус
едине iнформацiйне i телекомунiкацiйне середовище у складi iнформачiйноi
ifiфрасT рукlури iчrifl(jоцl(,Jutики ,tа lrjиснии cctмcв,t, ./loкaJibttot MEPg,I(I;
32) iнформус нlюеленкя з пиftlнь, що HaJreжaтb до його компетенцii,
поз'яснtос mrrмалянам положення ноllмативно-пt)авовлтх акгiв з питапь_ пlо
нмежать ло йоm компетенцii у тому числi через засоби MacoBoi iнформацii;
J3) забезпечус на вiдловiдlому piBHi реалiзацЬ мiжнародшах проекгiв iз

9

l) отпимr,.вяти R чстянalRпеномч законопаRством пrrrrя пкч пiп iнrrrих
сrрукгурн}fх пiлрозлiлiв районнот держалмiнiстрацiт. органiв viсtlевого
с:lмоврrдування, пИприемств, установ та органiзацiй незалежно вЦ форми
впасностi та

ii

посадовIr( осiб iнформацiю, документи

i

матерiали, необхiднi

питань спецi:lлiстiв, фахiвцiв ilrших сTруктурних пiдроздiлiв

раионноr
(за
поюдженням з ix
держадмiнiстDацii, пйприемств, установ та органiзацiЙ
керiвIrиками), представникiв громадських об'сднань (за згодою);
З) вносити в установленому порядку пропозицii щодо удоскондIеЕня
pOUo lи раиOнноl лсIJri1алмlнlý,lрацrr у ýчrерr ýоцltlJlьноll, записlу HaceJiclt}r]rl;
4) корисц,ъатись в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоТ влапи, системами зСязкч
коцчнiкатriй, мепе),(ами
спецiального зв'язку та iнпrими технiчними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, прводити семiнари та
конференцii з пит€tнь, що належать до ii компетенцiТ.
7. Управлiння в ycTaHoBJteHoMy законодавством порядку та у межах
-.,--..л-i- ., i,,..,,,..,,
-i -лл,,-i _.,,..,

i

органами мrсцевого са.моврядуванIul,
держадмlII1страцrr,
раио}хlо1
териmрlаJIьними оргацами MrHlcTepcTB, lнших центральних органrв виконавчоl
влади, а також пiдприемfiвами, установами та органiзацiями з мотою створення

умов лля послiдовноi та рюдженоi дiяльностi цодо сTрокiв, перiодичностi
олержання r rrсрслання lвцuрмацlr, Ееоt)ллtltJl лtя Hi!le)itн(rt1) вик()нання
покладених на нього завдань та здiйснення затпанованих заходiв.
8_ vппавлiння очопюе начапьник. який ппизнаttаеться

пч i
посади головою районноi держадмiнiстрацii згiдно iз
на

поса

звiльняеться з
законодавством про державку слуtкбу за погодженЕям з дирекгором
деrrарl,аменту соцiальною зirхисту населенвя обласноi держад,riнiстрацiТ в
ycTzrHoBJIeHoMy законодавством порядкуо Uл,,л_. ,,,,,. -,-_л_-i....-.

) здiйснюс керiвничтво упрвлiнням, несе персональну вiдповИальнiсгь
за органiзацiю та резyльтати його дiяльностi, сприяе створенню належних умов
працi в управлiннi;
2) подае на затвердженнJr головi мiсцевоi держадмiнiстрацii положенЕя
l

lIp() yrrpatsJrmiir{;

3) затверлжус посадовi iнструкчii праuiвникiв струкryрного лiдроздiлу та
позпопiляе обов'язки мiж вими:

4) плануе робоry управлiння, вносить пропозицii rцоло

планiв роботи райопноi держадмiнiстрацii;

5)

вживае заходiв

до

ефективностi роботи улравлiння;

форлryъанвя

,га пiлвищення
удосконалення органiзацiI

-лл-,
ii.rijcл iýjir;irJic -лу,л,-r-лт
npc
ariniUiiiici лср;кад;,iiЁiстрацii,

пок.Jlадених на управлiння завдань та затверджених планiв роботи;
7) MoiKe входити до ск.ладу колегiI вiдповiдrоТ райдержадмiяiстрацii;
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яl Rноситк ппопо"иrrii
Х!
ппопо?иIтll
Iтlопо ltоlгпягч на .lясiпяннгх копегlt питяяь

aтто

напежать до компетенцii управJiння, та розробля€

проекти вiдповiдних рiшень;
представляе iнтереси уrравлiнхrя у взасмовiдносинах з iншими
стукryрними пiдроздiлами районноi держадмiвiстрацii, з департаI},rентом
соцiшrьного захисry населення йласноi держадмiнiстрачii ор_ганirми йсцевою
.irмij|Брrl+|iёапа, aiiдnРiicivicТБaiyiii, j/станоБаiiali 1а ор|апэацirчi;;
10) видас l, мсжах cBo'rx повноважень накази, органiзовус коllцlоль за Тх

9)

виконанням:
11) подас на затвердження голови районноi держадмiнiстрацii проекти
кошmрису та штатного розпису улравлiння в межiж визначеноi граничноi
чиUе,]tьatUс,l l ,1а qшвду (,r rаtи llрацa иOr(J rrрt!цlвtiик]rr;
12) розrtорялжаеTъся коrrlтами у межах затвердженого головою районноi
rепжа лмiнiстпаl tii коltгmписч чппавлiн ня:
13) проводить пiдбiр кадрiв;
14) оргапiзовуе роfuту з пiдвищення рiвня професiйноi компgгентностi
дsржавних службовцiв управлiнлrя;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
xoBlic;a;i{ciib yilpa.B,iiiiiiiri;
lб) забезпечус дотрим:rння працiвниками управлiпlu правил
вrryтрiшнюго трудового розпорядку та виконавськоТ дисциплiни;
l7) злiйснюс iншi повновiDкення, визначенi fаконом.

i0. i{акази начi.Jrьника уlrраыriнвя, щu суlrеречаrь Кrrвсtи rуцii ra законам
УкраiЪи, актап.1 Президента Украiни, Кабiнету MiHic,rpiB Украiни,

Мiнсоrrпопiтики_ можr,"гь бчти cKacoBaHi головокr пайоqноi пепжаm,.riнiстпаtrif_
директором департаменту соцiального захисту населення обласноТ державноi
адмtнlсц}ацrr.
11. Нача.llьник уlцавлiнIiя може мати засý,пнпкiв, як1 призначаються на
раионноt держад,riнiстрацii
12. Граничну чисельнiсть, фонд оrшати працi працiвникiв управлiння
визначае голова районноi держадмiнiстрацii у межах вiдповiдних бюджетних
призначень.
lJ. Штатний розпис та кошюрис управлiнля за tверджус голова районноТ

,о п6лплсurr;d
,,-л.--i,.,,Diплъiпlrл
пл
"^л.-._,i.,i4в-,,ii
jiFer|||jr
Порядку складання, розг.{яду, затвердження та осяовних ВИIr{ОГ До виконання
кошторисiв бюджетнlтх усп}нов, затвердхених пост:лновою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 28 лютого 2002 р. Ns 228.
14. Управлilтня € юридшплою особою публiчного пр:rва, мае самостiйний
OаUlaнc, рtaхунки U .уrФatJrrнцr л9р2кавноl кtujначсйськоr сJrу)i(rи i краiни у
Вiльшанському районi, ttсчатку iз зображенням .Щержавною Герба Украiни.га
cBoiM наймеrwвянням_ власнi бпанки.

