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ЛЬВIВСЬКА РМОННА ДЕРХtАВНА АДМIШСТРАIЦЯ
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IIро заmверd)rсення Полоакення про
управлiння соцiальноzо зжuсmу
населення Львiвсько{ районноi
dерэrcавноi аdtпiнiсmрацii ЛbBiBcbKoi
обласmi

ВiцповiднО д0 статей 5, б Закону УкраТни <Про vliсцевi лер;кавt+i
;злмiнiстРацiТ>, ЗаконУ УкраТнИ вiд 9 листOr-IаДа 2аШ
рокУ J\lb2190-Y{ii <<Гфсr
анесенFiя змiн до деяких законiв Украiъи щодо окремих IIитань прOходженЁjя
Дер)ItавноТ служби>), постанови Кабiнету &{iHicTpiB Укратни вiд 26"09"2а12 лъ8Е7
<<ПрО затtsердЖенt{Я Т'иповогО IIоJIоженНя г{ро структурнил-r пiдроздiл liцiсцевtэj

деpя(аtsноТ адмiнiстрашiТ>l' розпоряДження го"]]ови ЛьвiвськоТ районноТ lreprKaBHo;'
а.лп,liнiстрацiТ вiЛ 10.03.202| J{b 1/02-08/21 <ГIро ЗаТtsеРДiКеНiiri сгр"r-кт}Фи
paiioHHoT державноТ адмiнiстраrriТ> :

t. Затверлити Положення про управ;riння ооцiального захl{сту населення
.jlbBiBcblcoT pai1oHHoT державноТ адмiнiстрацii _ilьвiвськоТ облаотi, lJdо
додасlьс_я.
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ь за виконанням розпорядження з€IJIиIцаю

за собоrо.

Христина ЗАМУЛА

ЗАТВЕРДЖЕ,НО
розпорядження годови
районнOТ державн(lТ аrмiнiсqэацiТ
вlд"{! , ае-rt
2021р.
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il,оло?кЕння
про уýрав.пiння соцiальнOгФ

захt{L:-г}l

населення

.itrbBiBcbKoT ра йонноТ держ,а вноТ ад.ъдiнi с.гра цiл ;ibBiBcbKoT оfi ;rа*т i
i. i. УправлiннЯ ооцiыlьногО захистУ IJасеJIеIiня Лъвiвсько!'

рааirэ,,лглоi'

jlbBiBcbKoT облас,гi
{дtrлi - Управiтiння) }твt}}tt]r..лiься
iо;-ТОВо}О Лъвiвськоi paiioHHoT дер)ffавнсi а;цмiнiстLlацii
Лъвiвськоi oC!;la*T.l"
БходI,iть до iT складу,
ЛеТJ}КаВЦОi аДrчЯiНiОТРаЧiТ

-l,2, )rправлiннЯ пiдпсlрядКоване

головi jIbBiBcbKoT районноТ лерхсавrтоi
адп,tiнiстра:,:iТ ЛьвiвськОТ областi" а таliоЖ шiдзвiтне i гliдконтI]gJiьI-i*
Д*']аРТа,tvlен],у соЦiа_цьногО захисту Н3Се;-tеНня JlbBiBcbKol об;lасноТ
дер;t:агзноТ

а,дмiяiстрацiТ.

1.З. Управлiння ,r cBoiй дiяльностi керуеться Консr.Ит5ruiеr*
та закФFiili{i4
YKpajh;, )ч'К&ЗПl4И Г[рсзидеНта YKpaTHli j по,l;танс}вами rЧерховноТ Радlа _-l'Kp:ilHll..
riрi,iiiljя,lип,tи вiдповiцнt-l дсt Конс,гитущiТ та законiв УкраiЪIt.
акта&4it Ka(jiHc,.il.

&{iHicTpi* УкраТни. наказаа{{.I Д4iнсtлцrтолiтикtrt, iншиri
.0озпоi]яДженЕ{яп,{И гслоtsrI обласгtоТ
,тiurенняlutи районноТ ради,

актами.

ц1,1п,t

та

l"qiHicTelli: it..

районноТ держаijнОТ алмiттiстtэаliii,

ifоло;.ltеннял{ ,T;l iншипqрi но]эмаl-тiВ}l0*ГI'i:lэЕiL}зI{ь{:,i

t.4. Основними завданнями Управлiння €
забсзпечення реаiiзацiл
дiержавноТ соцiальноТ полiтики у сферi сощiачьного захисту HaOeJteHHя,
lцо
Еключас:
) забезпеЧеЕНя реалiзацiТ дер}кавI,iоТ гдо.цiтl.iки -i, сфорi соцiаrьнi}- гfl;r|rli}]]}лi
Вi2iЧССИН, ОШЛаТИ iНа:rеЖНих
)/п4ов працi, заf.iнятос,li населення, ),.roll1.i, ч},i,,",ii
с:оцiапьiчОi rа профес:iйноТ алап,гацiТ вiйськовОс;туlкбовlliв,
звiлr,НенрiХ '{ :ЗilГr|1;
ai5o вiдстаtsку, i тих. якi пiдлягаtо,гь звiльногlнrо iз Збройпl,tх
CIT.;T }iKpai,Hlr rа
1

вiйськових форплуванъ:
"i,,r
2)l забезпечення реачiзаIriТ :1eP}KaBHOi полiтикit
o
ru"u, CL]iiiaгibi.l:}.{
laxt]{jI\/ I-{асеJIення" дiгей. BHyTpirпHbrr trgрarlШtL{l{Х
осiб, пi;lтримк{{ cilrl'i. \ i.L]}&L1.
чрtслi cibзel"t з дiт,ьмtt, багатодiтних. моJIод}{х сiмей; запобiганi-{я
FiactrdjjbCiBv
ciM'i: заГlезпеченltя piBHocTi rrpaB чоловiкiВ та HtiHoK, lтротидii 11.1эг,i*лi
.jl}.}дl,}t;..l"
виtiоfiання пpограм i заходiв у iriii сферi;
"lj призначеннЯ тЗ виilлата соцiашьнОл' допоп,tоги, адреоrтоi. iPi}tJltЪEL}I
догiо}lоI]{, коfi,{пенсецil-i та iнл:lтх сощiапьних Bйt.,ljiaT) v?1-ai{11EJIJ j]iii;
заilонi]давствоN{ УкраТни. надання субсидiй
д-ця Bii]iшKojIyEaH}tя витратгjlл {_};1ji,l,T\
}iiр{lлово-кол,{уна;lЬних посЛут, iiрlл,лбаннЯ скDаплеliого
газу- твер,цогLi та рi,1*_rrгс
iншrрлх

!

l:}

гliчнсlгО tтобvтовОго IlaJTиBa та пiлtЬг з оilлаТи жl{тлоВO-кол4унаJIьнr{К
ilсол}i ], зв'язку;

riOO.,.iYt-

l

'}) ОРГаНiЗаЦiЯ НаДаННЯ соцiа.]]ьних цослуг (соцiатьвого об*;rlгоý\Евitн:J,t_
llроведення соцiатьноТ робоТИ, У то}.{)' числi ссrцi.-*tьного супрOВоду cib:er:i i +сiЁluпяхоft{ розвltткY с:пецi;t_ltiзовених зак-liадiв,
усIаfiов i сл;zдý -;ZL зiIIучсн_iiя
аеДе},1iКаtз}r,rХ органiзацiй, якi надають соцiа.ltьнi послуг}т:

сtriвпg:аilяl

э

тегr,tторirльни]\4и гроN,{адами tцодо Dозвитк},соtлiацьгtих посл},г гроьяа.,цi;
у
5) розроблення та органiзацiя виконаF{ня комплексF{их програfti i захо,цjв

tJiсдО полiпшеннЯ становI{ша соцiа.ltьно вразливих верств наgел{aнl]r,
BHyTpirriHbO шереlиirценtтх осiб. сitrлей i громадяrt, якi шеребуъеtrОТь ,,u
С:Кj]ё:jllИ.{

j:l,iiiTT€jB}iX

обставинах. i всебiчне слрияЕня в CITp[4MaHHi нимtt сtзцiсuiыtих виlллЁт
i riос;l",rг :qе мiсцем прOяiивання, irеребчвання;

з

6; забезпеченЕя соцiа-,tьноi' iнтеграшiТ осiб
iнвапiдiliст.r,-,. сприяЕня
СТ'ВореннЮ УМоВ i]ля безперешкодНого доетупу iнва.тiдi*
до об'скт,iв соцiальноТ
iнфрастрlrкт}рr{;
7) забезпСчепня

у &{eiкax ловнOваiкень

KCIHTpOJiIo за лiялгьiliст,tt;
органiв пtiсцевого саtIоtsРяДУвання щодо огliк-rt та глiнлув e*Tix I!L\
itовнолiт,нiivlи недiездатними особашли та особап.rи.
цл.lвiльна дiсз,цаl.нiст}, Я;li.i){,
,1и_i{оliitвч}1.{

обме>tсеtта,

8; реалiзацiя державноТ полiтикrt .}, сферi оз,цоровлOння т.а
вiдiliочtзr:l*;,,
дi тей, розробl-rення та tsи}iонан ня вiдповiдних
регiоi{ацьних програLi ;
9)

реалiзацiя державноТ полiтt,rкtt У сферi оздоровjlенtiя r,Ciб :

lнBa:iпHicтi*, гроý4адяЕ{, постраЯiдацих внаслiдолt ЧорнобильсъкоТ KiiracTi:lc;l}ll.
вет,ераlзiВ вiйнИ {в топ,tУ чriслi
у,часникiВ анти,r,ерористtачноТ oгreilariil'}, ocifr, на,
ЧK-ltX ПС'rПИРЮСТЬСЯ ЧИННiСТЬ законiв }'KpaiHr.T <ilро
oTa-iyc BeTepaltiB *ijirilt.

гаtrlаатii'ik соцiацьнOго захисry))

та. <tlТpo

жертв}r нацItстськI4х пеtrlеслiдувань);

ХСiнаглЯд за дсдержаНня&,, вимОг законодавства пiд час призначенця
ilie_nepaxyнay) та виfiлати пенсiй органами Пенсiйногсл
г{

ро

велеtfня iнформацiйно-роз'ясFIювальноТ

фонду УкiэаiЪи;

роботл,t;

i ] ) розроблення та. органiзаr{iя викOнання комплOкснI{}i
rтрOгра\{ i за;<оitiз
tцодC заlбезпечення 1зiвнИх праВ i мояtлиВостеЙ чо-цовiкiв та
iKiHoK, rл;эстir.i{ii
т.зргiвl-ti л}одьми, запобiганtlя насильстts}, в ciM'T.

2,'УпраВлiннЯ соцiальнOгс захистч насеIfення вiдповiдно j{o

!"IоЕнlэва}кень виконус Ta-Ki
функrхii':

i) органiзовус tsикOнання норМ КонституцiТ i законiв

Ер{зýЕl-лiiii'i,1,1

-YKpaTHlT.

aц;iB
ПрезидеНта УкраiЪи, Кабiнету h,tiHicTpiB УкраiЪи, наказiв
fuliHcoцlro;Ti.rlTrcri i.;
забезпе"лус контроJIь за ix
реалiзацiсrо:
2) аналiзус стан i тегl:IенцiТ соцiальног0
розвитку
Ежtii]аЁ заходiв для \.сунегlня не,цолiкiв;

В

ý{е/$iёх рэйlсiлilz

Ti,l

З) бере у{асть 1' пi,цготовцi пропозицiй до ripoeкTiB
lтрограп,t cot]ia-.tbнo*
eKoнoMi чного розвитку
району;
4) вносить шроilозliцiТ rцоло проекту
;эайонного бюлхtету:
5 } забезгrечуе ефективне та
цiльове викор}rстання вiлilовiдних

бrодrtсетнIлх

tссш"гiв;

6) бере yLIacTb у пiдr,отовшi захолiв щсrдо
регiонаlьного рсзвиl-ку;
71

розроб;rяс псоекти рсзпорядяtеЕь гL]лоtsи ;iайонноi

;{ер]кавнG'i

адшriнiстращiТ;

8) бере участЬ

у

розроблеrrнi проектiв розпсрядженъ I-o.;1ots{.i районноi'
дерх{авноi'алмiнiстрашii, проектiв рiшенЕ,, головt{иМLI
розроблrltка]\fи якI{}. t. ii;;шi

с

Hi

тр:/ кт.\р

п

iдроздiлlт

;

9) бере участЬ 1' пiдгt_lтОвцi звiтiВ головI{
райовноТ дер}кавнOТ адллiliiq:тi;аiлii"
лля ix розгляду на ceciT районноi
ради;

готус самостiйно або разом з iнпrими структурF{ими
tiiдроздt;tа-ьлtа
iнформащiйнi, аналiтичНi та статистичнi MaTepia_1-1lT,
адллiнiстРаТ.rtВН'7'.
i

0)

L]ШеРаТ'ИВНУ ЗВiТнiсТЬ

з питань,

ш{с}

нii"пежать до йогс KoMпeTeHl{iT. д.,tя {tijliaнilя

головi районнот державнот адмiiriстрацiт;
1

i ) забезПеч-ус проВеденнЯ

12)

заходiВ щодО запобiгаНня корlzпцi;':

готус (бере участь У пiдготовцi; проекти

r,4еl,ТOi]аНЦуМiВ,
П(_lЕtтбЕ}з}кgнr,

ПРотоколiв зlrстрiчеr1 делегаr]il.j

iЗ) розглядас

гrJо 4адян;

i

договоlэiв,
I.p}ll у мех{ах

}.ГOд,

робочих

В )/стаI{овлеF{оь{У законодавствоп4 пOрядку

звсDt{*I{ti"t{

зап}{ти i звернення Еародних деrrуr.ат.iв }lкра,iляrа
дегIчтатiв_вiдповiдних Mi сцевих рад;
14) оrrрацьову€]

15) забезпечус досryП

,",ripaB;i

i

дС публiчноТ

ння с оцiального захиOту

н ас

елення

16) постiйн,э iнформу,с населенFtя
пd}внова}Iiень:
i

7)

виконус пOtsновах(ення,

сае,{сtsрядування;

"|i7

iнфоршлацii, i]озпоряДнI,jt{(]]'l яtсо;

t.

;

про врIконання i]изilitче}iиХ

.закi}l1О]l1

tя

делеговагti

органап,Iи

ьаiсцевсlго

8; забезпечус

у *{ежах Iтовнсtsа}кень виконання завдань мобiлiзащiйноТ
lэiд'сlтовки, цивiльного захисту населеFIня,
дотримання вимог закоЕ{Oдавства з
oxоpL\Fllt працi, пожежноТ безпеки:
i

i9)органiзовус роботу

з

використання архiвних документi

в;

укOмплекl]уваннr{. зберir.ат;гtя"

облiкзz

т,а

20) забезпечус
L-To с

у

межах flовноважень реа,тiзашiю державнuт

овнrэ :iaxlIcl-}l i нф орм аЦ iT з обм еХtени&4
до с.г}/по

2Х) бере }/частЬ v вирirшеннi вiдповiдно
tр_yj]ових спорiв (кон флiктiв) ;

rtоцi,rртк_и

i\,I ;

.г_(о

законодавства

KOJIei(TI,tEHl{ч

22 ) забезпOчуg зпдцст персона-iIьних
;1оних|

2Зi заr,lуЧас громаДськi та. благодiйнi органiзаЦiТ д9 вl{конанняl
програм i вiдповiдних заходiв;

сот_iiаль;тlт>;

24) здiйснюе нагляд за додержанняп.{ tsимсг законодавства
lлiд ча(:
llризначеIJнЯ (перерахунку) т,а виIIJIати i,le;-tciй органап.{и
Пенсiiiного фо*;t},,
У;<раiЪи: проводить iнформацiйно -роз'яснювальну
роботу;
25; забезlIечYС органiзаЦiю ефектrrвно.О спiвробiТнliцтва
мiсцевих opl.ariiB
викOнавчоl влади та органiв 1,1iсtlевого саýaоврядYtsання
з l-Iрофспiлкапцrl ,j-a
ixHiпllT сб'сдi+анняNti.l, органiзацiями
роботсlдавтiiв та iirтiми tэб'сднанлiяп,rлт:
'26)

у сферi

населення:

соцiалlьно-трудових вiдносин, оллатli працi

та зайнягосii

:забезг{ечУс спiвробiтництво мiсцевих
органiв виконаЕчоТ влади та сltrэгагtiв

e{iСLIеВОГО СаМОВРЯДУВаННЯ, профспiлками

орi,анiзацiя^,1И роботоцавrliВ
coi_4i атьного дiалогlz
;

та ikнiпцИ

та rхriiрrи

rrроводитЬ t] ус.]]ановленод,Iу законода8ствоhf

iэеt

об,сдт_lзцц;рii4,

об'сдцнатtнями, glт*пияС r,o.Bi,lT}i)/

trорядку

повiдоiiяну

страцiЮ колек.гивних логсrворiв" r,ч перевiркr, на вiдповiднiсть
чинноti{у

:закоЁодавству r-a забезпечус зберiгання кошiй;

проводрIть монiтоilинг шоказникiв заробiтнот
плати та свосч:tснсlс;тl Ti
вtr{п,{а,fи працiвникам пiдгlриемств,
YстаI{ов, оргаtiiзацiй ycix форм власriсlс.ii- э
Taкo}i{ фiзичних осiб пiдприсмцiв;
оере участь у розробленнi територiа"тьноТ програми
заiтнятост.i ija(]eJli:Htlя.
бС:ре 3r,{3сть У реалiзаrдiТ iнuiиХ заходiВ
щодО irолiгlrrtеНня ситуацi;.
*tа. Pfiti{\1
J
liрацi;
-i

бере участь v викона-ltнi заходiв, передба.лених
дер)Lавниil4и прс}гра[4ами
соцiа,lьноТ та rrрофесiйнот адашташiт вiйськовос;тlаtбовцiв,"'звiльtлени'
v :jапас
аб* вiдс,Гавку зi Зброr,lниХ Сил т,а iншиХ вlйськовИх
форм,чвань i ксiнтiэо_lrы.:t, i.л.

реа*.riзацiю;

27} З ЛИТаНЬ РеаШiЗаЦii ЗаХОДiв сtlцiа_,rьноТ
гriдтрlлмrки }iзсе;-IfFIFjяl

_ оргаНiзовус В межах компетенltij' роботУ {цсд0 надання

}iilCC",]tjHti!i}

i:",бсl,тдiй для вiдшкодування витра'
на оцлату житлово-кOм}наj-{ън{.t>-i ilo;-,ll,.. СКРаПЛеНОГО ГаЗу, твердог0 га
_вiдкого пiчного nooyrou*;;
:|_11б-:-Я
гilльГ :] оплати житJIово-коп{},I{аJ]Ьних гiосл),г,
послуг зв'язку., пiльг,нз iiридбанн.gi

;;;;r:

тве;-rдогС llалива i скра.гrленого газ}/, пi-цьг на
lтроiЗл i)кремим каiтегоtriяzuт
ГРt}iчI &ДЯН, i нlttиХ п iльг, передба.tе}.
Iих зеконодавстtsOь,i YKpaiЪpr
;

ПРСВОДИТЬ П]]ИЗНаЧе}I tIЯ Та BPIIПaTJ*:

деi]жавноТ допомог}t сiм'ям з дiтьми, N{алозабезпеченltпц сiьц'ял,t.
ýеl]iкаtsнОТ соr:iалъноТ допомOгlт iнвалiдаМ з
дитинства та дiтям-iнва;riдап,i,
тиN{часовоТ державноТ догtоli{Oги
дiтяп,r, батьк1,1 як}iх Yхr4ляються вiд cilral.}i
;шtilдентiв, Flе маюТЬ Iч{ожливостi
),'ТРИI!ц/ва,ги дитину або r,riсi]е l]р..lоiкi{ваt{ttя Tii
невiдоме, иlоtиiсячнот гtrэсlшовот догtсrttlогtа особi" яка прсживас
разом З iнвалi;,_лоii,t
i члт ii групи внаслiдок ltсихiчного розпад},, який ,u uu.rtirBкo&,т
лiз:аl,;сьгсТ
к,*пцiсiТ &{ецичного закладу rrотребус постiйного
с.горонFIього доI,jl яду, над*.j{.qii
зi1 HpI\l, iriомiсячноТ адресноТ допоtчiоги внутрiшньо
гrеремiпlениь,t оr:обз&I дjЁ
i]окi}ит,тЯ витраТ на прсж}tвання" IJ .ГОМу- .тисзti
на оfiлатУ
-

}КtlТ;-iоВо-КОýt)/!{;Lть-диl'

iloc"lyr," особам, якi не маютъ права IIа пенсiто
та iнвалiдам, одrлоразовоi
:ВошовоТ Допомоги особап,r, якi отрималrт тiлеснi
уrшкоджеrlня гtiд .16-,. yir*cr i .l,
li,{а-с-ЭВ'{х акцiях громадського rrpoTecTi,.
i;to вiдбуil ися у перilэ.tt з 21 ;itacr-Ofiaj]a
2сiЗ рокУ по 2i лютого 2,а14 Рок)'', одF{оразовоi lроrповоТ
лопа\4сги li,r,lei-{illи
с;lцей осiб, смертЬ якI{Х гтоЕ'язана з
участк) в L.{асOвих акцiяк Гроr\!аj{сьfiоГil
ilpcTecTy, шо вiдбYлися }/ Перiод з 21 лllстопада
20tЗ р" по 2i лю1сго 2014 р.. il
TaKO,tt {lсобам, яким посмертно i]рисвосно
звання Героr-l Ъ/краiiлir зе
iрijliдадянсъку mt_\,lKНicTb" шатрiотttзм. героiчне
вiдстоюваrrня i{онс гilт.viriГ.ti-irlх
засаД деп4ократiТ, прав i свобод лк]дин}I, самовiддане
сjlуяiiння УкраТп.rп*чrз,
НаРОДОВi, ВИЯВЛtеНi ПiД ЧаС РеВОЛЮЦii гiдностi,
однораJовсlТ tрошовот допоь,fгtг{.{
ilоOтран{ДалиМ i BHyTpir_ШHbO шереý{iлдениМ
особам" якi перебr-*U*.*-' ]v'Ciiiififil]il{ii
ж{,{тт€виХ сбставиЦаХ, ]rlo сг{риitинецi ссlцiацьнLIм
становиIдем. tsнаслiдоь: .чкlr:;
особа qастковО або повнiстrо не рlас здатIlостi
{не набула зда.гностi або втрат,лtла
1-1} чИ &{оiК'-IИВОстi caMocTiГtr,lo
пiклуватися ilрс особисте (сiмейне) я{лlття i opalr.i
о},спiльнсму ;KlTTTi" а такоцt iнrпих вlтдiв j{еря(авноТ
tлiлгрirъtкit
i:::]:,*|
ВUlГtОRlдно до законодавства УкраТни;
- ЩОМiСЯЧНОТ КОРlПеНСаtiiЙНОt' виплатрt
неflрацюючiй праuездатi+ii1 oc:c,6i_
яка дсглЯдае за iнвалiлоtvt I г,рупlr. а Taкo)i(
особоrо, яка досягла 80-рiчнсго BiK;,,:

непрацюючиМ фiзичниМ особам за надання
coцizb.tbHl.tx пOсJ}уг; ;]0даt]
пропозицiТ paйoHllii1 державнiЙ адпriнiстрацiТ
та. орган,Ч лтiс:tl*вогii
са\,iOвряДуваннЯ пiд чаС
фоомуваНня проеКrу uiдrrпuiлного *i.ц.uпr"

бгорrс* ry
i!{cilo lзередбачення коштiв складi видаткiв-на
у
фiнансYвання ouio,,**u,, rтроiр:.l\(
соцiаl_пьнОго захисТу та соцiальнСго
забезГtaоarп" на компенсаttiю
фiзичл;lаit
особап,l, якi надають соцiальнi посл"чги;
,з,&{атi.{

- uдноразсlвоТ ЕиriагородIс lKiHKaM,
якиN{
*

героiЪя>>

t,

присвоено шочесне зЕання

;

Сере }^IaeTb

у роботi ко;лriсiй, yTBop)cEiLiX при районнiй радi те, лэ;tйоr;н;jl
дерх<авнiй ацмiнiС,rраrдil' з пt{танЬ соцiального :]а.\ r]сту
населе}{нri :

iIроводитЬ електроннi звiрки iнформачii вiд
органiзацiй на.г{ева-.tiг:
fiLrcлi'i- ЩOдО витрат, гtов'язаниХ з наданняМ
lliльг окрем}{м каl с.горiяlt
Г]-}ý}.{адян, з вiдомостями,
ллiс.гяться
що
в СлинЬп,rу д](:р;rt&l}l{оfuI,у,
автсматизованому peccTpi осiб, якi MatoTb
право на гtiльги;

{троводиТь розра]{Унttи З oрга-нlзацiяlrцl,t
- надевачамрi I]ослуг за на.дагii
lriлы,и окреN,fим катеl:орiя\{ громадян i прrизначенi rкл.;тловi субсидiТ ааOелеЕлfil"3;

сyм дOход),, нарахованогсl {gц.;1зtlgц61.1л;i
на кориСть l]латНикiв ilодатку, i с"/м утрI.{маногС з ниХ податк}'Ф"llЗим\/вIlчiЕ
фОРМУ'С ПОДаТКОВИii розрахунок

ДеР}КаЕно1 с,эцiа_,r ьноТ допо мтоги

:

гiроЕодиТь iнвентаризацiю особових справ та особових paxYHKiB tэсiiэ, якi
о,гримують соцiа-гrьн5i допсмогу. субоидii та гti,шьгрt в \,cTaHoBjIeFiofu,l\,
законодавством порядiку;

здiйснюс контроль вiдповiдно до чинного законOдавства з*- lll;lboBl.iu
вi,l}iоррlстанням KorrrTiB. с]lрямоtsаних на надання державноi соцiа-тьно-i
цоп*iчtоi l;
та iнших видiв соцiальноТ пiдтрliмкil, передба.чених за-конодавстfJоh{ YrrpaiiTtt:
орl-анiзовчс роботу головних державних соi{iа.тьних iнспект.орiв

iie p}(aBHlix

соцiальнрiх i нсгtекторi

в

;

28) У сферi реалiзацiт дер}кавних соцiальних гарантili okpeп,rtat*l ка'гегорiяtt
ГР0\,IаДЯН:

органiзовус призriачення та виплатY доцOмоги) компенсацiл]т та }{адаFi,liя
ii{rлv;:{- соцiашьних гарантiЙ гро}ладянаr\f, якi постраждаци внаслiдок
Liорнобильськоi катастрсфи, вiдповiдно
до закOi{одавства Украiнl,r ;
i]сl с тр

прOводить пiлготовку докчр,tентiв ш{одо визнrlilенi_{я
ажд!fulи внаслi док Чорнобl,t.lтьс ькоТ катастрофlt :

органiзоВус caнaTopнo-Kypo]rTнe лiкування осiб з iнвалiднiстrо, BeTetrlaHiB
вiйнiа та поацi, жертв нацистських переслiдувань- громадян, якi псс.гражде,цjl
внаслiдок ЧорнобильоькоТ катастрофи, а тако;{t вип]]ату грошоtsих b:oMпericarti:i
вtlртостi санаторно-курортногс лiкування деякиь1 категорiялл rрO&tадяIl
вiлгiовiдltо до законодавства Уrtраiirи;

]lодас гlропозицiт д0 проектiв регiональних

програ}ч{ iз солtiальгтсгil
:iахисту грOмадян" якi постраЖдсtт]{ внас;riдок ЧорнобильськоТ катаствофrт;

органlзоВу€ в меЖах компетенцiТ роботу з надання пiлъг пeBcioHepao,t,
особаМ з' iнваT iДнiстtо, ветеранаМ вiйнlт та гiраrli, одиноким неriрацез,цатнrj},i
ГРОП4аДЯНаIl4 Та iНШИМ КаТеГОРiЯПt ОСiб, якi мають
ilpaBo на пiльги вiлловiдл;о д,l
закrJнс}даRства УкраТни;

оргенiзовус збiр i псlдання документiв д;rя вLiплати:
- одноразовоТ гроlловоТ допоп.{оги постражда.;йм
tiеремirценt4tlц особам, яв;i перебувають
скла.лЕих }киттсвих

i

вяl.грirшi;ьо
trбcTaBl.tнiix. iiIO
у
сt,lрpiчиrтенi *оцiацьним становi4шем, внаслiдсlк якrIх особа
частItOв{i зб*
повнiстlо не маС здатностi (не наб_v:lа здатностi або втратi.iла Тф чи
ll{Jжл}lliостj

оамостiйно пiклуватися llpo особисте (сiмейне) ,nirrro

суспiлъному життi;

i

бра-ги }/ii;'Cl.b

_Y

с,дноразовоi грошовоТ дсломоги особепt" якi 0трима(l4 .г];лr;;зi
YlilкOдженнЯ гriд r{ac yчаст,i у fuIасових акЦiях грс]fi4адського LljэогестY, Iд*
вiдб_утис-я у перiоД з ?.1 лl.tстоПа;Ха 201З
р. по 2 j лютого 20i4
-

веде облiк внутрiшньо переN{iшtенlлх осiб;

року;

i

]]рOводить п9ревlрки достOвiрнrэстi та повноти iнформацiТ про
фал:тrtчне
i,t i с це г,р окивеНняiпер ебУв аннЯ внутр iшrньо
перемi шеноi ЪсЬ би ;

СТаН ВИКОНаННя кOм]IJIексни,ч прOгра]\,{, реылiзацiТ зэ_,чr:,цiтr
соцi*-;ънОi r-riдтРимкИ малозабеЗпеLIеirIиХ BepcтB населення" нада}lFIя
аНаЛiЗ1"'g

всl-анOвлених законодавств0\,[ пi";lьг,соцiаtьно незахиiцениNI громадяI1а&{
i пoitaic
г,оловi районноТ державноТ адмiнiстраuiТ пропозиrлiТ з
цих nnr*n";

видаs вiдповiлнi посвiдчення категорiям громадян, .якi маюl.ь прав11
iiiльгrt вiдповiднс до закоЕIодавства Украlъи;
*с

о,рганiзоВус та проводр{тЬ виплат}l одноразОвоТ матеРiа,чt нсТ
обам, як i п остlэаждаци вiдторгiвлi людьпллт,

l1tl

ДOЕGtч{{_lГr{

2-}i У сферi надаI{ня населенню соцiа,чьнлtх llослуг (соцizurьногс;
ебслчго.зування), прOведення соцiальноi
роботи:
органiзовус роботу iз визначення пстреби адпriнiстративяо-терlt.гопiаlьглсiт
од}анirцi У соцiатьних г{ослугах, гот\/с i подас проrlозицii
райtlчнiй ,дерlкавl.riii
а-льriнiстрацiТ ц{одо органiзаrlii" наданнЯ соцiальтэих пOслt),,г.
j{,,]

потпебlэ. ствооення vcTaHoB, закледiв

вiдповйнil

i слчжб соitiаlтьногс

:iaxi4rт,y

.,,ff,

с:оцiа;;ьного обслуговуtsа.ння наоелення,
форпryвuпru соцiа,тьноГ'о ЗзIчiоВЛеЕii{я i]{;t
наданнЯ l+еобхiднitХ ссrцiальниХ поспчГ недеря{авними оргаяiзаrдiя,url;
)/заГа,чьнЮс iнформатliю шодо визначення потреб населення адпtiнiст-ратIсвчотарIлторiальних одиниць i територiа-,,rьних громад Оtlцiaцбних
llос-цYгаj{;
}

та подас

rцоквартаr{,ч у департамент соr{iа;тьногп_l за}iиa].г}/
i{аССЛеННЯ ОбЛаСНОТ ДеР;КаВНОТ аДМiНiстрацii звiт
про надання ссrшiа',iънрl,{ ili]c.T\zj),ЗеГаЛЬНю€

:тотенцiйним отримувачам соцiагlьних пOслуг;

iгlфор,плуС

насеjIеннЯ

адмiнiстРативнс*територiа;rьниr,

ОДltНlаЦЬiТеРИТОРiаЛЬниХ громад про надавачiв соцiалuпrir"
noc;iyi. i ,rornt,.n. ,"lo
HL{h,Il.i нацак)ться:
}-1озгляда0 заяви осiб.

LцOдО оl,риманIтя соцiальнj4х

якi перебувають
посj]уг i

rtрил"lлчtас

,v складFlI4х иittтт€вLiх обс-гави;tа-,;.
рiшення tцOдg i,ч надавrtя,

lлiJоtsодитъ монiторинг надання coцia,TbHtax посл}/г i
itонтро;tюr_
коlчtlrнапьних надавачiв соцiацьних послуг, вживас
заходiв з шокрац{ення яt";оt-.тi
надаЕня соцiаrтьнл.lх послуt.:

забезпечуе облiк осiб, якi звертаються l]
управ;riння :] г{и.iаt{ъ lх
В ycTaHOBLI та заFлади, Iцо }iадають соцiа.lтьнi послугt{t сIluияt
ij
офорл,tленнi документiв лдим особаь,r;
НаГ{РаВ_ШеННЯ

а*g

прOвOдиТь lас;нiтоРItt{г та анаrтi З ефективriостi надання
ооцiЫtiэНИХ гt}с_]l\,.,
У TOi/iY ЧИСЛi ПРОВеДен}lя в гlэ,эмадi соцiальноТ
роботri з сiлц,япtтцlос,обэl',l,
СГIРЯýtОВаНОТ На ЗаПОбiГаННЯ tiОТраплянню
в складнi ;киттсвi об*тавiтн;,t" ,l-fi
Ilрогt-iOзування 1xHix псrтреб соiцiа,тьнiй пiдтриплцi:
у
ПОДаС ПРОПОЗИl]ii Pal"ioHHiй ДеРriСавнiй адлиiнiстрацiТ
та органам ;\4it:ц*вi]lt_ч
сзL4овDя.ЦуваннЯ щодо створення закладiв,
устаноВ i с:туж6, якi lJадаю.г.t
п*ихOпогiчнi, реабiлiтацiйнi соцiальнi послуги Ьсобам
i сiм'ям, rцо гlеребvвi}ьФтъ

у сFLцадних нtитт€вих обставllнах) у тd}му чиолi 1ро]иадянам похlйоl.о

дiтям,

а,

такояt колишiнiМ вигIуOкнr{ка]l{ дитЯчих будинкiв

i

BiK,y.

rт;кiл-iн гернатiв

д,il;т

дiтей-сирiт,i дiтей, позбавлених батькiвського гriклування. на
Тхнього сап,tостiйного життя;

пoLIeTKoBo_,l,Ty

СllРИЯС впI]овадЖеннЮ нових соцiапьних пос.]lуг,
у гому числi
вiдповiднс, дс законOдавства Украiаи;
забезпечус.
,
якiстЬ

етапi

i-].jiai1lpl,ч.

лоступнiсть громадян до соцiальних послуг, контрOлк]с
i свосчаснiсть надання вiдпlэвiдно до законодавства УкраТни;

t,чнтiэ

бере участь у плануваннi бюджетяих капiтатlьниr: ЕкладL:ilь у,э
б}-дiвниt_lтвtl ycTaFIoB i закладiв соцiа".tьногti захi{сту
та соцiальнtлго

сбслзzговування населення;

с}-,l]ияС створенн}о недерБ:авниХ

служб, закладiв, 3rсrанов" llB:i наilа.rf,'lь
соцiалънi лослуги гроп{адянам похилого BiKy, особам з iнвацiднiстго.
сiп4'ял,,i з
ДiТЬ'^ЛИ, СiП'r'ЯМ i ОСОбаМ, ЯКi Перебyвають
у складних життсвих оtJс-гавинак i
Потреб.*,,Ють с,гороНньоТ допОмоги, особам,
якi постРажда,цИ вiл торгiвлi людь"rди"
насt{льства В ciM'T, iнширt особам. якi перебуваiоть
у складних }iиттсtsi.L-{

,-rбставин ах

i потребують cTClpoHHb

оТ д оглом оги

;

визначас прiоритети соцiа-чьного замOвлення

ilроведення;

та

орга;лiзовyс його

оцiнюе koцkypcHi гlропозицiт соцiаitьних проек.гiв. якi Iтодаються
недер}кавними суб'ектами. rцо нада}оть соцiацьнi
,rоar-rу.*, на конкурс iз

зал\,чення бюдкетних коштiв для надання соцiальних
посл}iг:
сприя€ волонтеРсъкиN{ органiзаЦiям та oKtr]eN{IтM BOL;OHTCPa-1{ ,/
lтадаiлгл;
ДоПоМоl-и соцiа-ltьно неЗахиЩенI{l4 ГроN{адянап.{, якi потреб)rar,
волсfi.гOрt]ьii}i
ДСЕОМОГ'i, Та ПОШИРеННi iНфОРПlаШii ПРО ОРганiзацiТ
Tte уЪтаноRи, ц]о зз"]]-,1чfi,[(а.л i;
цсl свосТ дiяльностi волонтерiв, фiзичr-,""
оргtrнiзаiдiТ uu y..ruio"*,

".iб,

У

N4е}каХ комлетенllti органiзовlчС
роба,гу, пов'язаirз,, ,з tiаданiiя_\4
5лагодiйноi- (гуманiт,арноТ) допомOгL{ ооцiа-,lьно
незахищениNl lрO}дадян;.'}i i
t]iti'яn,{, _,TKi tтеребувають
складних
житт€вих оботавинах;
JY

сприяС влаштуваннЮ за потребИ дО бупинкiв-iнтернатiв (паrлсiп;rа_тiв}
громадян похилсго Biklz, осiб з iнвацiднiстло та
дiтей з iнвалiднiстiо;
органiзовус робоry
"
нелiсздатни\,lи особами

питань опiки ,га пiклування цад iI{}внOлiт,нii,ци
та особами, цивi:tьна дiездатгtiсть якlтх обмежена;
KoMic:iT

-}

СilрияС благrэдiйнипс, релi.iйнrтм

tsо-цоFl.герськli}ч{ [pi-},niaj{{:bir1{]1,j
ОРГаНiiацiям недер}кавноТ
формfr вJIаснс}ст,1. $Kf)fl}*}ii\.
гj]Oе{адянаtчI у наданнi соцiальноТ
допомогI{ та сс\цiа_гtьних послуl_ ocoClani ?l
iнва-глi,цнiстю. ветеранаМ вiйни та працi,
громадянам похиЛого BiKy- а Ta,.|_i;*.,
iнiлllпд соцiально IJезахиrцениМ громадянаN,{ та
сifuл'яп,t, :rKi rтереб5;в*з;,гь
),,
о кладних }киттевих обставинах;
ulб'СДНаННЯПД,

УСТаflОВа-М Та

вя{иваС заходiВ щодО запобiгаГiня бездомл+остi ,га
сощiа,тънOгс) захи.J,гу
iiездоп,tнi{х громадян;
оргаНiзовуС роботУ спостереХ{ноj KorliciТ iз сlсlцiа"тьшого
пaTpоH;li]iy осiб.
звiлънених вiд вiдб)zвання покарання
у вилi обме}tеяня во.цi або позбав',;еrlн_я
Bo;Ti l+a певний стрOк,

.

спl]ия€ пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню
квалiфiкаuiт соцiацьних
шрацiвникiв, фахiвцiВ iЗ соцiа"тьнОТ
роботи, працiвникiв y.runoo i заклалiн
систеrиti соцiального захиету т,а обслуговування
населення;
з{)) у сферi соцiальнот iнтеграцiт ооiб з iнваriднiстrо:

веде облiк осiб з iнва,тiднiстю, дiтей з iнва"тiднiстю
та iHlшlTx_ *сiб. як!
\{aii]Tb шраво на безопJlатне забезrlечення техтti.tними
та. iншими засобами
реабiлiтацiТ;

ПРОtsОДИТЪ РОбОТ5' З ОфОРмлення
док}/ментiв

iнва:iднiстtо

антоliцобiляп4и;

та лiтеfт-iнвiлiliв на

безоплатне

для визначенt{я lipai]a осiб

та пiльгове

з

забозпечення

КООРДИНУС РОбОТУ РеабiЛiТаЦiйних
установ для ооiб з iнвацiд{нiстtr; тiз
,цiтей з iнва^пiднiотю tоtiсцевог'
trliвня i сприяс i.x ро:звитку1 r-}озгляцас filзошLlзl,rrti:

оiэганiв iиiсцевого самовряДуванFiя IJ]одо tтотреби
;тiквiдаriii реабiлiтацiйних
установ;

Y

cTBopeHHi, реорл.анiзаllii,

приймас У ВсТаНоВЛеноМУ шOрядк}/
рirпення llpt] направлеrjн}i

,гilJ

$еабiЛ'lТаЦirlНИХ Ус'Iанов осiб з iнвалiднiстiо,
у томзz оп,tслi дiтеii з iHBe,iiJtHiЁ7я], i]
дiтей вiкопц до двох poKiB (включно), якi наJтежать
J{о грул!{ риз'Iк-у шlOдФ
'ако}к
j\{ання
отр и
iнва,тiднос.;:i :

]lрOводить вигIлату rроiIIових к{]мпенсаlriй.
передбачених закон(lдав{тijс]lt

i/клзаiЪlт:

Iii,{значаС потребУ в забезшеченнl осiб
з iнва;riднiстю та оI(ре]иr4,ч катэгор,iй
liаселення технiчнtами та iншими заообамлl
реабiлiт,ацiТ, автомобiLr_s\,iи,

ijана'OрНо-курортнI]}{ ,пiь:уванням,
у npou*oanrri *.rrraп*ultiiаних Еип"ij.kт.
передбаЧениХ закOнодаВством УкраТни. ,u
п*прuuляс Yзагапьнену iнфсlрлдацjь_,
Дttrар,зllенту:
гtсдаС flроfiOзицii, органап,r мiсi]евого саN4овряд}.Rання
шодо lToTpt:6lT .у
-iнва"тiднiстло
KOrVIYHaJrbHlTx
реабiлiтацiйних vстановах для осiб з
,* ,;r.* .
iнва,тiднiстло;

iнформус осiб з iнвалiднiоткl tцодо можлl.tвоgтей
прохолrкен]]Я Fii,j\{1,1
професiЙноТ реабiлiтаrlii в
реабi-тriТацiйних, установах i про ]lосjтYглt ,ц*p,*aBt.ci
сл.r,lдýо, зайнятостi з hlето{о вlаборз,
I{и\,хI{ вIIду професil,'тноТ
дiяльнос.ri Ti:
ijtlЗilаЧеii1-IЯ
ВIrДУ rТРОфеСiliНОlС FtаВЧання rilляхоIt{ професiйнот

iiереtтiдr,отовки або гriдвлtщення

ква,riфiкацiт;

ъf

шiдгO1швк.иi,

iнформуе i{ен,грИ зайнятосТi пцiсцевогО
рiвня та вiддi.llеняя ФоF{,.1,,
соriiаtьного захисТу iнвалiдiв про осiб з iнвалiднiстю,
якi в'{яtsг,ли бaircay;H,;l
працювати:
i5epe участь

у cTBoPeHHi безперешкод.ЁOго середоЕиша для мilцомобi;lr,нлlх

ка,гегорiй населенiiя

;

-i )
У напряN,IаХ пол.tiпtцеШня станOВища сiлтеЙ, у тому числi сiл,тейi з
цiтьvillбагатодiтних i молодиХ сil,tей, запобiгал{ня
насильству в ciM'i, оздорORJ]f,I{iJя та
вiдltочинку дiтей. забезпечення гендернсi
piBHocTi та протидiТ торгiв:li JlЕLлдьм!1:

З

реаjliзуС захOди та програм},I, спрямOванi на пропагування сiмерlни.ч
цi,аt,,.tlстей, пiдвищення рiвня правс,iвоТ обiзнаностi, aоцi*uпоrо l лравового
захL{сl-у сiмей, нада€ у 1чIеЖах компетенцii пiдприемСТВа}ч{,
установаi,д та.
tэрганiзацiяьл, об'сднанням гроN{адян та окремип,l громадянап4 \,tетодrliану j
ilpaFiTi{чHy допомогу та консульта-цiТ з ilитань запобiгання насиJ-Iьств}I в
*iдд';':
взаспцодiС

з iгiшимИ с:трvктурнимИ пiдроздiламИ районноТ

Д{gрr*lа;,знi,i

адп,tiнiстрацiТ, органаN{i,l пдiсщсвого самовряДування, а такоя( з гtiдillзttсМсТВitl-{}{*
VCTaHOBaMI{, органiзацiями всilч
фtэрм власностi, громадяFIа},Iи та об'с:лнанпяiди
гроil{&дян та iншt,lми, недержавними органiзацiяп,tи з пi{танъ надання
соttiальнот
ГtiДТРР,tlПКИ СiМ'ЯЦД i ДiТяп,t, забезпечення
рiвни7i прав i можлrавостеi.:i ;KiH.,i< т;;
,io;toBitciB" прtlтlrлiТ
дися-риЬтiнацiТ за ознако* .rur]i. прстидrТ торгiв.пi ;l}одьмi,i.
слрганiзаЦiТ оздороВленнЯ т.а вiдtтоЧинку дiтэй;
-ЗабеЗПеЧУС ВИКОНаННЯ llРОГраrt i

заходiв щодо забезпечення рlвнtIх Iip2B

Ti_r

жiнок i чо.ltовiкiв, запобiга}iня насрlльстtsч в ciM'T, надаС Г{Dа.]ЗОВJ-,
ь{етодиtiнУ та оргалiiзацiйнУ допOмогУ структурниМ пiдtэоздi.цам
дерн.tавноТ
\dох{-,!ивостей

адr,tiнiстllа;дiТ. гriдrlрисtvlстваN{.
установам

piB1-1ocTi:

та органiзацiям з х]итань

гсндер+tоТ

забезгlечуе:
-

органiзацiю оздоровленFIя та вiдгtочlтнку дiтей,
реашiз_чс

Bill;ToBiдr-Ti

сприяс збереженнIс, та розвитку мереяti дитяч}{х озцорOвчрlх закладiв:
- органiзацiю виiъду груl дiтей на вiдпо.lиЕlок та оздороtsлення
за. кордон;

1lрограе,{I{,

- оздороВлення
; ii; lрилл ки-

дiтей, якi потреб,чють особливоТ gоцiалiьноТ уваги

, - вик(fнання iнших ловноважень вiдповiдно
сзl]оровлеlJня та вiдшочI.1нок дiтей'';

д0 Законч УкраiЪи

".{

,га

iрi:

i{аДаС ОРr'аНiЗаЦiЙНlz, ý4еТОДИt{НУ та iнфсlрмачiйну
fiiэпоfuiог! .-J Lllr.ip:iii}il
0злOрOвЛеr{нЯ та вiдпочtlнкУ дiтей громадськлltd об'сднанняп,t,
фirнд;,ilчl"
установам та органiзаrдiяЙ. дитячи\4 З?КjlЕt;Ц&,ý{ оздсiроЁлеi{Еý -i:]
_r}]*гrr.*ства&{,
ц l, l l

l(lllИH К\. ГРОМа.lЯ Ha\l

:

забезпечУс виконаНня ýрограм i :;ахоДiв rцодО протидiТ торгiвлi
ЛЮ;i{iэý1ИнадаС правову, метод}lчну Iе органiзаrriйну
дOпOмогУ з Ilитань протидi]" тоlэliв;тi
jlh3;lbi,lи структурнип,{ пiдiроздiлашl
державноТ адмiнiстраrдiТ, пiJпрlи.-ьii.).l.tiа.}:.,
,vcтaýL)Ba,'{ та органiзаrtiям:
\я
забезпе,iУс вrrровадження l-tацiона"rьного l\4еханiзлtУ взасьто;лiТ
l-,,z5'€n,гjв,
ЯТli РеаЛiЗУЮТь Заходи
сферi
lтротидii тоlэгiвлri людьми, пiдготовку Ёil.\к},,\,i*ti,т,i,t]
у
ll{ОДО ВСТаНОВЛеННЯ СТаТУ'СУ ОСОбlt, ЯКа. ПОСТражда,ча
вiд торгiвлi лкlдьпцртi
органiзовуе роботу з оiliнюванF]я l]отреб танадаЁ{ня
допомоги особа.vi, яtii
пост,ражДали rзiД торгiв"lli л}Lrдье:iи; вf{оситЬ IIропозицiТ
лерrrtавнiй ад,ч;irri*,зраlлil
ГiРО ;+еОб,ЧiДНiСТЬ СТВОРеН,.{Я
Реабiлiтацiiiнтах ireHTpiB для осiб, IilL] ilCIcTr a}fi,ljajl]j
вiД тор:гiвлi люльмit.{, надаС консуjIьТа-цiйно-метOдр чtiЧ

,устаýOвам,

ДОПОlЧ{СГY

i_q;{fui

епррlяС створенню дитячих будинкiв сir,rейного типY та прийомН}..1х {,]ii.{cl::

З2) забезпечус

ведення сдиноТ iнформацiйно-ана;тiти"тноТ

систе}4i,t

сощiапьногО захI{стY населення ({Ассзн), Слиногсл деряiавногs
авl|оматИзоваIiогO peСcTl]\/ осiб, якi маютЪ право на пiлъги (СjЦРГ{};

rlентралiзованого банку .LlaHIIX

з

проблеп,t iнвil"чiдностi

iнфсрп,rаiriйниХ систеМ i lleccTpiB, визFIа.чених fi4iнСоцполi,т,иКlт,

iнформацiйне i те-текОмчнiкацiiiне середоврIrriе
у складi
iнфраuтруктури Mi нсоцлолtiтики та власниri сегмеtтт локальtsiоТ

{Lшi),

iHtrэttx

пilт.т}зlаfr,lУС f,.ItИtrс

iнфорпtацiл-iцоl'

шlepe;Ki

;

3З) iнформуе населення з питань, Що t-{алежать ДСi його корttiе,генlliТ.
i}оз'ясr;:оa громадяFIа[t по.lrсження норý{ативно-гiравових aKTiB з пLlTaHb. шiс}
Haqeib:aTb до його KoмlleтeнцiT,
у ТоN,I\,числi через засобlt пласовсlТ iнфорлtачii;
З4) забезпечуе на вiдповiдноп,rу piBHi реапiзацiю тиiтt1,lаlзодних IrpOel;TiB
с,*цiапьних питань;
"j 5

i:з

) BlTKoHyc iншi гiередбаченi законолавством Украiilи повноi]аженЕя"

з. Управлiння для викOнання своlх повriоважень та завдаiiь [iac гIравс;

1) отримувати в ус,гаIiовленом\,/ законOлавствоп,{ поряд}i)/ вiл ii+rпpи
CTP}/KTi/pHrT>l пiдрОздilriВ
районноТ державноТ адлtiнiстраuiТ, оргаiriв паiсцевого

самоврядування. пiдirриемств, установ та органiзацiй незалежно вiд
фгlрп,r
*пасностi та вiД ixHix посадових осiб iнформацiю, ДОк}/меf{тi{ i о,оа.герiа,;r,.
необхiднi для виконання IIокладених на нього завдань;
2} залУчатрr

До Вr{конання окремих робiт, участi у вив.rенгii

illT,aiib сцецiалiстiв" фахiвuiв iншLtх структурних пiдlэозлi;riв

oкllex,li,jx
paiioHl-iшr

дерiкаRнОТ адмiнiстрацiТ, пiдприсп,tств. Yстанов та сlрганiзацiй
{заfiOгСJ}КеТ]ýЯ]чi ']
1хнiми керiвникамлi), прелставникi в гром адсьпu."
aд нань (за згодс *о ) ;
"б'
, 3) внос:llrи В установленому fiоРяДКу trрог{озицiТ iцодо yдOcкOgzulriitjý
роботи райсlнноТ державноi' адмiнiс,граuiТ } {]LlTaHb соцiальшсlго захи{тч
насе.riення:

4)користуватиоь }з установленому порядкч iнформаliiйнiтмiт база_rtl.r
органiв виконавчоТ влади" сi.{стемами зв'язк1, i комунiкаrriй. MepeiкafuIrr
спецiальяого зв'язку та iншимll технiчнI4ý{L{ засобам-rt;
5) СКЛИКаТИ В УСТаНОВленому порядку Fiаради, лроводити oel,tirTa,plT
к:онференцiТ з питань, що нацежа_ть до його ко}glгiетенцiТ.

Ti]

В vстановленому закоFtодавс'во}д 1-1орядк1, та в ме_Е{вх
повноважеЕь взасмодiс з itlтттимlт структурнип{и пiдроздiлапли. ilтiзрilтоý{
pat"ToHHoT дерх(авнOТ адмiнiстрашii, органаNIи
*i*ц-uо.о самOtsрядYвання, ilзtшl.чх
"4.

1/правлiнttя

ЦеНТРаЛЬНИХ ОРГаНiВ ВИКОНаВЧОТ В.пади, а такOхt пiдприсмaruuЙrr, ygTaInclgen4и lА
Iч{еТоЮ створення ),.ьlоВ цля послiдовноТ та
узгOдiкйоТ дiяльll*сii
ШiОДО cTPoKiB, ПеРiОДИЧНСlСТi СlДерЖання i передання iнфоfпrацiТ,
необ:iiднtiТ д;i*

органiзацiями з

нзлежного виконання поклалених на нього завдань та здiйснення
,,л--л -:JахUдtв"

5. Управлiння очоJIюС

ЗаппаtiоЕанIr,1:

начацьFIр{к" який прIrзначастъся на ]locail} i
посади голOвою palioHHoT д.рrпо*"оТ адмiнiстраиii згiдтrо i:з
зак$нодавствоN,1 fiрС лерrкавiIY Слlzщýlz з;t погодя{енFIя]\{ з
др{рек r.opо},I

звiльняеться

з

деl,лаi}та]riентУ соцiа,тьного захисту i{асеj]ення обласноТ дерхrаднriнiс,грацiТ в
)l'СТВi{ОВленому закснодавствоп{ порядку,
б"

Нача,rьнr.iк Управлiнлtя

:

здiйснюс керiвниr{тRо Управлiнtлям, несе персонfuцьну в iдtтоlэ i7_1аtъ
:]а оi]]]анiзацiю та
результати його дiя.:тьностi, СПРИЯС СТВСPeHt{}O НаЛеiiiНtlX
]

}

iтрапi ts,}/г{равлiннi;
2)

подас на затвердження головi районнсli дер}i(авнOi

l t оло)+(ення

пр0 ylp

авл

iння с оцi

a,r

ън0 го зах.rlст}

F{sc

е.пення

F.il,.гл,
)/,\,lСiВ

адмiлtiстраrtiТ

;

З) затверлжус лосадовi iнструкцiТ та tsизначас обов'язкlI irnamiBrTlaKiв
yl равл i нtrя с оцiальнсг0 закиС Гу- F] аС ехеЕня
;
t

4) ГrЛаНУС; РОбОТУ УПРавлirrня соцiального захисту FiflЁ€;l€ння.
Bl"10ci]Ti.:,
ilрсгiо-tиlцiт rцодо формування планiв
роботлt районноi дер}кавнот адtиiцiсграrtii;
э_i B}KI,IBaC заходiв rцодо
),дOсконалення органiзацiТ та пiдвиrценtл,.i
ефeitTtTBHocTi роботи y]lpавл iння соцiа-ць}lогo зах.ис.гу
fl аселенн я;
б) звiтус перед гOловою районноТ державнол адмiнiстраr:iТ про j]i4i{ogafit{я
псItrjаденilх на ньсг0 завдань та затверд}кених планiв
роботи;
7,i може входI,{,гИ д0 складУ колlегiТ parioHHoT
держав}iОi ацпцiriiстрацri';

8) вносить пi]опозицiт щодо
розгляду на засiданнях кtэ:rегiт шитань, яtti
HajleжaTb ,д0 компет,енrtriт ушравлiння соrliального захисту
}iаселеtiц.я, .:^?
розробляс проекIрl вiдповiдних рiшiень;
9) rтредставляс iнтереси Управлiнн*т
у взасlчtовiлносинах з iнirtимiт
fiТрYl(ТУl]Нl'тми пiдрозДiлапцtт
районноТ державноТ адмiнiстрацii, з деfiартаý{еI+тс|\4
СОЦlаrrЬНОГО ЗаХИСТY НаСеЛеВНЯ Сб;tOСЦОТ ДеРЖаВноТ
алп,{iнiстраlцir" op[.&}irt{l1L{
мiсцевогО самовряД},вання, пiдприсмстtsами. ycTaHOBaMIi та
органiзацiяьяr.t - зlл
цор} чення,\l керiвництва райоrrноТ д{ержавнаТ адмiнiстрацii;

10,)видае },, межах повнсважень i{акаjи. органiзовус коi{iроль
.Ja

iЗИКОI:l3ННЯiл{,

i.ч

ЕаказИ норN{а],иВЕо-правоВого характеру, якi зачiпають гIрава,
свсt5оци i
ЗаКСНlli iНТеРеСИ ГlЭОN4аДЯН абО Мають мiясвiдомчий характер,
rli;],цяг-;ttсiь
jlepx<aBHiй
В
Захiднорrу
rиilкреГiонацьноПау управЛiнrri lv{iHic-lcpd:'гBij
ресстрацii
,о*тlтцii {r,i. Львiв)

l1)по,паС на затвердЖел{t{я голO]зи
районноТ деря(аtsнOТ адмiнiс.rрацif,
ГiРОеКТI'l КОШТОРИСY Та- I]ITaTI-Ior,{-,
роз[lису управлiнлтя Еоцiальll1lго зз}ii.iст-лJ
населен'я в мсжах ts}lзнаЧеноТ грани.iнсlt' чrtоельностi та
фогiдч оплатl{ п;;tlлi
його працiвникiв:
12) розпОрядхtа-€тЬся коцIтами
У межаХ затвердкеного головокJ iэаl1онн.,l,i'
ЛеР]КаВНсТ адмiнir;трацiТ кошrторису
угrравлiння соцiальнол-о за-хttсту EaCejIthj,i"я:
1З,t

прggблить пiдбiр кадрiв;

i4) органiзовус,

роботу з пiдвиiцеFti{я рiвня rrрофесiйнот кtэпqпетеtэтi.тоотi
,tep.fiaBнi,{x службовцiв мiсr{евого
структурНого пiдръ.дiп_ч соцiальнс)i.о :raxil;,T\,,
}iасеi[ення:

15} призНачас на посадИ та звiльНяс з посади в IIорЯдку,
передбачецоvt,.,,
:iеконодавствоМ llpo державну слу,.,л.бу, леря(авних слу,жбовltiв
уlrравлiллня,
jIрисtsоtоС Тм
рангi,{ ,церхtавних службовцiв' заохочу€ ix Iа JlритягуС до

дл,lсц1,1плiнарноТ вiдповiда_гrьностi

;

1б) приймас на роботу та звiльняс

з роботи у лорядку, пеtlе,дбаченоr\lъ.
закоЕодавствоМ про працю, працiвникiв правлiння соцiаuьгtс;го
захистi,/
у,
rlаселеilня, якi ие € д9ржавнип,{I,l службовцлiпtл.t, заохочуС r,ч
та ýr-rл{Тяl.'/С ДЕ

дtт

сциплiнарнот вiдповiдацьнсrс:гi

;

i 7) п;эоводi4тЬ особистий прtrliопл громаДян
з гtliтанъ, цIо належа,Iь
ловноаажень управлiння соцiального захисIу насслення;

,]],{j

18; забезпечуС дотриN{аннЯ працiвникатии
Управ,тiнняr пpej]p{j.;
влlу,грi шrrlього трудового
розпорядкy ?а виконавськоi дисцrпп i,rl,r,
19) виконус iншi повI{ова}кення. визначенi закtlнопл.

l,' Накази начаJIьника Улрав.пiння" що суi]еречатЬ КсэнстlаryrэлТ
та
}u'tсраТни' актаМ Президцентi УкраТни, -ItabiHeTY

З&КOýfijчi

MiHicTpiB },'KpaTKli,
|v{iНСОЦПОЛiТИКlt, МОЖУТЬ бУги cKacoBaHi гоJ-Iовою
районнот, pailoнHoT:jeplKaBric;T
адr"liнiстрацiТ, директор(lN{ деfiартамеI]тУ сЕэцiального
захисту на*еJtеЕi}lя
об;rасноТ державноТ адмiнiстрацiТ,

8.Начальник Управ;riння ]\,tоже мати заступЕIика, який прitзi{ача}оть(:я
Fta
i{осаду та звiлыlялотьс-я з посад}l Еачальником Управлiння
вiдповiдrlо iiii
законс'давстtsа
шро дерrкавну слl,яtбу.

9" ГраничнУ чисельнiсть.
фон;ц оп-цати працi прашiввикiв }"лра,,влiт+н;,t
ririзfiачас Го,-Iовii районнот Державнот адрriнiстраuiт
у межах. вiдлtэвi/_ttil,х
бю:{я<етних призначень.

i0, lllтатНий розлИс i коштОрис Управлiння затверджус
голсвý p;rйclHtTol
дер,жавнOt' адмiнiс'грацii' за шрогiоЗl,tцiямИ наLIаJIьника
соцiа"льноt-о
захистv насе"цення вiдповiдно до Г{орядк;z складання, управлiння
розгляду, затвердя(еtJн_я.Iа
основн}lх вимоГ до виконання кошторисiв бюдхсетних
)/cl.aijoв, за,тверд}ке[j1.1.{
г!{-\{:т,ановоrо Кабiнеrу 1\4iHicTpiB УкраiЪрr
вiд 28 зтютог а ZOOZp. }iч 228.
_i, Управлiння с ЮрИдцqgоrо особою
lrублiчного права, мас caмOcTil.iнtll;l
ба,rанс" рахункИ в органах КазначеЙства, *aiur*i,
iз зобраrrtенням fiер;кавного
герба iукратни та cBoimt най'tенуванням. власнi
бланки.

