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РОЗШОРЯДЖЕННЯ
lr. Львiь

Про заmверdlrcення Полоuсення про
слуlлсбу у справ(ж dimей ЛbBiBcbKot
районноi depшcaBHoi шdмiнiсmрацiI
пьвiвськоi обласmi

ВiДГiОВiДНО д0 ст.ст, 5.fэ Заксrну УкраТни кПро ir,tiс:цевi лер?itt_лi1;.,ii
аДlliНiСТРаЦiТ>, Тишового t{LrJiOя{ення lrpо сr,рзzктl,рниr'i гriдроздiлr lrцiсlrево;'
дер;,кавнсiт адмiнiсrрацiТ, заlвердженOго постаноtsоi0 Кабiнеr,зi futi;-liclpiB
}rКРаiЪИ ВiД 25.09.2аD }Ь 8В7, 'Гtlirового fiоложення про с:lужбу у i:праsа)l,
дiтеii районноТ. райtлнноТ В b,licTaX Кисвi та CeBacToпo;ri jl.;lPЖS,*Htl:'

аrцiчiiнiстрацiТ, затвэрдженого пOсIаF{овOю ltабiяету ýrliHicTpiB, YKpaiHi't :зi:t
j{}.s3.20(]7 лъ 1068. на в}iконанi{я l-1озпорЯд}кеItilя гоJtсii}рi ,Ъвiвськс;i Ё;айон;tсзi
;l.ijl];,i,;l1BHoT адмiнir:lраllii вiд, i0.03 "2,О2\ .Nq 1i02-08i2i <<i]uo :]агвс.l]дri]ii],:-{ii;:
с: l_ рi,к,ц/рlt palioH н ОТ л е p;KaBiioT а ц м i н iотпацiili :

1, Затвердитi{ llолrожеrtня ]]ро с:тухtбУ у сfiрар,ах l,ireй Львilзсriсi:i
palioHHoT державноТ a:lMi н i страцiТ Львi всълitiТ о{jластi, tцо додасться.

Еикоi{анням розпоряджен}{я,]ал}{ша}о за собокl"

Христина З А i\zh ;ý'"Iад

'ol - cip/

ffiW



з,4 тв Е рд)fu Е н()
Розпоря; tженняF,{ гоjlоt]i,{

районноТ державноТ адьтiнiстрац,iТ

ШОЛОЖЕННЯ
пр0 службу у справах дiтей

JIbBiBcbkoi районнот державноi адмiнiстраuiI Львiвеькот областi

i. Служба у справах .lli,геЙ ,T]bBiBcbKoT пайонноТ дерrкавrlоТ ад,',аlнiс,;рацii
львiвсъкоi областi (нада:ri - Слркба) t- стр;iктурнr{М пiдроздiлол,i Jlьвi.iэсьiсr,,i
palioHiioT дер}кавноТ адмiнiстраuiТ" якrtЙ .чтворFо€ться гOJtоЕOГ-_ iзai;ir_ill;lii;'
,цер}каtsноТ адшtiнiстрацii, входитЬ дс' i_i скJ]аду i пiдпорядкOвусть+;г :с;;оз,
iЭаrlОННОТ ДеРЖаRНОТ адмiнiстраiriТ, а також гtiдзвiтниir i пiдконrролънr.ri:' {:;ili;a;|i ,,

сýравах дiтей JtrbBiBcbKoT об:rасноТ державноТ адмiцлстраuiТ"

2" Слvясба у своТЙ дiяльностi керусться ltонституцiснэ i заксlглаtчtлt Y'ыp:ti'HlL. з
такоЖ указами l1резlадеrrта YKpail{I4 ]а пocTaнoвaMlt BepxobHo[ Радlл ]:i Kpail+t.;"
шрl.tйг;ятИмlr вiдпОвiдно дО КонститУцiТ i заКонiв УкРаТн{1, aцTar\{r{ ltac;itie:,,,,-
}-{iHicTpiB УкраТни, наказамИ ff,{iHicTepc:TBa соцiа;rьноТ пo;tiTlitKiT "з'кра.Тнгl"

розпоряДженнямИ головрI об;rасноТ дер}IiавноТ адп,riнiстрацiТ та гол{L]ви pa,iaoH;roi
дер}кавнот адпriнiстрацiт, наказами керiвника апаратч районнсrт д*рiкziвнсi
адlаir+iстрацiТ, ак,гами обзrасноТ та районноТ радr,; наказамIl начальнике слу,л:бi,,л i
справах дiтей обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ та iншишlи .L{оl]fu,a,TtiB}-{O-
ijpaBCI[]i,iМи актами.

, З. Ооr*овнип{и завдtlнняl\lи Слу,ъбli с:

З. ; . Реir,тiзацiЯ на тери] opiT районlr державЕrоТ по-цiтики з Iти,гань сt]цiаiЬtjttГi,]
зах{iст\" дiтеli' запобiга,trня дитячiri бездог-lrядностi та безпрИтlrльнсlс:.ri, iiti[{Hf ii_l{i:,-l

дiтьпllt гiравоIIор}4{Iен ь.

З.?. Розроблення i здiйснення са}Iостiйнtэ або разоп,t з iHшзltttt.{ cil}i.aцiji,li,i
вl,тконавчоТ влади, органами шtiсцевого самовряДуванFrя. лiдtrрi,л*:мс'i'Ва_\l'.].
vстанOваП,tи та органiзаuiями ycix форм власнсtс,гi. грOмадськliý{л,] оргаrтiзацi;тъiлi
за;<одiв il{одo захl,rсту прав, свобод i законних iHTepeciB дiтей,

.3,з. Координацiя зусиль мiсцевих органiв виконавчоТ B.ilil]{и. i]pr.a}ltE
laiciieBot-o самовряДуваI]ня, пiдприсп,tств- ус.ганоВ ,га Ьргаliiзацi;:i 1,'*i,"; фс;оь;
B;racHocTi у вирirriеНгii питань соцiацьного захист_ч дiтей r.a органi.зацil 1;llбслq l:з

задобiгання дитячiй бездоrлядностi la безпрttтульностi.

3.4. ЗабеЗшеченнЯ Додержання вип,Iог законOдавства rцOд{rl ýЁTfillr__1B.llai:l:;l:i
oпiKt,i та лiк-livван}tя наД лiтьмi,t. ik л,синовлення' вла11I1уRаi{ня ts zlIiГЯt-li б:,'J,tH,rl,i
*i1,1етiнtlгО'Iип5z. прийомнi ciM'T. oiM'T па?ронаТних вихователiв, i{аставýi4ц.]-}.:а,

з.5. Здiйrснення KoHTpojT}o зэ ;',ц96пппu Yтриfoiання i виховатлii:r ti,гелл },
заклалах соцiа-гlьного захист,v дjfя дiтеii ycix форм власностi.

вiд /6 {еfu,rft"q .ёOt//ъr,NчWt*_--/-_-----7-

3.6"Ведення державноТ статистtlки iцодо дtiтейr.
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:,].7. Ведення iэблiку дiтей. якi огtр,rtр{j]t4ся,\,l склеiщнI{х iкиттсвrах обст,ав1,1}iа}1"

ЛiТей-ст.трлiт та дilеiт. tэозбав;rенttк l]атькiвоького гriклувангля" ./lci{Hotsлi}l].l\"

В"ЧаiШ'IOВанИХ ло гlgrиЙоьяних сiмеr1,;l}ил,ячик бy.tTlllKiB cul,teЙHortj T1.1f{y,;|i
с: о;цiал ьrttl-реабiлiталдil."эллих lteHTpiB.

|э,8. НадаНня органам виконавчоl владId. срганам N,flсttевого сdмовряд.i.ванt; я -

i-li.ili:ir:CMc]'-tsaýl, -,/cTaНoвarl4 та органiзеr{iялчt vcix $.lorlh{ власноr]тi. t,g,оi,,эfl_.,-{сьiтi.;:,l]

ulЁгаlн,i:зацiям. громадянам ilракlичноl' та Ntетодрlч}IоТ допоплоги, {(oнcv;ibT,aT_цil; з

ýl'i''i'а,li{ъ ,;оцiа-rlьного зе,ч1.{сту лiтеl"л, запобiгапl{я Bt;}d}ieнHrc дiт_r,ми гiравогlOр),цлL нь.

З.9, Влашту вання лiтей-сиlзiт та_ .цlтеli, ;lозdавлс:iтих бз,rьi<,iвсьtt,;l-о
lliIt.Л\'ВаЦЕЯ. пiд гэпiкlr. пit"тчвангtя д0 д,{тячи>a будtt;tlitв сiп,iеtlногг_l "iilгi.,l. -{.з

гi i]}1 Йоiч!н I4x с iM el.:t, с прLrяння ус IiH о вл енню.

-1.ii}, ГIiдготовка iнфопмачiйцо-анатli:ltчнlах i ста.тистj.lчяих матерiалi;з.
органiзаЦiя доr:лiД}кеЦня стану ооцiа.:lьнч}го :]axl{cT), дiтеi.i, запсэбii,анt-ля пitтя,тlti
ýеЗJоГJ{яj]ностi та безпритl,льностi) вчI{нецFlю ;1iTbniit ilраtвt;{1ор}IfiOнL,

З.i 1. Вiт:значсння lrpiop:aTeтHl4}i наIIряruлкiв пtэ.;тilttlзенц,я на теритоiliТ р;:йс:н1,
с iuп}]iовища дiт,еfi, rk ооцiальног{) :]ах}lс,г)1. сгjрияння фiзичноья},1 i{}T{oEi{OMv l,a
iнrеi;ектYацЕ,.t,iоi\4ч iэозвrt гковi, зашtэбiгання дtr гячiii безji+гл_*тципс гi ,,,{!.

d е зi; р лз T,v.lTb:r о с т i. Et Llи ненн to д i,гьми гlраlвOпор}ш 0нь,

.}, Сл,iцq5а Bi;]roBi:{rro jlo покJi€леl.их на неТ завданьl

4.1 . Oрl'анiзов,vс розроблення i здiйснення FIa територiТ pai'roHy заходiв,
СПРЯIчIОВаНих на полiпrпення становишда дiтеЙ, ik фiзичног0, iнтеlтектуацьного 't

Д.УХOВЦОlХ} РОЗВi{T КУ, а також забезгtечення lk змiстовного дозвiлля. загrобiгання
бездог;т ядностi,ха безпритульн0 cтi, вчиненнrо дiтьпаи fiравопорушень 

"

,4,",' НаДа€ ]\41сцеtsим rэрганам виконавчоТ влади та органам мiсщевого
O&ý{t_}iiряj{ування, пiдrrрисп,tетвам, Yстановам та органiзаrдiям ycix форьг B;tacHocTi,
Гi]ОМаДСЬКИМ органiза,цiяпа, грOмадянам у межах cBoik повноважеFIь ilрактичну,
ft,{еlодиI{Ну та конСу.пьтацiйну дOпомOгу у вирiшrеннi питань щодо соцiа;rьног,о
зах}Iстy дiтеii i запобiгання вчиненнrо дiтьми правопOрушснь.

3

4.З" ФфорМл{яс докyменти на влаштування дiтей-сирiт та дiт,ей. позбавлсних
баТЬКiвського tliклування, пiд опiку, пiiоiуванF{я, до гtрийомних сiпдей та дr{тячих
булинлсiв сiьцейного типу, сприяс усиновленню

4"4. ПОДа€ iТропGЗицiТ до проектiв регiональних tlрограм, планiв i t-трогно:зiв

У ЧаСТИНi Соцiального захIIсзv, забезпеченця прав, свобвд i законних iн,rерс:оiв
дiтсй-

4"5. ЗабеЗПечУс 3, ме}ках cBoik повноЕажень здiйснення KФHTpoJiKJ за
ДOДСРХtаННЯ},{ ЗаКОнОДаВстtsа щодо соцiального захисту дiтеЙ i заlтобiга}iЕ{я
Еt]иненню дiт ьпяи правопорушf, нь 

"

. 
4.6, З,цiiтсНЮС контрOль з& }MoBOivlи утрие{ання i вихованЕuI дiтей у закJIада,{

СOt{iалЬногo захисту шя лiтей уr;iх фор* власностi в сiпл'ях опiк1+liв,
Пil*УЪалiьникiв, дитячих будинках оiмейного тиг{}l прийомнлпс оiьл'яч та сiпt'я>;
lltrгронатних вшrователiв.
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4,7 , Забезпеч\,с здiйснення заходiв щоло забезпеченням }Itитлсм дiтей-сиlэii,,
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з t.-ч чlrс;iа у jlbBjBcbýolity

пайонi.

4.8. Викону,с функrriТ iз здiйсненн"я захtlдiв ;v сферi запобiгання та iтротrл._чiТ

доft4ашньомy насI.{льству,га протидii торгiв;ri дiтьми.

4.9. Органiзов;;r., i пiзоводить разоL{ з iншипли cTpyкT.vpHltпtll i-tiдр,i,здi.тепri,i,

pat7ioHHoT державноТ адмiнiстрацiТ. уповноважени}чlи rтiдр<lздi.папrлл слрl-з.нi,lз

НацiонетьноТ по,цiцiТ захо:lл,l IцOдо соцiального захr{стv дiтей, вияБ;l€н.ня jl|,lilti{ii.
ri{с з}/мовлюють дитяч}/ бездогляднiсть та безпритульttiсть, заt-iоýir,:rtll;я
вlJLiненню дiтьми правопорушенъ.

4.10. Розроб.пяе i поцас на розгляд районноТ державI{оТ адrдtнiстрашii"
ilропозliцir стосовно бкэджетних асllгн}/вань на виконання п}rограьt i злiijtсi]Iегlilя
За-l""ОДiв iцодо реашiзацiТ деряtавi{оi полiтики з питань дiтей" с:пря\,tri-liз.lgоt i.li:.

t]OДОJiання дитячоТ бездоглядносгi та безпlзитульностi, а,IaKc?{ v.Ii]}tl\lанЕя
пirлорядкOваних iй заr<ладiв соцitцtьнOго захtlс:гу для дiтеii,

4.ti. ВеДе облiк дiтейr" якi оlтинилися }, складнI4х життсвих oбcTatsl,i,L{aii,

Лiтей-сирi'г та дiтей, riозбавлених батькiвськоr,о гliклyвання" }ci,Ii{oBjif,Fili}i.
tsлаtilТоВаних до приliомних сiмей, дитячих будинкrв сiпяер"Iгtr_,i-r.l тllп} ,ia.

соцiазьно-реабiлiтацi йних цен,грiв.

4.'r2, НаДас лотенцiriнилt ,чсиновrilовача]чl, опiкунаьt. пiк_пуваjlьнi.ifiц.,].I1,I_

баr'ькаьа-вихователяiи. прийомн1,1пл батькам iнформаrцiiо iTpo :iiTeili, яl":i

iтеребу,вають на об.пiку в Слуиtбi. i видае налравлення на вi;lвiдз,вання заю]а,цi!:{ .j

h,{етоiо н&тагодження психолOгiчного контакту з l1итиtlоiо.
, 1,14, Готуе акт обсте}кеньIя уп.tов проживарlня дитI{ни та. сlпис i'i r,laйiHa" а

l,aкo}K акт обстехtення )+(итлово-пtэбутовIтх умов потенцiiiног* c.1,1iы-vHii.

пiкл"r;вil,тьника.

4.15. rТроводить llэревiрк)r vMoB IIрOживання i виховання :liтеГ.l ,,, t]ii,;'],,зi
oПilc-vHiB, пilсчувzr,чьникiв за окреN{о складеним графiком, але на рiлшlе Bi;K ра:; ita
PiK. Kpibi першоТ перевiрки, яка проводиться через тtrlи мiсяцi пiсля i]cTaHfill:iеH}{jq
ilгliкрt та rтiклування.

4.\6" {'ОтУс звi'г про L'TaH вIIховання, утримання iрозвiттку лiтсй в пr1,Iiicir,tp,tt:<
сiм'ях та дитячих будинках сiмlеiаного ,] L{пч"

4,\1, БеРе YЧаСТЬ у прошесi вибуття дiтей iз закладiв;ftя дiтей-сlапir,та.l l;l:i.i_
lтозбавлених ба,t,ькiвськсlго Пiклзrвання, та заклалiв сотtiаlьного захr{сту,tд;r .цiтеii
;r гiпл'Т },синовлЮва.чiв, опiкунiв, пiклуъальникiв, до дитяL{лIХ бi,дl,igпjв сiь;r,iirl;_, -,l

l,}iсv, прl,iйомтrих сiмей.

'}. 
j 8. ГОтvс та подас в )vcTaHOBJ-I€HOi,ty rrорядку статт}стиtIну звiтгтiг,гi,.

4. i 9, Ро згляiдаf] в },с тановленоа,1 \/ rtФрядку звернення l,рL,,мацял,l .

4"2{з, Рсlзг-пядас зверI]еНня l}ласнИка пiдпрl{сп,{ства, ус"ганоts]4 або ор;,аi+iз;rц]i
vcix форм власностi ia Fiадас письмOвий дозвiл ilдодо звiльненняi tлрацrвн;ltса
},i(];lодш€ 18 poKiB.
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4,21,. ГПроводить iнформаIлiйно-lэоз'яснIовальнy робот1 з шr{,i,а.tr{Е" ;{io

HifuleжaTb до il'коlчtпетенчiТ, через засоСiи п,tасовоТ iнформашiТ.

4,22. Забезпечус здiйстtення заходiв IцOлr] запобiгання i tтротидliТ корl,rluiэ,

4.2З, Забезттечус доступ до публiчноТ irrформацii, розпоря/{ilико}а якоТ вона

4 .26 . З абезпечу1.] за.-{ист п ерсоfi альних даних "

4,2i " Здiйснюс iншi передбаченi законом повноваiкення.

5. Сщrжба мас право:

5.1" ПрийN{ати з пrIтань, Iдо на.]-]ежа_ть до Ti коrdi]етеF{цiТ, piirreHня, я],ti €

обов'язковi для виконання п,tiсцевим!I органами виконавчоТ влад1,I, oргit}i:iлзii
мiсцевого самоврядування" пiдrтрисмствз}чtи. \/cтанOваN,тI{ та сl]ганiзацiя:лло *l,r:i.r;

фор, власностi. пOсадоRими особамlI, громадянами"

5,2. Отримyват}I rтовiдомлення вiд пqiсцевих органiв BtaKoнaбr{gi Ё};здIl i,j]

сргаrriв мiсt_{евого самоврядування. пiцпрttеп,rств, },станOв та оргатriзаl_qiii -.,y,.:i.:l

форп,t *ласнос,гi, lлосадOвих осiб про заходи, вжитi на вI{конання пlэtiйняlriх iiir{_]

1эiлпс,нь.

5.З. Отриплувати в уgтановленоNIy порядку вiд iHtrtTx r]Tp:/i{l"y'i}i]1.{i.

пiдtэозлrлiв pal*ioHHoT ;iep;KaBHoT адмiнiстранiТ. вiдповiднi.iх оргал-лilз мiс(е;;iзill
саi/t0врядуванIiя, пiдприсмств. установ та органiзаltil,i 1rcix форм в-lIас:гtо,;;,i

iнформацiю" докумеIiтli та iншi MaTepia_пlt з гllITaHb. lцс\ }{аjlе?к:агь ;(.с) i1'

icijМileгeHTriT- а вiд шriсцевих органiв держав;-tслl" стат,lлстики - стilтl4стtлчлii i::i."i,
ii*обхiдгii дJIя виконанFIя пскладенлIх Ira неТ завдань.

5"4. Звертатися до шлiсцевих органiлl виконавчоТ в"lrади, opraHiB лдiсriевслго
саъ4оврядуtsання, triдпрllсмств" установ та органiзацiй ycix фор, власнос,l,i r; i_lit.}]

псрyше+{ня прав та iHTepeciB дiтей.

5,S. ПopytliyBaтtt перед 0рганами виконавчоТ в.ттади та орга}Iалцрт bTicцer,oi ir
сВi\lOвi}ящуванI]я пI4тання fiро направлення до спецiаllьних устаЁ{с,_в, HaBLIailbl-ij.j_ч

закладiв 1rcix фор' власностi дiтеir, якi опинилися }, скцадlних чtи,iт€ь}. х

обставинах, неодноразово caMoBi.:rbHo заr]ишали ciп,t'lo Iа r{авча-цьнi за.кла;llr,

5.6. Г{роводитlл роботу серед дiтей з метою iuпобiпа*r,о t}чt.lЁ{t]ннi{)

I]равопорушень,

5.7 " ВЛаШТОв\zвати цiтей-сирiт га. дiтей. лсiзбавленл,tх бa_TbкiBt_:blc,i"_,r;

гtiкл3lванtlя. }, д;rтячi будltнltи сiмейного типу, гlриi.iqпrнi cilT'T. передаваттд lti,:
rэ iTi кlr, l-ti K;IУBaHH я " на )riс t1 lt о вJIOfl [{ я.

5,8. Вестli спDави з oltiKiT. пitтлування над дiтьгиl,л та усиFIOв:{ення дiт*ii,

-5.9. l1еревiряти отан роботл.l iз соt{iа]]ьнO*гIра]]ового захисту цiте;:i. 
-i,, з8i1,1rii,,jilч

uОЦiацьного захисту д;rя дiтейr 1,cix форшr власностi, стан виховноТ робо,гrз э ;i,гьпtlт
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в наtsLiальних закладах за мiсшем fiро}кивання, а такояt у разi необкiд{ностi - r/b,tOBlr

рOботii i]рацiвникiв молодttiе iB poкiв на пiдврлtсмствах) в ycIaHoBa--,l j]i]

органiзаiliях ycix форnл влласностi.

5.1L,, Г{редставляти у разi необхiдностi iHTepeclr дiтей в {;},/jiitx J, т|о,

*iлнсlсtтнах з гtiдприсIч{ствами, },становами та оргаFliзацiяп,tи 1rcix форrui E;i]c,lilc 1-t,

5.1i, Запроrпувати для бесiди батькiв або опiкунiв, гriклзrваl"тьгtlткiв. f:arbKi;з

Е,}{ховэтелiв та гtрийоп.тнtтх батькiв, посадових осiб з метою з'ясуванн}1 ill]plt{ptrHj

яiсi llррiзвели до fiOрушIення прав дiтел"т, бездоглядностi та безпрI{т-,rлъi-iilстi,
втlинення гIравOпорушIень, i вживатlt заходiв до уOуне}rня TaKI,Ix гi.Oичиi-i.

5.12" Порушувати перед органаý,Iи виконавчоТ в,;rади та 0рганаr,ди MicricBoll-;
самоврядування пI{тання про на}сцадення дисциплiнарнi{х стягЕень на посадL]ви,,{

осiб у разi невиконання ними pirrleHb, iтрийнятt,iх Сл_чяtбою.

5.1З. Розробляти i BlrKoHyBaTr] власнi та пiдтрлtмчвати гроi\,{;iдlськi 1-1;эол-рамлt

соцiа-льног0 спряп4ування з \4етою забезлечення захистy прав. свобод i законнiэ:,s

iHT*peciB дiтей.

5,14. Скликати в устаноtsленому порядку наради. конференriij,. се.ътitlзL,]/i ..

пltTaHbJ що належать до iТ комшетенцiТ"

-{.15. Iфоводити особистий прrtйом дiтей,9- також ii батьк'iв, t-lгiiк1/,Fiiiё чr1

itlклувальникiв, рOзглядати ik скарги та заяви з питаЕь] lli(} t,iаjiея.:ать j:o 11

компетенцiт,

5"16" Вiдвiдуват,lt у разi rтеобхiдностi дiтей, якi олиниJIр{ся },, cttлaJlнtrx
;киттсRllх обставинах, перебувають на облiку в Сщr;кбi, за мiсцем ix прс>,tl,;ван1-1я.

навчання, рсlбо,ти, вяtиватLI заходiв лля соцiальFlого захисту дiтеl.i"

5,\7. Користуватись в \,станов.пеноNIу порядкy iнформашiй;tимrt fiа,l;аi,tи

органiв виконавчоТ влади, сI,IстеN{аI\{и зв'язкlz i комунiкацiti, },iеЁеri.аlr1l.i

{.:п*r{lатъяого зв -язкY та lltшI,Iми технlчнип4I,1 засоOамл{,

6. С;туrкба пiд час викоцаI7ня пок.lIадених на неi завдаt{ь вззсý{оlцi: з ir,llril"tlT
сlрyктурние{и пiдроздiлами районноТ державнOТ адмiнiстрацiiа ,i.a оргi,.;+iв

idiсцевого самоврядування, пiлприсмствами, установами та органiзаtliяlчtit .,,cix

форм B.lTacHocTi, об'сднанняN{и гроlиадян i громадянами,

?. Слrужбу очuлюс нача-тьник, який призначасться Ёа посад}, i звiльня{-,|ьd..li _t

fiOсади голOво}о районноТ дерifiав}Iоi'адмiнiстрацiТ згiдно iз з;;,конOjlаtsстьl{,jl,,i r-.I]-

дерхiавну слуirtбу за rтогодженням iз с;lу,жбого } .np}*u* дiтелr j{ъвiвсll,;il,Т

о бл ас ноТ державноТ адм iH i страцiТ в ycTaHoBJleI] ому законодавствоl\д поряii п, ),,

8. Начzutьник Служби мас одного заступника наIIальник;-i С;т,,,тrби
Начацъника вiддiлу. Застчг;нlтк начаllьнр{ка L.л}.жби начаlьi+ик ýi"ц,:i:l,i,

призначаеться на посаду та звiльнясться з лосадI1 начальником Слл-;кблi згi'ri+с' iз
законодавством про державну c;ry;K5y.

8.1. На час вiлсутностi начаJIьника Слу-rкби його обов'язкl.ll tsI,iк{_irjj,i

ЗаСТУПЕlИК начальника Сщ,жби або оди.н iз працiвникiв С.lrl,ц6r.. не 5{кi]го
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пOкладасться виконання обов'язкiв розпс,рядженням голови районноТ дерлсавг.сl
адп,riнiстрацiТ.

9" Начальник Службrt:

9" 1 . Здiйснкlс керiвництвсl дiяльнiс,гю С;rуrкби. i{ece гiерооцаjiьiiл-
вiдповiдальнiсть за вi4конання локладених на неТ завдань,

9.2. Подае на затверд}кенн.я головi районнtэТ деркавнсii ;,дп,,riнiстрацii

по]]сження про Служб1,.

9.з" Подас на затвердженFtя гtlловi районнот дерiкавнот а'льцiгтjсiраr;ii
rrrтатнiцй розпис С;rужби в Meiкax гран1.1чноТ .iлtсельностi та фон,ц;, oп-,lal,pi iэра;ti
працiвникiв.

9.5. Забезпечyс планування службовоТ кар'сри, л.]jанове замiш_tення }lооал

лержавнс,Т служби пiдготовленими фахiвцяшtи згiдно з вимогами iit.} прr]фе*iйrrцri.

к0},{петентностi та стиму;tюсj прос)/вання по службi.

9.б" Призначас] грома,цян УкраiЪи, якi проl:iшли конк},рсниii вiдбiр. на ]]{lсалi,l

лер}кавноТ слуяrблr категорiй кБ>> i <Br>" звiльняс з таких пOсад вiдповiltно д*
Законч УкраiЪи ч,Про дýр}кавну слlzхtбу>>.

9.7. Присвою€ ранги державним с.цyrкбовцяп,I Службrt, якi зайддають iiосз;irl
деркавIrоТ службr.r категорiй <<Б> i кВ>-

9"8" Здil.fснiос KoHTpo,iIb за дотриманняýt виконавськсi l,a сл},;itбr;воi'

дiасциirлiни в Службi.

9"9. Розгляда€ скарги на дiТ або бездiяльнiсть лержавнr{х сл5rя,.бовцjв. -qii:i

зайilають посадлI державноТ слrуiкби категорiй (Б)) i (В)).

9.1а. Приймас у межах наданих поtsноважень рiшrення llpc з8охоt{8i{Е].l f&
гiрtlтягнення до дисцип.ltiнарноТ вiдповiдальностi державнlлх сliуrкбсэвщiв. ;tKl

за}-лмають посади державноТ слркби категорiй <Б> i <Bl>"

9.\'\. Здiйснюс iHшri повновfffuенFlя вiдповiдно до Закону _"-rrrtpai"Hla <<[iрtз

держаtsнy службr,>> та iнrших законiв УкраТни"

9"12, Еидас у межах свосТ коL{i]е,генцiТ наказtr, оргаriiзовус i контрtl.гtнзс i:l
виконання.

9,i3. Затвердхtу€ лосадовi iнструкцiТ працiвникiв С.lIуясби ,га рсзlзоili;lяс
t}бtлв'язк,и пдi;к нllп,lи.

9"|4. Гl,rанус робот;ч Слiуяtби, BHoclITb пропозицiТ rrtодо форм.чван}{): {i"laliii]

рсlботи районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

9,1:i. Rживас заходiв до удосконыIеIIFIя органiзацiТ та г;iдt*!il.iiе],ii,,.л,

ефективностi роботи Слуrкби.

9.t6. Rиконуе обов'язки кепiвника службтr захI4сту iнфорп,rаi_r.iТ (СЗ[) €j;liilr*I
iгrфорпаатliйно-ана,чiтичноТ системи </Jiти> (CIAC <ýiти>) регiонап1,1-{о_l-о 1эiвri;,



j {,}, Для рсзl-ляд)/ HayKoBLrx
,rliя-lтънсстi Служби та вitрiшенrm
координацiiiнi ради i Korдicii.

СклlаД ц?{х раД i KoMicii"l Tii Iтоло;КеннЯ 1lp0 iiliK ЗаТВе}i;ЦХiУС |t]jloi}a]. paiic,HH,_,i
церх{авноi' адмiнiстРатtii :{а пОДаНI{ям нечальtIика {Jлу;кбrr,

i l. Утрiillиання Слу,iкбtt здiйснlо€Iься вiд,п<lвiдно до закс}f{одавствi1.

I

рекOмендащiеi i шропозиl l,iйr rлсlло ilo; lill;дel* tt,T

iнl_ши,к лi{тань tv? L,lжуть )/,r в op}oBaTplс я на}/ n,t}B i,г il

1 1 .1. Граничн1, чисельнiсть, фо*д oпjIати пратдi праiliвникiв Слlzщ$щ
визначаС голова районноТ дерх(ав}IоТ адмiнiстраiдii у li{ежах вiдгtовiдних
бюджетних призначень.

11.2. М{атерiально-технiчне
дiержавна адмiнiстрацiя.

забезrrечення Службir здiйснrос irайоньта

il.З. Коrшториý та штатНий розпис Служtби затtsерд}кУ€ ), встановленоý{у
шOрядкУ голOва районноТ державноi адмiнiстрацiТ в межах визначеноТ граничноТ
чисельностi та фонду оплати працi iT працiвникiв.

12. Слркба с юридичноIо особою публiчного шрава, fo{ac печатку iз
ЗОбРаЖеННЯЛ,r f[еРЖаВноГо Герба УкраiЪи та своirл ,ruй*.*rу*анням, власний
бланк.

i2.1.Служба с бюджетною неприб\rтковоrо установOю, н9 с платi{икФм
податку на прибуток пiдпри€мств. У р*зультатi своет дiяльностi Служба не
отрrlмуе прибу,гкiв.

слуя<ба утримусться за кошIти державнOго бrодrкету та iнrriих джереj-i, не
заборонених законодавствоI\4.


