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ПЕЧЕРСЬКЛ РАЙОННЛ В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖЛВНЛ АДМIНIСТРЛЦLЯ

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

24,0з.202з 5l-K

Про затвердження Положення
про управлiння соцiального зa}хисту
населення Печерськоi районноi
в MicTi Киевi дерх<авноi алмiнiстраuii

Вiдповiдно до Закону Укра'ihи <Про MicueBi державнi адмiнiстрачiТ>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26 вересня 2012 року N9 887
кПро затвердження Типового положення про структурний пiлрозлiл мiсцевоi
лерх<авноi алмiнiстрацiil> зi змiнами, внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд2З травня 2018 року J\! 4З4, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Bia lб вересня 2022 року N 1041 <!еякi питання надання житлових субсилiй
та пiльг на оплату житлово-комунаJIьних послуг, придбання твердого та рiлк<rго
i,ti.tного побутового палива iскрапленого газу Пенсiйним фондом УкраТни>, наказу
MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни вiд 30 грудня 2020 року Nч 868 <!еякi
питання адмiнiстрування надання мiсцевими державними алмiнiстрацiями
i територiальними громадами соцiальноi пiдтримки у сферах соцiального захисl,у
населення та захисту прав дiтей>, а також з метою приведення установчого
документа у вiдповiднiсть до вимог законодавства Украiни:

1. Затвердити Положення про управлiння соцiмьного захисту населення
ПечерськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiТ, що додасться.

2. Управлiнню соцiмьного захисту населення ПечерськоТ районноi в MicTi
Кисвi деряtавноi алмiнiстрацii забезпечити дерr(авну ресстрачiю Положення про

управлiння соцiального захисту населення ПечерськоТ районноi в MicTi Киевi
дерх<авноТ адмiнiстрацii в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ПечерськоТ райоrrноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiсrрацii вiд 02 грудня 2020 року Л! 650
кПро затвердження Положення про управлiння соцiмьного захисту населення
Печерськоi районноТ в MicTi Киевi державноi a,uMiHicTpauii)>.

4. Розпор ядження набирае чинностi з 0l квiтня 2023 року.
5.
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ПОЛОЖЕННЯ
про управлiння соцiального захисту населення

печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

l. Управлiння соцiального захисту населення Печерськоi районноi в MicTi Киевi
державно'i адмiнiстрацiТ (далi - управлiння) утворюсться головою ПечерськоТ
районноi в Micтi Киевi державноi адмiнiстрацii, входить до ii складу i в межах
Печерського району забезпечус виконання покладених на цей пiдроздiл завдань.

2. Управлiння пiдпорядковане головi Печерськоi районноi в MicTi Киевi
державноi алмiнiстрацii, заступнику голови Печерськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ згiдно з розподiлом обов'язкiв, а також пiдзвiтrlе i
пiдконтрольне Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Китвськоi
Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii).

3. Управлiння у своТй дiяльностi керуеться Конституuiею та законами Украiни,
указами та розпорядженнями Президента Украiни, постановами BepxoBHoi Ради
украiни, постановами та розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни (далi - Мiнсоцполiтики), рiшеннями
КИiВСЬКОi MicbKoi ради, розпорядженнями Киiвського мiського голови, виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) та
розпорядженнями Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
наказами директора,Щ,епартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), iншими
нормативно - правовими актами, а також даним Положенням.

4. Активи управлiння пiдлягають передачi правонаступнику у разi реорганiзачii
(злиття, лодiлу, приеднання, леретворення), а у разi лiквiдацii - власнику майна або
органу, що прийняв рiшення про утворення управлiння.

5. Кошти управлiння використовуються виключно для фiнансування видаткiв
на утримання Управлiння, реалiзацiю завдань та напрямiв дiяльностi, визначених
цим Положенням.

б. основниМ завданнJIм управлiння с забезпечення реалiзацii державноi
соцiальноi полiтики в Печерському районi MicTa Киева у сферi соцiального захисту
населення.

7. Управлiння вiдповiдно до визначених гiцузевих повноважень виконус TaKi
завдання:

1) органiзовус виконанЕя Конститучii i законiв УкраIни, aKTiB Президента
украihи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказiв Мiнсоцполiтики та здiйсню€ контроль
за iх реалiзачiею;

Вiддiл
оргавiзацii
дiловодства
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2) забезпечу€ у межах своТх повноважень захист прав i законних iHTepeciB

фiзичних та юридичних осiб;

3 ) надас адмiнiстративнi послуги;

4) аналiзуе стан та тенденцii соцiального розвитку Печерського району MicTa
Кисва та вживае заходiв до усунення недолiкiв;

5)бере участь у пiдготовцi пропозичiй до просктiв програм соцiально-
економiчного розвитку Печерського району MicTa Кисва;

6) бере участь у пiдготовчi заходiв щодо регiонального розвитку;

7) вносить пропозицii щодо проскту вiдповiдного мiсцевого бюлжету;

8) забезпечус ефективне i цiльове використання вiдповiдних бюджетних коштiв;

9) розробляе проскти розпоряджень голови Печерськоi районноi в MicTi Киевi

державноl адм lнlстрац1l;

l0) бере участь у розробленнi просктiв розпоряджень
районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, просктiв

розробниками яких е iншi cTpyKTypHi пiдроздiли;

l1) бере участь у пiдготовцi звiтiв голови Печерськоi районнот в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацiТ;

l 2) гоryе самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами

iнформачiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi Печерськоi районноТ в

MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii;

13) забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii;

l4) бере участь у пiдготовui проектiв угод, договорiв, меморандумiв, протоколiв

зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах своiх повноважень;

15) розглядас в установленому законодавством порядку звернення громадян;

l6) опрацьовус запити i звернення народних депутатiв Украiни та депутатiв

вiдповiдних мiсцевих рад;

l7) забезпечуе доступ до публiчноi

управлiння;

18)постiйно iнформуе населення про

повноважень;

iнформаrtiТ, розпорядником якоl €

l 9) здiйснюе повноваження, делегованi органами мiсцевого самоврядува}Iня;

20) забезпечу€ у межах cBoix повноважень виконання завдань мобiлiзацiйн

пiдготовки, цивiльного захисту населенняlt дотримання вимог законодавства

охорони працi, пожежноi безпеки;

21) органiзовуе роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання

архiвних документiв;

22) забезпечуе у межах cBoix повноважень реалiзацiю державноi полiтики

стосовно зzlхисту iнформачii з обмеженим доступом;

голови Печерсько[
рiшень, головними

стан здiйснення визначених законом
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2з) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних трудових

спорiв (конфлiктiв);

24) забезпечу€ захист персональних даних;
25)забезпечУе органiзацiю ефективнОго спiвробiтництва мiсцевих органiв

виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування з профспiлками та iхнiми
об'еднаннями, органiзацiями роботодавцiв та rхнiми об'сднаннями;

2б) залучае громадськi та благодiйнi органiзацii до виконання соцiальних
програм i здiйснення вiдповiдних заходiв;

27) здiйснюе нагляд за додержанням вимог законодавства пiд час Ilризначення
(перерахунку) та виплати пенсiй районним управлiнням Пенсiйного фоrцу;
проведення iнформацiйно-роз'яснювальноТ роботи;

28) забезпечус соцiальний захист BeTepaHiB вiйни, осiб, якi мають особливi
заслуги перед Батькiвщиtlою, членiв сiмей таких осiб, постраждалих учасникiв
революцii Гiдностi, членiв сiмей загиблих (померлих) BeTepaHiB вiйни, членiв сiмей
загиблих (померлих) Захисникiв та Захисниць УкраIни, зокрема забезлечення Тх
санаторно-курортного лiкування, допомiжними засобами реабiлiтацii (технiчними та
iншими засобами реабiлiтацiТ), надання ocBiTHix послуг, соцiальноi та професiйноi
адаптацii вiЙськовослужбовцiв, якi звiльняються, осiб, звiльнених з вiЙськовоi
служби, надання соцiальних послуг, соцiальних допомог, iнших видiв матерiального
забезпечення та компенсацiй

29) забезпечуе ремiзачiю державноi полiтики з питань соцiальtlого захисту
населення, внутрiшньо перемiщених осiб, пiдтримки ciM'T, запобiгання та прот4дii
домашньому насильству; насильству за ознакою cTaTi, забезпечення рiвних прав i
можливостей жiнок i чоловiкiв, надання соцiальних послуг та проведення соцiальноТ
роботи, протидii торгiвлi людьми, виконання програм i здiйснення заходiв у цiй
сферi;

30)здiйснюе призначення соцiальноi допомоги, компенсацiй
соцiальних виплат, встановлених законодавством Украiни;

3l)злiйснюс органiзацiю соцiального обслуговування населення, здiйснення
соцiальнот роботи та надання соцiальних послуг, у тому числi соцiального
супроводу сiмей/осiб, шляхом розвитку спецiалiзованих закладiв, установ та служб
та залучення недержавних органiзацiй, якi надають соцiмьнi послуги;

32) здiйснюс забезпечення соцiальноТ iнтеграчiТ осiб з iнвалiднiстю, сприяння
створенню умов для безперешкодного доступу осiб з iнвалiднiстю до об'ектiв
соцiальноi iнфраструктури;

з3) з питань реалiзацii заходiв соцiальноi пiдтримки населення:

здiйснюе призначення:

- державноi допомоги сiм'ям з дiтьми, державнот соцiальноi допомоги
малозабезпеченим сiм'ям, дiтям з iнвалiднiстю, особам, якi не мають права на
пенсiю та особам з iнвалiднiстю, тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких
ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або

та lH их



4

мiсце проживання ix невiдоме, одноразовоi матерiальноТ допомоги особам з
iнвалiднiстю та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, якi проживають

разом з особою з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, якиЙ за
висновком лiкарськоi KoMicii медичного закладу потребуе постiйного стороннього
догляду, на догляд за ним, допомоги Еа проживанЕя внутрiшньо перемiщеним
особам, особапл, якi не мають права на пенсiю та особам з iнвалiднiстю, одноразовоi
грошовоi допомоги особам, якi отримали тiлеснi ушкодження пiд час участi у
масових акцiях громадського протесту, що вiдбулися у перiод з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразовоi грошовоi допомоги членам сiмей
осiб, смерть яких пов'язана з участю в масових акцiях громадського протесту, що
вiдбулися у перiод з 21 листопада 20lЗ року по 2l лютого 2014 року, а також
особам, яким посмертно присвоено звання Герой УкраТни за громадянську мужнiсть,
патрiотизм, героТчне вiдстоювання конституцiйних засад демократii, прав i свобол
людини, самовiддане служiння yKpaiHcbKoMy народовi, виJIвленi пiд час Революцii
гiдностi, одноразовоi грошовоi допомоги постраждалим i внутрiшньо перемiщеним
особам, якi перебувають у складних житт€вих обставинах, що спричиненi
соцiальним становищем, внаслiдок яких особа частково або повнiстю не ма€

здатностi (не набула здатностi або втратила iT) чи можливостi самостiйно
пiклуватися про особисте (сiмейне) жит"гя i брати ylacTb у суспiльному життi, а

також iнших видiв державноТ пiдтримки вiдповiдно до законодавства УкраТни;

- державноi соцiальноi допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та

особам з iнвалiднiстю i лержавноТ соцiальноi допомоги надогляд;

- щомiсячноi компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка

доглядас за особою з iнвалiднiстю I групи, а також особою, яка досягла 80-рiчного

Biky; непраuюючим фiзичним особам за надання соцiальних послуг; пода€

пропозицii Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii пiд час

формування проекту вiдповiдного мiсцевого бюджету щодо передбачення коштiв у
складi видаткiв на фiнансlвання мiсцевих програм соцiального захисту та

соцiального забезпечення на компенсацiю фiзичним особам, якi надають соцiальнi

послуги;

- одноразовот винагороди
героiняD;

бере учасr.ь у роботi комiсiй, утворених при Печерськiй районнiй в MicTi Кисвi

державнiй адмlнiстрачii з питань соцiаJьного захисту населення;

сприяе громадянам в отриманнi документiв, необхiдних для призначення

окремих видiв допомог;

проводить iнвентаризацiю особових справ i особових paxyнkiB осiб, якi

одержують соцiаJIьну допомогу в установленому законодавством порядку;

органiзовуе прийом документiв для призначення ycix видiв соцiмьнот

допомоги, надiсланих поштою або в електроннiй формi (через офiцiйний веб-сайт

йi"соцпопir"ки, iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи органiв виконавчоI влади

та органiв мiсцевого самоврядування або €диний державний веб-портал електронних

жiнкам, яким присвосно почесне звання (Мати-
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послуг (у разi технiчноi можlп,rвостi), та забезпечуе розгляд заяв i прийняття рiшень
вiдповiдно до затверджених стандартiв надання послуг;

здiйснюе контроль вiдповiдно до чинного законодавства за цiльовим
використанням KoruTiB, спрямованих на надаflня державних соцiальних допомоГ та
iнших видiВ соцiальноТ пiдтримки, передбачених законодавством Украiни;

34) у сферi реалiзацii державних соцiальних гарантiй окремим категорiям
громадян:

органiзовуе призначення допомоги, компенсацiй та надання iнших соцiальних
гарантiй та виплат громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи, вiдповiдно до законодавства УкраТни;

приймае та облiковуе розрахунки, пов'язанi з виплатою компенсацiй та
допомоги певних видiв вiд пiдприемств та органiзацiй;

формуе реестри бюджетних зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв та
одержувачiВ бюджетниХ коштiВ в органаХ !ержавноi казначейськОi служби Укра'iiни;

здiйснюс пiдготовку документiв шодо визначення статусу осiб, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи;

органiзовуе санаторно-курортне лiкування осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйни
та працi, жертв нацистських переслiдувань, громадян. якi постражда-гlи внаслiдок
ЧорнобильсЬкоi катастрофи, осiб, на якиХ поширюеться чиннiсть законiв УкраТни
<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту> та <Про жертви
нацистських переслiдувань)), а також призначас грошовi компенсацii BapTqcTi
санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян вiдповiдно до
законодавства Украiни;

подас пропозицii до проектiв регiональних програм iз соцiального
громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи;

органlзову€ в межах свосi компетенцii роботу з

лержавноТ соцiальноi допомоги непрацюючiй особi,
пенсiйного BiKy, але не набула права на пенсiйну виплату;

органiзовус збiр i полання документiв для виплати:

- одноразово'{ грошовоi допомоги постра}цмим i внутрiшньо перемiщеним
особам, якi перебувають у складних життевих обставинах, що спричиненi
соцiальним становищем, внаслiдок яких особа частково або повнiстю не мас
здатностi (не набула здатностi або втратила ii) чи можливостi самостiйно
пiклуватися про особисте (сiмейне) життя i брати участь у суспiльному життi;

- одноразовоТ грошовоТ допомоги особам, якi отримапи тiлеснi ушкодження
час участi у масових акцiях громадського протесту, що вiдбулися у перiо
2l листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

- грошовоi компенсацii за належнi для отримання жилi примiщення для деяких
категорiй осiб;

веде облiк внутрiшньо перемiцених осiб, багатодiтних сiмей;

призначення
яка досягла

захи

тимчасовоi
загального

л
з

rIi

4
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аналi3у€ стан виконаНня комtrлексНих програм, здiйснення заходiв соцiальноi

пiдтримки малозабезпечених верств населення та подае головi Печерськоi районноI
в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацiт пропозицii з цих питань;

видае вiдповiднi посвiдчення категорiям громадян, якi мають право на пiльги
вiдповiдно до законодавства Украiни;

органiзовус виплату одноразовоi матерiальнот допомоги особам, якi
постраждали вiд торгiвлi людьми;

приймае та перевiряе списки студентiв (KypcaHTiB) вiд закладiв фаховоi
передвищоi та вищоi освiти та формуе заявку на виплату соцiальноТ стипендiТ;

складас юридичнi та фiнансовi зобов'язання по фiнансуванню соцiальноi
стипендiТ студентам (курсантам) закладiв фаховоi передвищоi та вищоТ освiти в
органах ffержавноТ казначейськоТ служби Украiни;

35) у сферi соцiального обслуговрання, здiйснення соцiальноТ роботи та
надання соцiальних послуг населенню:

органiзовуе роботу iз визначення потреби Печерського району у соцiальних
послугах, готус та пода€ пропозиuiТ Печерськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацii щодо органiзацii надання соцiальних послуг вiдповiдно до потреби,
створення установ, закладiв та служб соцiального захисту населення та здiйснення
соцiального замовлення на надання необхiдних соцiальних послуг недержавними
органlзацlями;

iнформуе населення Печерського району MicTi Киева про надавачiв соцiальних
послуг iпослуги, що ними надаються;

розгляда€ заяви осiб, якi перебувають у складних життевих обставинах, щодо
отримання соцiальних послуг i приймае рiшення щодо Тх надання;

проводить монiторинг надання соцiальних послуг i контролюс комунальних
надавачiв соцiальних послуг, вживас заходiв з покращення якостi надання
соцiальних послуг;

забезпечуе облiк осiб, якi звертаються в управлiння з питань направлення в

установи та заклади, що надають соцiальнi послуги, сприяе в оформленнi
документiв циrчr особам;

спрямовус та координус дiяльнiсть раЙонного центру соцiальних служб для
cl M'i, дiтей i молодi, районного територiального центру соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг) та iнших установ, закладiв та служб в реалiзаuii
законодавства Украiни;

здiйснюс аналiз ефективностi проведення у громмi соцiальноi роботи з

сiм'ями/особами, спрямованоi на попередженнJl потрапляння ii у складнi життсвi
обставини, та прогнозування ix потреб у сочiальнiй пiдтримui;

подае пропозиuii Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

щодо створенrIя

реабiлiтачiйнi та
спецiалiзованих
iншi соцiа.пьнi

закладlв
послчги

та служб, якi надають психологiчнi,
особам та сiм'ям, якl перебувають у

складних життсвих обставинах, у тому числi дiтям, а також колишнiм вилускникам
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дитячих булинкiв та шкiл-iнтернатiв для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, на початковому етапi ix самостiйного життя;

сприяС впровадженню нових соцiальних послуг, у тому числi платних,
вiдповiдно до законодавства Украiни;

забезпечуе доступнiсть громадян до соцiальних послуг, контролюе ix якiсть та
своечаснiсть надання вiдповiдно до законодавства Украiни ;

бере участь у плануваннi бюджетних капiтальних вкJIадень на будiвництво
установ i закладiв соцiального захисту населення;

сприяе створенню Недержавних служб та закладiв, якi надають соцiальнi
послуги пенсiонерам, особам з iнвалiднiстю, сiм'ям з дiтьми, сiм'ям/особам, якi
перебувають у складних життевих обставинах та потребують сторонньоi допомоги,
особам, якi постраждми вiд торгiвлi людьми, iншим соцi-""о вразливим
громадянам;

визначас прiоритети соцiального замовлення та органiзовуе його проведення;

оцiнюС KoHKypcHi пропозицii соцiальних просктiв, якi подаються недержавними
суб'ектами. шо надають соцiальнi послуги. на конкурс iз залучення бюджетних
коштiв для надання соцiмьних послуг;

сприяс волонтерським органiзацiям та окремим волонтерам у наданнi допомоги
соцiально незахищеним громцянам;

у межах cBoei компетенцii органiзовуе роботу, пов'язану з наданням благодiйноi
(гуманiтарноi) допомоги соцiально незахищеним громадянам та сiм'ям, якi
перебувають у складних життсвих обставинах;

сприяс влаштуванню за потреби ло булинкiв-iнтернатiв (пансiонатiв) громаДян
похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю;

подае в установленому порядку пропозицii щодо встановлення пiклування над
повнолiтнiми дiездатними особами, якi за станом здоров'я потребують догляду;

сприяс благодiйним, релiгiйним волонтерським громадським об'сднанням,
установам та органiзацiям недержавноТ форми власностi, окремим громадянам у
наданнi соцiальноi допомоги та соцiальних послуг особам з iнвалiднiстю, ветеранам
вiйни та працi, громадянам похилого BiKy, а також iншим соцiально незахищеним
громадянам та сiм'ям, якi перебувають у складних житт€вих обставинах;

вживае заходiв до соцiального захисту бездомних громадян та осiб, звiльнених з
мiсць позбавлення волi;

сприяе пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацii працiвникiв
установ i закладiв системи соцiального захисry населення;

вживас заходiв iз соцiального патронажу осiб, звiльнених вiд вiдбування
покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, бере участь
в дlяльностl слостережноl koMlcll;

здiйснюс у встановленому чинним законодавством порядку дiяльнiсть щодо
опiки та пiклування над особами, яких визнано недiездатними або обмежено
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дiездатними, а також особами, якi за станом здоров'я не можуть захищати своТ права
та виконувати обов'язки.

3б) у сферi соцiальноi iнтеграцii осiб з iнвалiднiстю:

здiйснюе облiк осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю та iнших осiб, якi
мають право на безоплатне забезпечення технiчними та iншими засобами
реабiлiтацii;

здiйснюс
iнвалiднiстю
автомобiлями;

роботу з оформлення документiв для
та дiтей з iнвалiднiстtо на безоплатне

визначення
та пiльгове

права осiб з
забезпечення

потреби у
та дiтеЙ з

координу€ роботу реабiлiтачiйних установ для осiб з iнвалiднiстю та дiтей з
iнвалiднiстю ьtiсцевого рiвня i сприяе 'rx розвитку, розглядае пропозицiТ органiв
мiсцевого самоврядування щодо потреби у cTBopeHHi, реорганiзачii, лiквiдацiI
реабiлiтацiйних установ;

здiЙснюе направлення ло реабiлiтачiйних установ осiб з iнвалiднiстю та дiтей з
iнвалiднiстю вiдповiдно до поданих зaшв та документiв, перелiк яких визначено
реабiлiтацiйною установою;

здiйснюс призначенflя
Украiни;

грошових компенсацiй, передбачених законодавством

визначас потребу у забезпеченнi осiб з iнвалiднiстю та окремих категорiй
населення допомiжними засобами реабiлiтацii (технiчними та iншими засобами

реабiлiтацii), автомобiлями, санаторно-курортним лiкуванням, у здiйсненнi
компенсацiйних виплат, передбачених законодавством Украiни, та направляе

узагальнену iнформачiю .Ц,епартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi лержавноi адмiнiстраuii);

подае пропозицii органам мiсцевого самоврядування щодо
комунальних реабiлiтацiйних установах для осiб з iцвалiднiстю
iH валiднiстю;

iнформус осiб з iнвалiднiстю про послуги державноi служби зайнятостi щодо
пiдбору роботи, проведення професiйноi орiентацii з метою вибору виду

професiйноi дiяльностi та визЕачення виду професiйного навчання шляхом

професiйноi пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкаuii;

iнформус центр зайнятостi та вiддiлення Фонду соцiального захисту осiб з

iнвалiднiстю про осiб з iнвалiднiстю, якi виявили бажання працювати;

бере участь у cTBopeHHi безперешкодного середовища для маломобiльних

категорiй насеJtення;

3 7) щодо полiпшення становища сiмей (у тому числi сiмей з дiтьми,

багатодiтних i молодих сiмей), запобiгання домашньому насильству i насильству за

ознакоЮ cTaTi, оздоровлення та вiдпочинкУ дiтей, забезпечення рiвних прав i

можливостей жiнок i чоловiкiв, протидii торгiвлi людьми:

реалiзуС заходи та програми, спрямованi на пропаryвання сiмейних цiнностей,

пiдвЙщення рiвня правовоi обiзнаностi, соцiального i правового захисту сiмей, надае
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у Межах компетенцii пiдприемствам, установам та органiзацiям,
громадян та окремим громадянам методичну, практичну та кон
допомогУ з питанЬ запобiганнЯ домашньому насильству i насильству
cTaTi;

вза€модiе з iнцимИ структурнимИ пiдроздiламИ районноi державноiадмiнiстрацii, органамИ мiсцевого сЪrоrрrдуuu"ня, а також з пiдприсмствами,
установами, органiзацiями Bcix фор, власностi, громадянами, об'сднаннями
громадян, недержавними органiзацiями з питань надання соцiальноi пiдтримкисiм'ям та дiтям, забезПеченнЯ рiвниХ лрав i можливостеЙ жiнок та чоловikiв,
протидiт дискримiнацii за ознакою 

"ruri, проr"дii торгiвлi людьми, органiзqцii
оздоровлення та вiдпочинку лiтей;

забезпечуе виконання програм i заходiв щодо забезпечення рiвних прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв, запобiгання домашньому насильству i насильству за
ознакою cTaTi;

забезпечуе реалiзацiю на територii вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноi
одиницi заходiв у сферi запобiгання та протидiТ домашньому насильству i
насильству за ознакою cTaTi;

забезпечуе надання на територii вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноi
одиницi соцiа_пьниХ послуГ (у томУ числi шляхоМ соцiального замовлення)-у сферi
запобiгання та протидii домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi;

об'еднанням
сультативну
за ознакою

проводить прийом i розгляд заяв та повiдомлень про вчинення домашнього
насильства i насильства за ознакою cTaTi, забезпечус застосування заходiв для його
припинення та надання допомоги постражд:lлим особам;

забезпечус координацiю дiяльностi та взаемодiю суб'ектiв, що здiйснюють
заходи у сферi залобiгання та протилiТ домашньому насильству i насильству за
ознакоЮ cTaTi, на територii вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноi одиницi;

iнформус постраждалих осiб про права, заходи та соцiальнi посJlуги, якими
вони можуть скористатися;

проводить вiдповiдно до законодавства збiр, аналiз i поширення на територii
вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноi одиницi iнформацii про домашнс
насильство i насильство за ознакою cTaTi;

звiтус центральному органу виконавчоТ влади, що реалiзус державну полiтику у
сферi запобiГання та протидii домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi,
про виконання повноважень у чiй сферi в порядку, визначеному центральним
органом виконавчоi влади, що забезпечус формування державноТ полiтики у сферi
запобiгання та протидiТ домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi;

забезпечус оздоровлення дiтей, якi потребують особливоi соцiально[ уваги та
пiдтримки;

надас органiзацiйну, методичну та
оздоровлення та вiдпочинку дiтей
пiдприсмствам, установам, органiзачiям.
вiдпочинку, громадянам;

iнформацiйну допомогу з питань
громадським об'еднанням, фондам,
дитячим закладам оздоровлення та
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надае у межах повноважень сiм'ям та окремим громадянам консультацiйно-

методичну допомоry з питань запобiгання домашньому насильству;

забезпечус органiзацiю дiяльностi спецiалiзованих установ для запобiгання
домашньому насильству;

забезпечуе виконання програм i заходiв щодо протидii торгiвлi людьми, нада€
правову, методичну та органiзаuiйну допомоry з питань протидiт торгiвлi людьми
пiдприемствам, установам, органiзацiям;

забезпечус впровадженЕя нацiонального механiзму взаемодiТ суб'ектiв, якi
ремiзують заходи у сферi протидii торгiвлi людьми, пiдготовку документiв щодо
встановлення статусу особи, яка постражд.ша вiд торгiвлi людьми;

органiзовуе проведення iнформацiйних кампанiй з питань протидii торгiвлi
людьми;

забезпечуе створення i пiдтримку пунктiв консультування та поширення
iнформацiйно-просвiтницьких матерiалiв з питань запобiгання торгiвлi людьми;

вживае заходiв для пiдвищення рiвня обiзнаностi з питань протидii торгiвлi
дiтьми батькiв, осiб, якi ix замiнюють, та осiб, якi постiйно контактують з дiтьми у
сферах освiти, охорони здоров'я, культури, фiзичноi культури та спорту,
оздоровлення та вiдпочинку, судовiЙ та правоохороннiЙ сферах;

органiзовус роботу з оцiнювання потреб та надання допомоги особам, якi
постраждали вiд торгiвлi людьми; вносить Печерськоi районноТ в MicTi Киевi
лержавнiЙ алмiнiстрачii пропозичii щодо необхiдностi створення реабiлiтацiйних
центрiв для осiб. якi постраждzIли вiд торгiвлi людьми, надас консультацiЙно-
методичну допомоry цим установам;

38)забезпечуе ведення програмного комплексу кIнтегрована iнформаuiйна
система <Соцiальна громадa>; единоi iнформацiйноi системи соцiальноi сфери
(CICCC); ценrралiзованого банку даних з проблем iнвалiдностi (ЦБI), iнших
iнформацiйних систем та peecTpiB, визначених Мiнсоцполiтики, пiдтримуе едине
iнформацiйне i телекомунiкацiйне середовище у складi iнформацiйноi
iнфраструктури Мiнсоцполiтики та власний сегмент локальноi мережi;

39) iнформуе населення з питань, що належать до його компетенцiТ, роз'яснюе
громадянам положення нормативно-правових aKTiB з питань, що наJIежать до його
компетенцii, у тому числi через засоби MacoBoi iнформацiТ;

40) забезпечуе на вiдповiдному piBHi реалiзацiю мiжнародних просктiв iз

соцiальних питань;

4 l ) здiйснюе iншi передбаченi законодавством повноваження.

8. Управлiння для здiйснення повноважень та виконання завдань, що визначенi,

мае право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших структурних
пiдроздiлiВ Печерськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, органiв

мiсцевого самоврядування, пiдпри€мств, установ та органiзацiй незалежно вiд

форми власностi та ix посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi

для виконання покладених на нього завдань;
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2) залуrати до виконанЕя окремих робiт, yracTi у вивченнi окремих питань

спецiалiстiв, фахiвцiв iнших струкryрних пiдроздiлiв Печерськоi районнот в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii, пiдприсмств, установ та органiзацiй (за погодженням
з Тх керiвниками), представникiв громадських об'еднань (за згодою);

З) вносити в установленому порядку пропозицiТ щодо удосконtшення роботи
печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiI у сферi соuiального
захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку iнформацiйними базами органiв
виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку
та iншими технiчними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари та
конференцii з питань, що наJIежать до ix компетенцii;

6) в порядку цивiльного судочинства виступати представником органу опiки та
пiклування при розглядi у справах про обмеження цивiльноi дiяльностi фiзичноi
особи, визнання особи недiсздатною та поновлення цивiльноi дiсздатностi фiзичноi
особи;

7) координувати суб'€ктiв що здiйснюють заходи у сферi запобiгання
домашньому насильству та насильству за ознакою cTaTi.

9. Управлiння в установленому законодавством порядку та у межах
повноважень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом Печерськоi

районноТ в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрацii, органами мiсцевого самоврядування,
територiальними органами MiHicTepcTB, iнших чентральних органiв виконавчоi
влади, а також пiдпри€мствами, установами та органiзацiями з метою створення

умов для провадження послiдовноi та узгодженоТ дiяльностi щодо cTpoKiB,
перiодичностi одержання i передачi iнформацiТ, необхiдноi для належного
виконання покладених на нього завдань та здiйснення запланованих заходiв.

l0. Управлiння, як структурний пiдроздiл iз статусом юридичноi особи
публiчного права, очолюс начальник, який признача€ться на посаду iзвiльнясться з

посади головою Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ згiдно iз
законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчоi влади
вищого рiвня.

l l. Начальник управлiння:
l) здiйснюс керiвництво управлiнням. несе персонzrльну вiдповiдальн icTb за

органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяс створенню н€Lпежних умов працi в

управл iH Hi;

2) подае на затвердження головi ПечерськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ лоложення про управлiння;

3) затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв управлiння та розподiляс
обов'язки мiж ними;

4) планус роботу управлiння. вносить пропозицiТ щодо формування планiв
роботи Печерськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii;
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5) вживае заходiв до удосконалення органiзацiТ та пiдвищення ефективностi

роботи управлiння;

6) звiтус перед головою Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii про виконання покладених на управлiння завдань та затверджених
планiв роботи;

7) може входити до скlIаду колегii Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiн iстрацii;

8) вноситЬ пропозицii щодо розгляДу на засiданнях колегii питань, що наJIежать
до компетенцii управлiння, та розробляс проекти вiдповiдних рiшень;

9) може брати участь у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування;

l0) представляс iнтереси управлiння у взасмовiдносинах з iншими
структурними пiдроздiлами Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
алмiнiстрацii, з [епартаментом соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi РаДИ (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ), органами мiсцевого
самоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями - за дорученням
керiвництва Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii;

1l) видае у межах cвoix повноважень накази, органiзовус контроль за iх
виконан ня м-

Накази нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свободи i законнi
iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають державнiй
реестрацii в територiальних органах Mi н'юсту;

12) подас на затвердження голови ПечерськоI районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ, проекти кошторису та штатного розпису управлiння в межах
визначеноi граничноi чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв;

l3) розпоряджаеться коштами у межах затвердженого головою Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii кошторису структурного пiдроздiлу;

l4) здiйснюе добiр кадрiв;

15) органiзовуе роботу з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi

державних службовцiв управлiння;

16) призначас на посаду та звiльняс з посади у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовцiв управлiння, присвою€
iм ранги державних службовuiв, здiйснюе заохочення та притягнення до

дисциплiнарноi вiдповiдальностi ;

приймаО на роботУ та звiльняс з роботи у порядку' передбаченому

законодавством про працю, працiвникiв управлiння, якi не € державними
службовцями. здiйснюс Iх заохочення та притягнення до дисциплiнарноТ
вiдповiдальностi;

17) проводить особистий прийом громамн з питань, що належать до

повноважень управлiння;



l 9) здiйснюс iншi повноваження, визначенi законодавством.
l2,..Начальник управлiння здiйснюе визначенi Законом Украiни '.ГIро державнуслужбу" повноваження керiвника державноi служби в упiавлiннi соцiального

захисту населення.

lЗ, НаказИ начzLпьника управлiння, що суперечать Конститучii та законам
УкраТни, актам Президента Украiни, Кабiнету Йiнiстрiв Украiни, 'Мir"оцпоri.г"*",
можуть бути ckacoBaHi головою Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноiадмiнiстрацiт, директором ffепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi' державноТ адмiнiстрацii),

. !О Начальник управлiння може мати двох заступникiв - начальникiв вiддiлу,
якl призначаються на посаду та звiльняються з посади нач€шьником управлiннявiдповiдно до законодавства про державну службу.

l5. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв управлiння визнаllас
голова Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмlнiстрацii у межах
вiдповiдних бюджетних призначень.

l6. Штатний розпис та кошторис управлiння затверджу€ голова ПечерськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiт за пропозицiями начаJIьника
управлiння вiдповiдно ло Порядку складання, розгJUlду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ, затверджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 28.02.2002 ЛlЬ 228.

17. Управлiння € юридичною особою публiчного права, що утримуеться за
рахунок бюджетних коштiв, мае самостiйний баланс, рахунки в органах !ержавноТ
казначейськоi служби УкраiЪи, печатку iз зображенням ,,Щержавного Герба УкраТни
та cBoiM найменуванням, власнi бланки.

lз
18)забезпечуе дотримання працiвниками управлiнЕя правил

ТрУдового розпорядку та виконавськоi дисциплiни;

Юридична адреса управлiння: 0l0l5, м. Киiв, вул. Щитадельна 4/7

Начальник управлiння
соцiального захисту населення

внутрiшнього

ольга МоЗГоВА


