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положЕннrI
про вlддlл санаторно-курортного обслуговування та реабiлiтацii

управлiння працi та соцiального захисту населення
ПодiльсЬкоi райоНноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

I. Загальнi положення
1.1. Вiддiл санаторно-курортного обслуговування та реабiлiтацii (далi -

вiддiл) е структурним пiдроздiлом Управлiння працi та соцiального захисту
НаСеЛеННЯ ПОДiЛЬСЬКОТ раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (даrri 

-_

Управлiння) пiдзвiтним та пiдконтрольним нач€UIьнику Управлiння та його
заступнику, згiдно з розподiлом обов'язкiв.

1.2. Вiддiл у свотй дiяльностi керусться Конституцiсю Украiни, законами
Украiни, нормативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украi"", Д".ruрru*.пrrу
соцiа_гrьноi полiтики виконавчого органу Киiвради (КиТвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) КитвськоI MicbkoТ та Подiльськот районноi в MicTi
киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiн ня, а також цим
положенням та правилами внутрiшнього службово.о роrrrорядку.

1.3. Вiддiл очолюе начаJIьник вiддiлу, який призначаеться на посаду та
звiльняеться З посади начальником управлiння вiдповiдно до Кодексу закьнiв
про праЦю УкраIни, Закону Украiни <<Про державну службу>.

II. Завдання та обов'язки
Основними завданнями вiддiлу е:
2.I. ЗабезпеЧеннЯ реалiзацii державноi полiтики у сферi реалiзацii

державних соцiальних гарантiй окремим категорiям |ромадян.
2.2. Органiзацiя та забезпечення санаторно-курортного лiкування осiб з

iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйни працi,IнваJllлнlс,гк), BeTepaHlB вlини та прац1, жертв нацистських переслiдувань,
громадяно якi постражд€L[и внаслiдок ЧорнобильськоТ катастро ф, 2 катЬгорii,
осiб, iнвалiднiсть яких пов'язана з аварiсю на Чорнобильськiй urоr"iй
електроСтанцii 1 категорii, учасникiв антитерористичноi операцii.

2.3. Органiзацiя та забезпечення оздоровлення у супроводi MaTepi, батька
або особи, яка замiнюе батькiв дiтей киян:

- якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцii,
забезпеченнi 1fi проведення, учасникiв вiдсiчi збройнот агресii Росiйськоi
Федерацii, BiKoM до 14 poKiB;

переслiдувань,

- вiйськовослужбовцiв вiйськових частин NN 2260 , 2269, з027, 30з0,



- вiйськовослужбовцiв вiйськових частин NN 2260, 2269, зо27,3030,
306б, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, AT79g, Al937, A22g9, A4l93 якi
дислокуЮться на територii MicTa Киева, BiKoM до 14 poKiB;

- загиблих (померлих) киян, якi бра_lrи безпосередню участь в
аНТИТеРОРИСТИЧНiЙ ОПеРаЦii, Забезпеченнi iT проведення, yru.t 

"niu вiдсiчi
збройноi агресii РосiйськоТ ФедерацiТ, BiKoM до l8 poKiB.

2.4. Органiзацiя оздоровлення та вiдпочинку дiтей, якi потребують
особливот соцiальноi уваги та державнот пiдтримки в дитячих центрах
<Артек> i <молода гвардiя> та ведення единого електронного рееструоздоровлення та вiдпочинку дiтей.

2.5. Проводить ресстрацiю заяв та веде облiк особових справ |ромадянпiльгових категорiй населення, на забезпечення санаторно-курортним
лiкуванНям та оздоровЛенням, технiчними та iншими засобами реабiлiтацii,
засобами особистот гiгiсни.

2.6. Органiзацiя та здiйснення призначення грошовоi компенсацii
BapTocTi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян
вiдповiдно до законодавства Украiни.

2.7. Органiзацiя та забезпечення видачi направлень на виготовлення
технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii осiб з iнваrriднiстю, дiтей з
iнвшriднiстю та iнших осiб, якi мають пI
технiчними та iншими засобами реабiлiтацii;

право на безоплатне забезпечення

2.8. Забезпечення ведення централiзованого банку даних з проблем
iнвалiдностi (IlБI), iнших iнформацiйних систем ,u p"u"rpi".

2.9. Органiзацiя та забезпечення направлення до реабiлiтацiйних установ
осiб lнв€Lпlдн1lднlстю
документiв, перелiк яких визначено реабiлiтацiйною установою.

2.|0. Забезпечення видачi засобiв особистоТ гiгiени
BiKy, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю та дiтям з
та багатодiтних сiмей.

особам похилого
малозабезпечених

здiйсненнi компенсацiйних виплат,
особливоi соцiа-пьноi уваги та
законодавством Украiни, та направля€

оздоровлення дiтей, якi потребують
державноi пiдтримки передбачених
узаг€rльнену iнформацiю .Щепартаменту

2.1|. Забезпечення ведення компоненту програмного модулю,
<Оприбуткування засобiв особистоi гiгiени>> комплексноi MicbKoT цiлiовоi'
програми <<Електрона столиця>>.

2.12. ВизначеНня потреб^ у забезпеченнi осiб з iнвалiднiстю, дiтей з
iнвалiднiстю та окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами
реабiлiтацii, засобами особистоi гiгiсни, санаторно-курортним лiкуванням, у

соцl€Lльно1 полlтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ);

2.|з. Опрацьовування документiв в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi <<единий iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa КиеЁа
(система електронного документообiгу (АСКОД)>.

2.14. Готуе та подае в установленому порядку вiдповiдi на запити вищих
органiв виконавчоi влади, пiдроздiлiв районноi адмiнiстрацiт, !епартаменту
соцiальноi полiтики, тощо.



2.\5. Складае та надае звiти щомiсячно, щокварт€UIьно, щорiчно до
вищиХ органiв виконавчоi влади, звiти та плани роботи "iддirrу - riдроrдiлам
управлiння, надае оперативну iнформацiю що вiдноситься до компетенцii
вiддiлу.

2.16. ГоТус самоСтiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами
iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi ПодiльськоI районноi
в McTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ.

2-|]. Розглядае в установленому законодавством порядку
громадян.

2.18.Опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв
депутатiв КиiвськоТ MicbKoT ради.

2.z0. Забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання i
корупцiТ.

2.|9.Iнформус населення з питань, що н€шежать до його компетенцii.

III. Права
Вiддiл мас право:
3.1. одержувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв

районноi державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування,
громадських органiзацiй iнформацiю, документи та iншi матерiали, необхiднi
для забезпечення виконання покладених на нього завдань;

з-2. залучати до розгляду питань та пропозицiй спецiалiстiв iнших
структурних пiдроздiлiв районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
установ, органiзацiй та об'еднань громадян (за погодженням з iх керiвниками)
для розгляду питань, що н€Lпежать до компетенцii вiддiлу;

3.3. подавати на розгляд начЕшьнику управлiння, а також до Подiльськоi
районнот В MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii пропозицii з питань, Що
належать до компетенцii вiддiлу.

IV. Взасмовiдносини
вiддiл пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiе в межах

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ мiськоi державноi
адмiнiстрацii), а також з районними управлiннями: охорони здоров'я, освiти,
военкоматом Подiльського раЙону та громадськими органiзацiями.

з Положенням ознайомленi:

звернення

Украiни та

протидiТ
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