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ПОДIЛЬСЬКА РДЙОННА В MiCTi КИ€ВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.04.2019 з64

Про затвердженнrI Положення про
Управлiння пршдi та соцiапьного
зЕlхисту населенIuI Подiльськоi
рйонноТ в MicTi Киевi державноi
qдмiнiстраIIii

Вiдповiдно до законiв Украrни кПро мiсцевi державнi 4дмiнiстрацiЬ>, <Про
ДерЖавIIу с.гrужбу>, <Про BHeceHHrI змiн до деяких законiв Украihи щодо окрем}tх
питанъ проходженЕя державноi с.гryжби>, пост€шови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
uПро затверджеЕнlI ТIатtового положенIIя про структурний пiдроздiл мiсцевоi'
держ€lвноi аддлiнiстршцiЬ> вiд 26.09.2012 J\Ъ 887, нак€цlу MiHicTepcTBa соцiальноi
полiтики Украiни <Про затвердженЕя Методичних рекомендшдiй з розроблення
положень про cTpyкTypнi пiдроздiли соцiапьного з€lхисту населеннrI мiсцевих
державних 4дцлiнiстрацifu вiд 04.11.2016 Ns 1296:

1. Затвердити Положенrrя про Управлiння працi та соцiапьного з€lхисчy
населеннrI Подiлъськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii що
дода€ться.

2. Вваrсати т€lким, що втратиJIо чинrriстъ розпорядженнrI Подiлъськоi
районноТ в MicTi Киевi держазноi адмiнiетршдii вИ 28.0З.20|9 J\Ъ 2З9 кПро
затвердження f[оложенrrя про Управлiшlя пршli та соцiального з€lхисту населен}uI
Подiлъськоiрйоrшоi в MicTi Киевi державIIоi 4дмiнiстрацii (нова редакцiя)>.

Голова BiKTop СМИРНОВ
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ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження Подiльськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

22 ф 2о/9 xn 3 €q

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛIННЯ ПРАЦI ТА СОЦЬЛЬНОГО ЗАХИСТУ НДСЕЛЕНЕЯ
подIльськоi рАЙонноi в MIсTI киевI дЕржАвноi

АДп{IнIСТРАцII (код €ДРПоУ 373937S2)

(нова редакцiя)

м. КиiЪ
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1.1. Управлiння працi та соцiального зilшсту населенЕя Подiльськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (даrli - Управлiння) утворюеться головою
подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi qдмiнiстрацii, входить до 1l структури
i в межа< ПодiлЬськогО районУ забезпечуе виконання покJIадених на Управлiння
завдань.

1.1.1. Повна н€Lзва: Управлiння працi та соцiального зilшсту населення
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

l.|.2. Скорочена назва: УПСЗН Подiльськоi РЩА.

1.2. Управлiння пiдпорядковане головi Подiльськоi районноi.в MicTi Киевi
ДеРЖаВНОi аДМiнiстрацii, а також пiдзвiтне i пiдконтрольне .Щепартаменту
соцiагlьноi полiтики виконавчого оргаЕу КиiЪськоi MicbKoi р4ди (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii).

КОорДинацiю та контроль за дiяльнiстю Управлiння здiйснюе заступник
голови Подiльськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно з

розподiлом обов'язкiв.

1.3. Управлiння у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею та законами
Украihи, актами Президента Уrсраiни, постановаI\,tи Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
нака:}ап{и MiHicTepcTBa соцiа.пьноi полiтики (даrli * Мiнсоцполiтики), нак€вЕll\dи

,Щепартаменry соцiапьноi полiтики виконавчого оргаЕу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ
MicbKoi держшrоi 4дмiнiсграчii), розпорядженЕями виконавчого оргilну КиТвськоТ
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), Подiльськоi районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а також положенням про Управлiння.

1.4. Основним завданням Управлiння е забезпечення реалriзацii державноi
соцiа.пьноi полiтики на вiдповiднiй територii у сферi соцiалlьного з€tхисту
населення, що вкJIючае:

1) забезпечення реагliзацii державноi полiтики у сферi соцiально-трудових
вiдносин, оплати i нагlежних ylt{oB працi, органiзацiю ефективного спiвробiтництва
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування з

профспiлками та ik об'еднаннями, органiзацiями роботодавцiв та ix об'еднаннями;

2) забезпечення решiзацii державноi полiтики з питань соцiального захисту
населення;

3) призначення соцiапьноi допомоги, компенсацiй та iнших соцiа.пьних
виплат, встановлених законодавством Украiни, надання субсидiй для
вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого га:}у, твердою та рiдкого пiчного побутового п€lлива;

4) органiзацiю соцiального обс.гryговування населення щодо наданЕя
соцiальних посJryг;

5) органiзацiю виконанЕя комплексних програм та за<одiв щодо полiпшення
становища соцiапьно вразливих верств населення, сiмей та |ромадян, як1

перебувають у скJIадних життевих обставина)(, та всебiчне сприяння в отриманнi
ними соцiалъних виплат та посJryг за мiсцем проживання, перебування;
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6) забезпеченЕя соцiагlьноi iнтеграцii iнвагliдiв, сприяння створенню умов для
безперешкодного доступу iнвапiдiв до об'ектiв соцiа.гlьноi iнфраструктури;

7) ЗДiйСнення нагJIяду за правильнiстю та сво€часнiстю призначення,
(ПеРеРахУнкУ, поновлення, переведенIIя з виду на вид) пенсiй шJIяхом перевiрок
МатеРiа.пiв пенсiЙних справ в електронному та паперовому виглядi щодо яких
органаN{и Пенсiйного фонду Украihи прийнято рiшення;

S) опрацьовуе докуN{енти в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
<единий iнформацiйний простiр територiапьноТ громади MicTa Киева (система
електронного документообiry кАСКОЩ>.

1.5. Управлiння вiдповiдно до визначеЕих повноважень:

1) органiзовуе виконання норм Конституцii i законiв Украiни, aKTiB
Президента УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, наказiв Мiнсоцполiтики та
здiйснюе контроль за ix реа.гliзацiею;

2) здiйснюе державний контроль за

установами та органiзацiями правил, норм,
дотриманням пiдприемствами,

стандартiв у межах визначених
повноважень;

3) анагliзуе стан та тенденцii соцiального розвитку Подiльського району та
вживае зш<одiв до усуненЕя недолiкiв;

4) бере участь у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiально-
економiчного розвитку Подiльського райоrту;

5) вносить пропозицii щодо проекту вiдповiдного мiсцевого бюджеry;

6) забезпечуе ефективне i цiльове використання вiдповiдних бюджетних
коштiв;

7) розробляе проеImи розпоряджень Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii;

8) бере ylacтb у розробленнi проектiв розпоряджень Подiльськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, головними розробникzlми яких е iншi
cтpylffypHi пiдроздiли ;

9) гоryе самостiйно або ра}ом з iншими структурними пiдроздiлами
iнформаlдiйнi та аналiтичнi матерiагlи для подання головi Подiльськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

10) забезпечуе здiйснення за<одiв щодо запобiгання корупцii;

11) бере rIасть у пiдготовцi проектiв угод, договорiв, меморандумiв,
протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах cBoik повноважень;

12) розглядае в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовуе запrти i зверненЕя народних деrryтатiв Украihи та депутатiв
КиiЪськоi MicbKoi ради;

14) забезпечуе доступ до гryблiчноi iнформацii, розпорядником якоТ е

управлliння;



15) постiйно iнфорrvryе населення про стан здiйснення визначених законом
повновЕDкень;

16) здiйснюе повновскення, делегованi органаrrли мiсцевого самоврядування;
17) забезпечуе У межil( свотх повноваlкень виконанЕя завдань мобiлiзшдiйнот

пiдготовки, цивiльного за(исту населення, дотриманЕя вимог законод€lвства з охорони
прадi, пожежноi безпеки;

18) забезпечуе у межa>( cBoik повнова)кень виконанЕя завдань, пов'язаних з
державною таемницею, та дотримання режиму cekpeTHocTi згiдно з
законодавством;

19) органiзовуе робоry укомплектування, зберiгання, облiку та
використання архiвних докуrr,rентiв;

20) ЗабеЗпеЧУе у межах cBoix повнова:кень реалiзацiю державноi полiтики
стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом;

21) забезпечуе принципи реа.пiзацii державноi полiтики цифрового розвитку;
22) беРе }п{асть у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних

трудових спорiв (конфлiктiв);

23) забезпечуе зztхист персональних даних;

24) гоryе та подае в установленому порядку аналiтичнi матерiапи i
статистичну звiтнiсть з питань, що належать до його компетенцii;

25) за.пуlае громадськi та благодiйнi органiзацii до виконання соцiалlьних
програм i вiдповiдних за:<одiв;

26)у сферi соцiагlьно-трудовш вiдносин, оплати працi та зайнятостi
населенЕя:

забезпечуе спiвробiтництво мiсцевж органiв виконавчоi влади та органiв
мiсцевою самоврядування з профспiлками та ix об'еднаннями, органiзацiями
роботолавцiв та ik об'еднаннями;

здiйснюе повiдомну реестрацiю колективних договорiв, ix перевiрку на
вiдповiднiсть чинному законодавству та забезпечуе зберiгання копiй;

здiйснюе монiторинг показникiв заробiтноi плати та своечасностi iT виплати
працiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй Bcix фор, власностi, а також

ф iзичнlо< осiб-пiдприемцiв ;

забезпечуе соцiа.пьний захист працiвникiв, зайнятих на
шкiдливими та ва^lккими умовами працi, вживае заходiв до якiсного проведення
атестацiТ робочих мiсць;

бере rrасть у розробленнi територiагlьноi програми зайнятостi населення,
бере участь у реалiзацii iнших зо<одiв щодо полiпшенЕя ситуацii на ринку працi;

забезпечуе дiяльнiсть мiсцевих комiсiй у arpu"u" Е}льтернативноi
(невiйськовоi служби) ;

роботах зi

27) з питань реапiзшдii зш<одiв соцiа.пьноi пiдтримки населення:



органiзоВуе в меЖах компетенцii роботУ щодо наданЕя населенню субсидiй
дJIя вlдшкодування витрат на оплату житлово-комун€rльних послуг, придбання
скраплеНого г€Lзу, твердого та рiдкого пiчного побугового палива, пiльг з оплати
житлово-комунальних посJIуг, послуг зв'язку, пiльг на придбання твердого па.пива i
скрапленого .8У, пiльг на проi'зд окремим категорiям громадян, iнших пiльг,
передбачених законодавством Украihи;

здiйснюе призначення:

- державноi допомоги сiм'ям З дiтьми, державноi соцiагlьноi допомоги
магlозабезпеченим сiм'ям, особам з iнвалiднiстю з дитинства. та дiтям з
iнваiliдriстю, особап{, якi не мають црава на пенсiю, та особам з'iнвагliднiстю,
тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких 5гrси.тrяються вiд сплати
а.пiментiв, не мають можJIивостi утримувати дитину або мiсце проживання ix
невiдоме, щомiсячноi грошовоi допомоги особаrrл, якi проживaють разом з особами
з iнвапiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розлаДу, компенсацiйних виплат
фiзичшП.r особа^пл, якi н4дають соцiальнi пос.гryги, а також iнших видiв державноi
допомоги вiдповiдно до законодавства Украihи;

- цризначення матерiалlьноi допомоги на поховання вiдповiдно до Постанови
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiД 30.01 .2007 Nь 99 <Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорii осiб виконавцю волевиявленЕя
померлопо або особi, яка зобов'язагlася поховати померлого);

- ДеРЖаВнОi соцiагlьноi допомоги особаrrл, якi не мають права на пенсiю, та
особам з iнвалiднiстlо i державноi соцiапьноi допомоги на догляд;

- щомiсячноi компенсацiйноi виплати нецрацюючiй працездатнiй особi, яка
дОглядае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також особою яка досягла 80-рiчного
BiKy;

- одноразовоi винагороди жiнкаrrл, яким присво€но почесне звання <Мати-
героi'нг>;

бере }пIасть у роботi комiсiй, утворених при Подiльськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрацii, з питань соцiагlьного з€lхисту населення;

сприяе громадянам в одержаннi докуrиентiв, необхiдних для призначення
окремю( видiв допомоги, субсидiй та на,дання пiльг;

цроводить електроннi звiрки iнформацiT вiд органiзацiй-надавачiв послуг
щодо витрат, пов'язаних з наданням пiльг окремим категорiям цромадян, з
вiдомостялли, що мiстяться в единому державному автоматизованому peecTpi осiб,
якi MaroTb право на пiльги;

здlиснюе оргшriзацiями-надавачамиздиснюе розрa)(унки з органlзацшми-надавачами послуг за над
окремим категорiям громадян та призначенi житловi субсидii населенню;

наданi пiльги

проводить iнвентаризацiю особових справ i особоаих paxyHKiB осiб, якi
одерхqдgгь соцiапьну допомоry,
законодавством порядку;

органlзовуе прииом докуп(ентш

субсидii та пiльги в установленому

дJIя призначення ycix видiв соцiапьноi
допомоги та послуг за принципом,,единого BiKHa" та забезпечуе розгляд з€UIв та
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прийЕяття рiшень вiдповiдно до
адмiнiстративних посJryг;

затверджених iнформацiйних карток

нада€ консультацii з питань прийому докуN[ентiв для призначення ycix видiв
компенсшIiй, пiльг, соцiагlьноi допомоги та посJIуг;

здrиснюе контроль вlдповrдно до чинного законодавства за цшьовим
використанням коштiв, спрямованих на наданЕя державноi соцiагlьноi допомоги та
iншlос видiв соцiа.пьноi пiдтримки, передбачених законодавством УкраiЪи;

органiзовуе робоry вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 28.12.20lб М 1045 к,Щеякi питанЕя виплати соцiальних стипендiй студентам
(курса^кгам) вищих навчаJIьних закгlадiв>.

28) у сферi реалiзацii державних соцiагlьних гарантiй окремим категорiям
громадяЕ:

органiзовуе призначення допомоги, компенсацiй та надання iнших
соцiальшr гарантiй громадянам, якi пострalкдали внаслiдок Чорнобильськоi
катастрфи, вiдповiдно до законодавства Украihи;

здйсшое пiдготовку доцментiв щодо визначенЕя
пострацдаJIи внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи;

статусу осiб, якi

оргаlriзовуе санаторно-курортне лiкування особам з iнвалiднiстю, BeTepaHiB

вiйшr та прачi, жертв наIIистськю( переслiдувань, громадян, якi пострarкдulли

внасrriдок Чорнобильськоi катастрофи, а також призначае грошовi компенсацiТ
варmсгi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян вiдповiднО

до закоЕодавства УкраiЪи ;

оргаrriзацiЯ роботИ вiдповiднО дО постановИ Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 28.02-201 1 Ns 227 <ПрО затвердЖення Порялч використання коштiв,

перлбачених у державному бюджетi для органiзачii оздоровлення i вiдпочинку

дтеЬ пi потребують особливоi уваги та пiдтримки, в дитячих центр€[х <Артео i

<<}ч{олода гварлiо;

подае пропозицii до проектiв регiонапьних програм iз соцiального заJшсту

громадlц якi постра)кдали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи ;

органiзовуе в межil( компетенцii робоry з надання пiльг пенсiонерам, особам

з iшалi.щiстю, Be1epaцal\,r вiйни та працi, одиноким непрацездатним цромадянам та

iнrrrгrr катеюрiям осiб, якi мають право на пiльги, вiдповiдно до законодавства

Украiш;

органiзовуе збiр i подання докуIuентiв дlя виплати:

- одIоразовоi грошовоi допомоги пострzllкд€шим i внутрiшньо перемiщеним

особаlr, ,*i перебуваютЬ У скJIадниХ життевих обставина<, що спричиненi

соцiаrшпттr.r становищем, внаслiдок яких особа частково. або повнiстю не ма€

здатностi (не набула здатностi або втратила 10 чи можливостi calvtocTiйHo

пiкгrуватпся про о.обr.r. (сiмейне) життя i брати участь у суспiльному життi;
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- одrор8овоi грошовоi допомоги особапd, якi отримапи тiлеснi ушкодженняпiд час участi у масових акцiях цромадського протесту, Що вiдбулися у .Брiоо ,21 лисюпада 201З р. по 21 лютого 20I4poкy;
- одrор8овоi грошовоi допомоги членап{ сiмей осiб, смерть яких пов'язана з

r{астю В масов_их акцiях цромадського протесту, Що вiдъулися У перiод з21 лисmпада 2013 р.по 21 лютого 20l4p., u 
"u*ож 

оЬобам, яким посмертно
присвоеЕо званн,t Герой Украihи за громадянську мужнiсть, патрiотизм, героiЧне
ВiДСТОЮВаrrНЯ КОНСТИТУЦiЙнrх за9ад демократii прав i свобод людини, самовiддане
с-тryжiння Украiнському народовi, виявJIенiпiд час Революцii:гiдностi; 

' 
.

веде облiк внутрiшньо перемiщеншс осiб;
- цроводить перевiрки достовiрностi та повноти iнформацiт про фактичнемiсце проживання / перебування вrгутрiшньо перемiщеноi оЙ6";
анаrriзуе стан виконання комплексних процрам, здiйснення заходiв соцiальноi

пiдтриl,псr мапозабезпечених верств населення, надання встановJIених
законодавством пiльг Ущраihи соцiа.гlьно неза)шщеним громадянам та подае головi
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiсrрчцiТ пропозицiI з цих
питань;

видае вiдповiднi посвiдчення катеюрiям громадян, якi MaroTb право на пiльги
вiдповiдцо до законодавства УкраiЪи;

фрмуе реестри для здiйснення виплати одноразовоI матерiшlьноi допомоги
особа.ь,r, жi постраждали вiд торгiвлi людьми;

забезпечуе виконання повновarкень органу опiки та пiклуваннrl над особами,якi визнаннi судом недiездатними чи обмежено дiездатними, призначення
помiчнrпсiВ особам, якi за станоМ здоров'Я потребуютъ стороннього догJUIду,
зЕлхисту майнових та житлових прав недiездатних осiб.

29) у сферi наданЕя соцiшlьних послуг населенню, здiйснення соцiальноi
роботи:

органiзовуе роботу з визначення потреби Подiльського району у соцiа.гlьних
посJtуftrх, ЮЦ€ та пода€ пропозицii Подiльськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстРацii щодо органiЗацiТ надання соцiалlьних послуг вiдповiдно до потреби,
створення установ, закладiв та с.гryжб соцiа.гlьного зil(исту населення та здiйснення
соцiа-пьною замовлення на надання необхiдних соцiальних послуг недержавними
органiзаIдiяrrли;

забезпечуе облiк осiб, якi зверт€лються в управлiння з питань направлення в
установп та закJIади, що надають соцiагlьнi
докуrrrентiв цим особам;

посJryги, сприяе в оформленнi

СПРЯМОВУе Та координу€ дiяльнiстъ Територi€lльного центру соцiалlьного
ОбС.ГryЮВУВання Подiльського райоlry в MicTi Киевi (надання соцiапьних посrцrг), в
реапiзаllii законодавства УкраiЪи;

пода€ пропозиЦii ПодiлЬськiЙ районнiЙ в MicTi Киевi державнiй 4дмiнiстрацii
та органу мiсцевого с€lмоврядуванЕя пiд час формування проекry вiдповiдного
мiсцевою бюджеry щодо передбачення коштiв у складi видаткiв на фiнансування
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мiсцевшс процрам соцiшlьного зЕlхисту та соцiшlьного забезпечення на компенсацiю
фiзичним особам, якi надають соцiа.гlьнi послуги;

ЗабеЗпечуе призначення компенсацiй фiзичним особам, якi надають соцiальнi
послуги;

ЗабеЗпечУс доступнiсть громадян до соцiалlьних посJIуг, контролюе ix якiсть
та своечаснiсть надання вiдповiдно до законодавства Украiни;

СпРЕяе створенню недержавних сlryжб та закJIадiв, якi надають соцiагlьнi
послупr пенсiонераrrл, iнвапiдам;

СпРЕяе волонтерським оргаlriзацiям та оцремим волонтерам у наданнi
допомоги соцiапьно незa>(ищеним громадянам;

спрПяе влаштуванню за потреби до будинкiв-iнтернатiв (пшсiонатiв)
громадяЕ похиJIого 

"iry, 
осiб з iнвапiднiстю та дiтей з iнвапiднiстю;

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

сцрпя€ благодiЙним, релiгiЙним волонтерським громадським об'еднанням,
установам та органiзацiям недержавноi форми BJIacHocTi, оцремим цромадянаIvr у
надаlпri соцiагlьноi допомоги та соцiаllьних послуг особапr з iнвагriднiстю,
ветеранам вiйни та працi, громадянам похилого BiKy, а також iншим соцiа.гlьно
незахищеЕим цромадянам та сiм'ям, якi перебувшоть у скJIадних життевих
обставинж;

вх(Евае зш<одiв щодо запобiгання бездомностi та соцiапьного захисту
бездомm< громадян;

B)IclBae за<одiв iз соцiального патрона)ку осiб, звiльнених вiд вiдбування
покараЕЕя у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, бере

}часть в дiяльностi спостережноi KoMicii;

30) у сферi соцiапьноi iнтеграцii особам з iнвалriднiстю:

здiйсшое облiк i осiб з iнвшliднiстю, дiтей з iнва.гliднiстю та iнших осiб, якi
мають пр8во на безоплатне забезпеченЕя технiчними та iншими засобами

рабiлiтацii;
здiйсlпое робоry з оформлення документiв для визначенЕя права особа:rл з

iнваrri.rщiстю та дiтей з iнвалiднiстю на безоплатне та пiльгове забезпечення

автомобiлпrла;

спрflмовуе та координуе дiяльнiсть центру соцiапьно-психологiчноi

рабiлiтацii дiтей та молодi з функцiона.гlьними обмеженнями Подiльського раЙонУ
MicTa Кива;

здiйснюе направлення до реабiлiтацiйних установ осiб з iнвапiднiстю та дiтей
з iнваlli.щiстю вiдповiдно до поданих заяв та документiв, перелiк яких визначено

рабiлiтачйною установою ;

здiйснюе призначення грошових компенсацiй, передбачених законоДаВСтВОМ

Украiни;



визначае потребу у забезпеченнi особа:i,I з iнвагliднiстю та окремих категорiй
населенЕя технiчними та iншими засобами реабiлiтацii, автомобiлями, санаторно-
курортним лlкуванням, компенсацiйних виплат, передбачених
законод€[вством Ущраihи, та направJIяе узагальнену iнформацiю .щепартаменту
соцiалrьноi полiтики виконавчого органу Киiъськоi MicbkoT Ради (киiъськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii);

подае пропозицii органаI\d мiсцевого самоврядування щодо потреби у
комун€l,льни)( реабiлiтацiйних установа)( дJIя осiб з iнвалiднiстю та дiтей з
iнвалiдriсгю;

iНфРмуе осiб з iнвагliднiстю про посJryги державноi с.гryжби зайrriтостi щодо
пiдбору роботи, проведенЕя професiйнот орiентацii з метою вибору виду

i .9
профес,йно-i дiяльностi та визначенЕя виду професiйного навчання шляхом
професiйноi пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищенЕя квалiфiкацii;

iНфРмУе центр зайнятостi Подiльського району MicTa Киева та вiддiлення
ФОндr Соцiального за)исту iнвалiдiв про iнвагliдiв, якi виявили бажання
праIцовати;

беРе rrасть у cTBopeHHi безперешкодного середовища для маломобiльних
категорiй населення;

3 1) у сферi гендерноi piBHocTi та протидii торгiвлi людьми:

бере участь у виконаннi програм та засодiв щодо забезпечення рiвних прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв, протидii торгiвлi людьми;

З2)забезпечуе ведення единоi iнформацiйно-анагliтичноi системи
соцiальною за)(исту населення (IАССЗН), единого державного автоматизованого
реестру осiб, якi мшоть право на пiльги (еДАРП); центрапiзованого банку даних з
проблем iнвалliдностi (I_ЩI), iнших iнформацiйних систем та peecTpiB, визначених
Мiнсоцполiтики, пiдтримуе едине iнформацiйне i телекомунiкацiйне середовище у
складi iнформацiйноi iнфраструктури Мiнсоцполiтики та власний сегмент
локагlьноТ мережi.

33) iнформуе населення з питань, що належать до його компетенцii,
роз'ясrпое цромадянам положенЕя нормативно-правових aKTiB з питань, що
наJIежать до його компетенцii, у тому числi через засоби масовоi iнформацii;

З4) забезпечуе на вiдповiдному piBHi реа.гliзацiю мiжнародних проектiв iз
соцiагlьrпос питань;

35) здiйснюе збiр iнформацii та пiдключення транспортного додатку <<Картка

киянина), здiйснюе ведення бази та внесення змiн до персонапьних даних
держатеJIя <Картки киянина), нацае консультацii з питань проекту <Картка
киянинa>) на телефоннiй гарячiй лiнii;

З6) проводить прийом документiв дJIя наданЕя щомiсячноi адресноТ
матерiальноi допомоги дJIя покриття витрат на оплату житлово-комун€tльних
посJIуг кпянам - учасникам АТО членам ix сiмей та членам сiмей загиблих
(померлих) киян пiд час цроведення антитерористичноi операцii;
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37) ЦРОВОДиТь соцiапьне iнспекryвання сiмей загиблих та поранених
уtасникiВ АтО З метою вивчення ix потреб та визначення видiв соцiапьноi
ДОПОМОПl, ЯКИХ ВОНИ ПОтребУють, iнформуе данi ciM'i про прийнятi державою
нормативно-правовi акти щодо соцiального зil(исту родин загиблих та поранених
уrасникiВ Ато, надае консульТативЕУ допомоry, спрямовуе за потребою до
вiдповiДшоr органiв дерЖавноi влади; коордиЕУе робоry структурних пiдроздiлiв
ПОДiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii щодо систематичного
ОбмiнУ iнформацiею про ciM'i постраждалих уrасникiв антитерористичноi операцii,
у ToNry числi iнвапiдiв та сiм'i загиблих 1"rасникiв антитерористичноi операцii;

З8) цроводить вибiрковi, за дорученням КиiЪського мiського центру по
НаРахУВанню та здiЙсненню соцiальних виплат, перевiрки з метою пiдтвердження
фаКrУ пРоживання в Подiльському районi MicTa Киева тимчасово перемiщених
осiб;

39) здiйснюе оформлення та видачу довiдок про взяття на облiк внутрiшньо
перемiшеноI особи;

40) здiйснюе призначення та перерil(унок щомiсячноi адресноi допомоги
внутрilшlю перемiшеним особап,I, дJIя покриття витрат на проживання, в тому числi
на оплату житлово-комунаJIьнID( посJryг;

41) здiйснюе обмiн iнформацiею з ,Щержавною фiскальпою службою про
джерела та суN{и отриманих доходiв фiзичних осiб, якi звернулись за призначенням
субсидiй;

42) здiйснюе облiк вiйськовозобов'язаних працiвникiв управлiння та ведення
вiйськово.мобiлiзацiйноi роботи в управлiннi;

43) здiйснюе iншi передбаченi зшсоном повновФкення.

1.б. Управлiння для здiйснення повновarкень та виконання завдань, що
визначенl, мае право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку
струкцрнID( пiдроздiлiв Подiльськоi ршlонноi в MicTi Киевi
адмiнiстацii, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,
органiзачiй нез€rлежно вiд форми власностi та ix посадових осiб iнформацiю,

докуI![енти i матерiалlи, необхiднi для виконання покJIадених на нього завдань;

2) залry^lати до виконанЕя ощремих робiт, ylacTi у вивченнi окремих питань
спецiалiстiв, фжiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв Подiльськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй (за

погодженням з ik керiвниками), представникiв |ромадських об'еднань (за згодоЮ);

3) вносити в установленому порядку пропозицii щодо удосконалення роботи
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii у сферi соцiального
зa)шсту населенЕя;

4) корисryватись в установленому порядку iнформацiйними базами оРГаНiВ

виконавчоi вла,ди, системами зв'язку i комунiкацiй, мережаI\dи спецiагlьного зв'яЗКУ

та iншими технiчними засобаrrли;

вiд iнших
державноi

установ та
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5) скликати в установJIеному порядку наради, проводити семiнари та
конференцiт з питань, що належать до iх компетенцii.

6) здiйснювати i"-y дiяльнiстЬ, Що випливае з повновalкень управлiння.
1.7. Управлiння В установленому законодавством порядку та у межах

повнова)кень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii, органадли мiсц."оiо
самовряд/ванЕя, територiагlьними органап{и MiHicTepcTB, iнших центальних
органiв виконавчоi влади, а також пiдприемствами, установ€лми та орг€лнiзацiями з
метою створення ylvroB дJIя провадження послiдовноi та узгодженоi дiяльностi щодо
cTPoKiB, ПеРiОдичностi одержанЕя i передачi iнформацii, необхiдноi дir, 

"аrrежногоВИКОНаЕН{ покJIадених на нього завдань та здiйснення запланованих за<одiв.

1.8. Управлiння очоJIюе начапьник, який призначаеться на посаду i
звiльняетъсЯ З посадИ головоЮ Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi
аддliнiстрацii за погодженням з диреIсгором ,щепартаменту соцiалrьноi полiтики
ВИКОНаВЧОГО ОргаЕу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
qд}.fiнiстрацii) в установпеному законодавством порядку.

1 .9. Начальник управгliння:
l) ЗДiйснюе керiвництво управлiнням, несе персонапьну вiдповiдагlьнiсть за

ОРганiзацiю та результати Його дiяльностi, сприяе створенню належних умов працi
в управлiшi;

2) подае на затвердженЕя головi Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ ад.riнiстрацii положення про управлiння ;

адмiнiстрачii про виконанЕя покJIадених
планiв роботи;

на управлiння завдань та затверджених

3) заrверджуе положення про вiддiли (сектори) управлiння, посадовi
iHcTpyщii црацiвникiв управгliння та розподiляе обов'язки мiж ними;

4) плануе робоry управлiнЕя, вносить пропозицii щодо формування планiв
роботи Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

5) вчrпае зшсодiв щодо удосконалення органiзацii та пiдвищення
феlсгшностi роботи управлliння;

6) звiryе перед головою Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi

7) мохсе входити до скJIаду колегii Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii;

8) вносить пропозицii щодо розгjIяду на засiданнях колегii питань, що
належать до компетенцii управлiння, та розробляе проекти вiдповiдних рiшень;

9) представJIяе iнтереси управлiння у взаемовlдносинil( з lншими
структурними пiдроздiлами Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi
алмiнiстрацii, з.Щепартаментом соцiа.гlьноi полiтики виконавЧого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), органами мiсцевого
саIuовряд/ванЕя, пlдприемствами, установаIuи та органlзацшми - за дорrIенням
керiвниrцва вiдповiдноi мiсцевоi держадмiнiстрацii;
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10) видае у межах своiх повновФкень накази, органiзовуе контроль за ix
виконанням;

11) подае на затвердженIIя головi Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, проекти кошторису та штатного розпису управлiння в
межa)( визначеноi граничноi чисельностi та фонду оIUIати працi його працiвникiв;

12) розпоряджаеться кошт€lN,Iи у межа)( затвердженого головою ПодiльськоI
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii кошторису структурного пiдроздiлу;

13) злiйснюе добiр кqдрiв;

14) органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi компётентностi
державнID( с.гrужбовцiв управлiння;

15) призначае на посаду та звiльняе з посади у порядку, передбаченому
ЗаКОНОДаВСтВом про державIIу службу, державних с.гryжбовцiв управлiння,
ПРИСВОЮе iM ранги державнIа:( службовцiв, здiЙсню€ заохочення та притягнення до

вiдповiдагlьностi;

на робоry та звiльняе з роботи у порядку, передбаченому
про працю, працiвникiв управгliння, якi не е державними

здiйснюе ix заохоченЕя та притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повновalкень управJIiння;

17) забезпечу€ дотримання працiвниками управлiнЕя пр€lвил внутрiшнього
трудового розпорядку та виконавчоi дисциплiни;

18) несе персональну вiдповiдальнiсть за дотимання норм законiв Украiни
<Про державну службу>, <Про звернення громадян>, <Про захист персональних
даних), uПро запобiгання корупцiЬ>, <Про доступ до публiчноi iнформацii>;

19) несе персонаJIьну вiдповiдагlьнiсть та контролюе своечаснiсть розгJIяду
запитiв на iнформаIIiю та наданЕя достовiрноi, точноi та повноi iнформацii, що
стосуеться дiяльностi та напрямку роботи управлiння. У разi потреби перевiряе
правильнiсть та об'ективнiсть пiдготовленоi iнформацii;

20) здiйснюе iншi повновarкення, що виплив€лють iз цього положення та
визначенi чинним з€lконодавством.

1.10. Накази начальника управлiння, що суперечать Конституцii та закон€ll\d

Украiни, актам Президента Украihи, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, Мiнсоцполiтики,
можуть бу." cкacoBaнi головою Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii, директором,Щепартаменту соцiа.гlьноi полiтики виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi р4ди (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

1.11.Начагlьник управлiння може мати заступникiв, якi призначаються на
посаду та звiльняrоться з посади начальником управлiння за погодженням
заступника голови Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

дисциплiнарноi

приймае
законодавством
с.lryжбовцями,

-
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1,I2,Граничну чисельнiсть, фонд оппати працi працiвникiв управлiннявизначае голова Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi алri"i.rрацii умеж€лх вiдповiдних бюджетншх призначень.
1,13, Штатний розпис та кошторис управлiння затверджуе головаПодiльськоi рйонноi в MicTi Кцевi д.р*ч""оi' qдмiнiстрацii ,u .rрЬ.rозицiями

начальнИка упраЫIiннЯ вiдповiдНо дО ПорядкУ скIIаданIUI, розглЯду, затвердженнrI
та осноВних вимог до виконаннrI кошторисiв бюджетних установ, затверджених
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 28.о2.2оО2 Ns 22Ь.

_ 1,14, Управлiння е юридичною особою rryблiчного црава, ма€ с€lп{остiйний
ба,гlанс, ра(унки В органil( Казначейства, ,r.r"r"у iз .oOpu*"";; ,Б;;u""о.о
герба Украihи та cBoiM найменуванням, власнi бланки.

Юридична адреса управпiння: 04071 м. КиiЪ, вул. Ярославська 31-Б.

Керiвник апарату Олексацдр ОКАТIЙ



У цьому Положеннi пронулчлеровано, прошЕуровано i скрiплено печаткою вiддiлу
органiзацii дiловодства Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii 13 (rр""адц"ть) аркушiв.
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