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положЕннrI
про вiддiл соцiальних програм

Управлiння працi та соцiального захисту населення
подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1. Загальнi пол

пiдроздiлом Управлiння працi та соцiального захисту населення Подiльськоi

пiдпорядковуеться у своiй дiяльностi начальнику управлiння.
|.2. Вiддiл забезпечус якiсне та с е виконання соцiальних

програм, розпоряджень, рiшень, контрольн доручень, в т.ч. узагальнюе
надання допомоги киянам -

учасникам Революцii Гiдностi, членам сiмей Гr iЪ Небесноi CoTHi;
1.З. Вiддiл забезпечуе органiзацiю та п |дення прийому |ромадян з

питань безкоштовноi стоматологiчноi допо
1.4. Вiддiл забезпечуе органiзацiю та

питань надання матерiалъноi допомоги:
ведення прийому громадян з

- мtlлозахищеним верствам населення ,одiльського району м. Кисва
вiдповiдно до MicbKoi цiльовоТ програми <Т . Назустрiч киянам>>;

- непрацюючим малозабезпеченим та особам з iнвалiднiстю
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
кПро затвердження Порядку використан

краТни вiд 12.04.2017 }lb 256

державному бюджетi для надання о,

коштiв, передбачених у
Boi матерiальноi допомоги

iнвалiдам та непрацюючим малозабезпеченим
- на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення

померлого або особi, яка зобов'язалась пох померлого;
_ для покриття витрат на оплату ово_комунальних послуг

Героiв Небесноi CoTHi та членам сiмей загиблих в Афганiстанi;
- особам, якi отрим€tли тiлеснi

акцiях громадського протесту, що
2|.02.20|4.

ушколж{ння

",о",""]" у
пiд час участi у масових
перiод з 21,.11.2013 по

вiдповiдно до рiшення КиiЪськоi MicbKoi вiд 09.10.2014 Jф 27ll27| (зi
змiнами) киянам - учасникам операцii, членам ik сiмей,
учасникам вiйни з числа учасникiв операцii, членам сiмей



1.5. Вiддiл забезпечуе органiзацiю роботи комiсiй Подiльськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, а також бере участь в роботi:- МiжВiдомчоi коордшrацiйноi KoMicii по роботi з уIасник€lN{и
аIIтитерористичноi операчii, пострtuцдЕIJIими )ласникЕlN4и Рево.гпоцii Гiдlостi,
.lлен€lми сiмей загиблю< (померлшr) вiйськовослужбовфв та ГероiЪ Небесноi CoTHi;

- KoMiciT по вiдбору громадських органiзацiй на отриманнrI фiнансовоi
пiдтримки з бюджеry MicTa Кисва;

- KoMicii з питань цроведення безошlатного капiтальною ремонту BJIaсHIж
житловI,D( будинкiВ i квартиР осiб, щО м€lють право на таку пiльry;

- KoMicii ЩоДо розглядi з€цв членiв сiмей загиблю< вiйськовослтужбовцiв та
осiб з iнвалiднiсгю про виIIлату грошовоi компенсацii за належнi дrя отриманIuI
ЖШri примiщення при Подiльськiй рйоннiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiсграцii;

- KoMicii з розглдд/ заJIв щодо виIIлати матерiагlьноi допомоги за належнi
дJUI одерж€lннrl земельнi дiлянки киянЕlм - уповнов€Dкеним членам сiмей загиблю<
КLшн - у{асникiв антитерористиtlноi операцii при Подiльськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адп,riнiстрацiI.

1.6. Вiддiл забезпечуе органiзацiю роботи комiсiй Управ.гliнrrя працi та
соцiального захисту населенIuI Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii:

- КОмiсiя Щодо прийнятгя рiшень про над€lнIuI одноразовоi адресноi
матерiа-гtьноi допомоtи та iT розмiр;

- КОМiСiя щоДо прийrrяття рiшенrrя цро надання одноразовоТ MaTepiarrbHoi
допомоtи iнвалiдашr та непращоючим м€lлозабезпеченишr особаrц (вiдrовiдно до
пост€lнови Кабiнегу MiHicTpiB Уrсраiни вИ 12.04.20|7 j\Ъ 256).

1.7. Вiддiл бере у{асть у пiдготовцi та наданнi пропозицiй до прогрilми
соцiально-економiчною розвитку регiону.

1.8. Вiддiл саlлостiйно та/або з iнlrпами струIсryрними пiдроздiлапли

УпРав"гliння забезпечуе пiдготовку та наданшI анагliтлrчншt матерiалiв дlя подzlнtul
головi райдержад,riнiстрацii, КиiЪськiй мiськiй державнiй адпдiнiстрацiiтощо.

1.9. ВiДДiл забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii IIIJuD(oM iT розмiщення
наофiцiЙноrчry сайтi Подiльськоiрайонноiв MicTi Киевi державноiад,riнiчграцii.

1.10. Вiддiл бере участь у пiдготовцi проектiв розпоряджень та планiв
Заходiв з нагоди вiдзначення державних, релiгiйних свят та пам'ятних дат в
Подiльському районi м. Кисва, а також в органiзацiТ ik проведення.

1.1l. Вiддiл забезпечуе розробку та органiзацiю заходiв по виконанню
Державних, мiських, цiльових та комплексних програм соцiа.гrьного напрямку
в Подiльському районi м. Киева.

|.|2. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни,
ЗаКОнаМи УкраiЪи кПро звернення громадян)>, <Про захист персон€rльних
даних), <Про запобiгання корупцii>, постановами Верховноi Ради Украiни,
указами i розпорядженнями Президента УкраiЪи, декретами, постановами i
розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями голiв
Киiвськоi MicbKoi та Подiльськоi районноi державних адмiнiстрацiй,
накtвами,Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу КиiЪськоi
мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii), Положенням про



Управлiння працi та соцiального захисту населення, а також цим
положенням.

1.13. Забезпечу€ реалiзацiю державноi полiтики в колi питань спiвпрацi
з |ромадськими органiзацiями району соцiальноi спрямованостi.

1.14. Вiддiл бере участь, в межах повнOважень, у пiдготовцi проектiв
УГОД, ДОгОворiВ, меморандумiв, протоколiв, а також в органiзацii зустрiчей
делегацiй та робочих груп.

1.15. Вiддiл очолюс начальник вiддiлу, який призначаеться на посаду та
звiльняеться з посади начальником управлiння.

2. Завдання та i'язки

2.1. Основними завданнями вiддiлу е органiзацiя роботи щодо
спiвробiтництва з громадськiстю та ня матерiальноТ допомоги
мешканцям району на пiдставi поданих заяв.

22.Вiмiл вiдповiдно до покJIадених на
- готуе проекти розпоряджень, накази,

що належать до компетенцii вiддiлу.

ього завдань:
а-гliтичнi матерiали з питань,

- аналiзуе стан реалiзацii в районi соцiа-ltьного напрямку,
здiйснення заходiв щодо соцiальноi пi ки рiзних верств населення,

ленlв 1х сlмеи, узагальнюеучасникiв антитерористичноТ операцii та
iнформацiю про стан виконання в районi п |р?м, розпоряджень, доручень

iй адмiнiстрацii, .Щепартаменту
соцiа-гrьноi полiтики виконавчого органу
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) тощо;

ькоi MicbKoT ради (КиТвськоi

- розглядае в установленому порядку нення громадян, пiдприемств,
установ та органiзацiй з питань, що н€tлежать компетенцiТ вiддiлу;

_ опрацьовус запити та звернення н
КиТвськоТ MicbKoT ради;

их депутатiв та депутатiв

- забезпечуе здiйснення заходiв щодо iгання корупцiТ;

- забезпечуе електронний обмiн iнфор €ю за системою АСКОД.

3. Права
Вiддiл мае право:
3.1. одержувати в установленому

- забезпечус захист персон€tльних даних;

у встановленому

вiд структурних пiдроздiлiв
мiсцевого самоврядування,

iнфо iю, документи та iншi
ння покJIадених на нього

вiд посадових осiб
ня покладених на вiддiл

районноi державноi адмiнiстрацii, органi
пiдприемств, установ та органiзацiй
матерiали, необхiднi для забезпечення
завдань;

З.2. здiйснювати
доручень в районi;

3.3. одержувати

управлiння документи,
функцiй;

контроль за виконанням соцiальних програм та

необхiднi для в

З.4. брати участь у нарадах та iнш заходах, що проводяться

управлiннi, скликати наради з питань, що н до компетенцii вiддiлу.



4. Взаем
4.1. Вiддiл у процесi виконання покладе

з iншими структурними пiдроздiлами У
захисту населення, Щепартаменту соцiальноi
КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоi Mic
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi дl
пiдприемствами, установами та органi
об'еднаннями громадян та окремими
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