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Мро затвор/іжепня Положення про
угіраоліпня соціального захисту
населення Запорізької районної
дсржгшної адміністрації
Запорізької обласіі

Керуючись статтями 6, 13 Закону України “Про місцсііі державні
адмінІсіраціГ, посгановою Кабінету Міністрів України від 26 нересня
2012 № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний
підрозділ місцевої /ісржавної а^чміністраиії» у зв’язку зі змінами в
законодавстві, покладення на місцеві органи соціального захисіу населення
додаткових Завдань і функцій та перС/іашіям повнопажепь на місцевий
рівень з метою визначення основних завдань і функцій утіраішіння
соціальною захисту' населення райдсржалмінісіраііії:
1. Затвердити Положення про управління соціальною захисту
населетія Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
(додасться),
2. Визнати таким, шо втратило чиннісіь, розпорядження голови
районної держашюї aд^^iнic'фauiï від 24.12.2012
1124 «Про затвердження
Положення про управління соціального захисту населення Запорізької
районної державної адміністрації»;
3. Контроль за виконанням цьоіх> розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації ІО.В. Зенкіна.

Голова райдсриїдиміністрації

.А.Г, Васюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ро'иіоряджсиня І’ОЛОВИ
ЗаііоріАькоТ райокп-ої
державної адміністрації

Положення
про управління соціальною захисіу населення Запорізької районної
лсржавної адміністрації Запорізької області
1. Управління еоіцальною захисіу населення Запорізької районної
державної адміністрації (далі - Управління) утворюється головою Запорізької
районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпеч>'с виконання
ііоюіа,чсних па Управління -іавдшіь.
2. Управління підпорядковане голові Запорізької районної державної
адміністрацп, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту^ соціального
захисту населення Запорізької обласної д^?жавної адміністрації (долі Лепартамеат)
3. Управління забезпечу'? на і'сриторії Запорізького району реалізацію
державної політики з питань соціально-трудових відносим, чайияіосчі
иаселевтя та трудовій міграції: соціальної підтримки та надання соціа.іьних
послуї- вразливим верствам населення, зокрема особам похилого вік>\ з
інвалідністю, негеранам війни та учасникам аптитерористкчної операції,
іромадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям та
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, матоз^езпеченим,
внутгрішнм) перемішеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно Із
законодавством України мають право на пільги та оіримамня житлових
субсидій; сім'ї та дітей, оздоровлешія та відпочинку дітей, запобігаїиія
насильсі'ну в сімї. протидії торіїнлі людьми; забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків.
4. Управління у своїй діяльності керується Консі итуцією та закоиами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоціюлітики). розпорядженнями
голови районної державної адміністрації, а також цим Пс.чожешіям.
5. Осиояішм завданням Уііравлііііія с :
1) підгоювка пропозицій до проектів дермсавних цігіьових, галу'зевих і
регіональних проірам у сфері соціальної полігики, в тому числі програм
зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць:
підвищення рівня жипт::
2) забсчііечеїшя реалізації державної політики у сфері соціально-трудових

відносин. ,<»илати і належних умов ітраиі, зайнятості населення, в 'и>му
числі соціальної та професійної адапташї військовослужбоиців, :ївільнєнйх у
запас або відставюг', та тих, які підлягають звільненню із Збройних сил України
та інших військових формувань;
3) забезпечення реалізації державної по.іітики у сфері соціальної
підтриміси та иадаїїия соіиа.іьііих послуг вра:иивим верствакі насеяешія.
зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому чнаїі
учасникам антитсрористичної операції), особам, на яких поширюється чинність
законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальною захисзу»
га «Про жертви нацистських переслічуиаііь», сромд/щнам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям з дітьми, багатодітним, молодим
сім'ям, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах,
малозабезпеченим, внутрішньо перемішеним особам, іншим катеїоріям осіб,
які згідно із законодавством України макль право на пільїи та отрихгання
жи'їлоііих субсидій;
4) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту ііасе.пеиіія.
спрямованих на покращення становища сімей, -забезіїечешіи оздоровлення та
відпочшіку дітей; забезпечення рівних прав і можливостей для учасгі ж*інок і
чоловіків у політичному, економічному та кульз'урному житті, протидії
дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, посилення ролі сімТ як
основи суспільства;
5) організація надання соціальїшх послуг (соціальне обслуговування), на
території району-, проведення соціа.іьної роботи, у тому числі соціального
супроводу с ім е й ^ іб , шляхом визначення потреб населення у соціальних
послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення
недержавних організацій, які налають соціальні послуги:
6) здійснення нагляду за >іодержаііііям вимог законодавства під час
призначення (перерахунку) та виплати пенсій оріанами Пенсійною ф^нду
України; натамня практичної, консультаційно- правової та організаційнометодичної допомоги;
7) сприяння органам місцевою самонряд>'вання у вирішенні питань
соціально - економічного розвитку відповідних територій; іроматським та
іншим оріанізаціям, во.аоатерам у проведенні ними роботи з питань
соціального захисту сімей, у т м у чиаіі сімей з дітьми, малозабезпечених,
багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інва;іідністю. людей похилого віку та
інших вразливих категорій населення.
8) залучання громадських та благодійних організацій до виконання
соціальшіх програм і здійснення відповідних заходів:

6.
Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі
функції:
1)
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоїшолітикн та зяінснюс
контроль за їх реалізацією;

2) здійснюс державний контроль за
дотриманням
підприсмствами,
установами та органілаціши правил, норм, стандартів у межах ви:іначених
повноважень;
3) аналізує стан та тендеішії соніаяьнотч) розвитку у межах Запорізькою
району та вживас заходів до усунення недоліків;
4) бере участь у підготовш пропозицій до проектів програм соціальноекономі чного розвіттку Запорізького району;
5^) вносить пропозиції шоло проекту відповідного районного бюджет)':
6) забезпеч)'є ефективне і цільове використання еіпповідних бюджетних
коштів;
7) бере участь у підготовці заходів шодо розвитку Запорізького району;
8) розробляє проекти розпоряджень голови Запорізької районної
державної адміністрації;
9) бере участь у погоджені проектів розпоряджень, розроблених іншими
органами виконавчої влади;
Ю) бере у^шеть у розробленні проектів розпоряджень голови Запорізької
районної державної адміністраїш, проектів рішень, головними розробниками
яких е інші структурні підрозділи;
11) бере участь у піліітхіовці звітів голови Запорізької районної державної
адміністрації /иія їх розгляд)' на сесії районної ра^ди;
12) готує самостійно або разом з іншиьги стр)тстурніі:ми підрозділами
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Запорізької районної
державної адмініс'ірації;
13) забсзпе'тує здійснення заходів шодо запобігання і протидії корупції;
1 4)
бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколі
зустрічей робочих фуп у межах своїх повноважень.
15) розглядає в установленому' законодавством гЕорядку звернення
громадян;
16) опрацьовує запити і зверіїегггія народних депутатів України та
депутатів нідповідннх місцевих рад:
17) забезпечує доступ до п>'блічної інформації, розпорядником якої є
управління;
18) постійно шформус иаселешЕя про стан здійснення визначених
законом повноважень;
1 9 ) викон>'є
повноваження,
делеговані
органами
місцевого
са.моврядування;
201 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
21) організовує роботу з укомп.іектуїииня. зберігання, обліку та
використання архівних документів в межах управління:
22) забезпечує, у межах своїх повноважень реалізацію державної політ ики
еіосовно гіахисту інсіюрмацп з обмеженим доступом;
23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних
трудових спорів (конфліктів);
24) забезпечує захист персонатьних даних;

25) готу«:
іа
подає
в устаношісному порядку аналііичні
матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенші;
26) залу'час громадські та благодійні організзліГ до виконання соціальних
програм і здійснення відповідних заходів;
27) проводить моніторинг проблемних питань реа'іізаііії державної
політики у сфері соціа.іьноіх) тахисгу населення, іотує та подає пропозиції
щодо IX врегу.пювання районній державній адміністрації та Департаменту
соціального захисту населення обласної державної адміністрації;
28) ко«>рдипуо. контролює та забезяечус у межах повноважень викоїшііня
державних цільових програм:
29) в межах компетенції організовує співробітництво ксісцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самовряд>'вання із профспілками та
їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;
30)
у сфері соціально-трудових відносин, оилати прані за гіайііятост
населення:
і>рі-ані:ювус на засадах соціального діалогу' проведення колективних
переговорів і утеладення територіальної угоди із профспілка.ми та їхніми
об’єднаннями, організаціями робо тд ав ш в та їхніми об’єднаннями, шо діють на
іериторії Запорізького районуй сприяє розвиі ку соціального діалогу, оргаїїізаиїї
співробітництва державної адьхіністрааії із профспілками та ïxнi^ffi
об’сднанняьш, організаціями роботодавців та їхіііми об’єднаннями, координут
оріанічаційиі заходи щодо створення іериторіа.іьної тристоронньої соціальноекономічної рд,іи та забезпечення її діяльність.
проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її
виплази іірацівншса.м підприємств, установ, організацій усіх форм власності,
фізичних осіб-підіїрисмців;
у межах сво’пс повноважень надає методично - консультативну допомогу'
при ро^обяенні та реалізації програм, спряк-іованих на удосконалення системи
управління охороною праці підприємств та запобігання ііеікасних випадків на
виробництві;
організовує роботу по соціатьному' захисту працівників, зайнятих на
роботах зі шкі;иіиоими та важких«и умовами праці, вживає захо/іін до якісного
проведення атсс-іації робочих місць за умовами праці;
розробляє району програму' зайнятості населення або бере у'часіь у її
розробленні, бере у'тасть у реалізації інших захо>іів щодо поліпшення ситуації
на ринку прані;
забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і
тих, які підлягають звільненню у зв’язку з рс<}к>рмуванням Збройних сил
України та інших військових гЬормуваїїь;
забезпе^їу'є діяльність районної комісії у справах алі»тернативної
(невійськової') служби;
31) у сфері сон.іальної підтримки населення, забезпечення держагпих
соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
.здійснює призначеїшя та виплату:
державної допомоги сім'ям з дітьми. мал<хіабезпеченим сім'яьт, дсрживіюї

соиіапьної. допомоги інвалідам з дитиисіва
та
дiтям-ilп^aJn/^aм,
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких >’хиляють?я від сплати
а-іімснтів, не мають можливості утримувати дипш у або місце проживання їх
невідоме» щомісячної грошової доін»моги особі, яка проживає раюм з інвачідом
І чи 11 групи внас.тідок психічного розлад>% який г« і в исн овко м лікарської
комісії медичного закладу потребує пості йгіою стороннього догляду, на доі ляд
за ним, соціальних стипендий студентам виших навчальних закладів,
ШОМІСЯЧНОЇ адресної допомоги ннутрішньо перемішеним особам дЯЛЯ покриття
витрат па прожинання, в тому' числі на оплату житлово-коьіуна.іьннх послух,
особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової
допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових
акціях громадською іірсгіесту, що відбулись у період з 21 листопа/ча 2013 рокупо 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб,
смерть яких пов’язана з у'частю в масових акиія.х іромадського протесту', шо
відбулись у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютою 2014 року, а також
особам, яким посмертно присногно звання Герой України за грома,іську
мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституцішіііх засадЧ демократії,
прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виягвлсні
піл час Революції гідності, одноразової грошової допомоги іюстраждалттм і
внутріїїіньо іісрсміитсним особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що спричинені соціатьним становищем, внаслідок яких часгкоію
або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила їГ) чи
можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати
У'часть у суспільному жиггі, а також інших видів державної підтримки
відповідно до законодавства України;
компенсації фізичним особам, яки.м надають соціальні послухи;
субсидій на оплату житлово-комупшіьиих послуг, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скраї іленого газу;
пільг -З оплати житлово - комунальних пос.туг, послуг зв'язку, пільг па
придбання твердого палива і сіфаплеііого газу, пільг на проїзд окремим
категорія.ч громадян тощо;
забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язану з обліком
внутрішньо ііерсміщеііих осіб;
здійснює контроль відіїопідпо ло чинного законодавства за цільовим
використанням коштів, спрямованих на навчання держіївних соціа.іьних
допомог га інших видів соціальної підтріліки, исрс^ібачепих законодавством
України;
організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та
дер'жавшіх соціальних інспекторів;
здійснює підготовку' докукіентів щодо визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
здійснює роботу, еіов’язаиу із визначенням стату'су інваітідів війки та
осіб, на яких поширкх.хься чииггість законів України «Про стату'с ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту-’» та «Про жертіїи нацистських
переслідувань»;

видає, відповідні посвідчення категоріям іромадян, які маюсь право
на пільги відповідно до законодавства України;
організовує роботу райошшї комісії із розгляду питань, пов’язаних з
навчанням статусу учасника війни;
здійсню^' виплату разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до
законів України «Пр<> сіатус ветеранів війни, гараіпії їх соціального захисту»
та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати вннаїч^роди
жінкам, яким ігрисвоєно почесне звання України «Мати-іероїня», виїиіати
одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людь.ми;
оріанізовує призначення та виїьіаіу допомоги, компенсацій та надання
іиіних соціальних гарантій громадянам, які постраждали внас.ііаок
Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
оргаїїізовуе санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та
праці, жертв нацистських переслідувань, іромадян, які постраждали внаслідок
Чорнобн-льської катастрофи, а також виплату' грошових компенсацій вартості
санаторно-курортного лікування деяким катеїоріям громадян відповідно до
законодавства України;
подає, пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій
учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за ііравозахислу
діяльність:
забегзпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових
дій, особам, які зазнали пересліду'вань за правозахисну діяльність.
подає пропозиції до проектів репональних проірам із соціального
захисту грома,лян. які постраждали внаслідок Чорноби.іьської катастр<)фи;
організовуй в межах своєї компетегпіії роботу' з навчання пільг
пенсіонерам, іїшалЬїам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним
громадянам та іиіпим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до
законодавства України:
аналізує стан виконання комплексних програм, гоійснення заходів
соціальпої підтримки малозабезпечених верств населення, надання
встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним
ірома^'цінам та подає голові Запорізької районної державної адміністрації
пропозиції з цих питань;
організовує та здійснює вшіпату одноразової матеріальної допомоги
особам, які ііос'іраждали від торгівлі людьми:
бере участь у виконанні заходів державних програм сої пальної і
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі
Збройних Сил та інших військових фі»рмувань та ^дійсшос контроль -за їх
реалізацією;
32)
у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та
надання соціальних послуг населенню;
вивчає потребу району' у соціальних послугах, готує та подає пропозиції
райоиііій державній адшнісіраніТ щодо організації навчання соціальних пос.іут
відповідно до потреби та сінорення ефективної системи надання соціальних
послут;

забезпечує у межах повноважень організацію соціаіьного замовлення; у
межах повноважень бере участь о оиімюианні конкурсних пропозицій., які
подаються недержавними суб’єк-іами, що надають соціальні послуги., на
конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;
гіабегліечує облік осіб, які звертаються в Управління з питань наїїраилсння
в установи та заклади, шо надають соціальні поаіуги, сприяє в оформленні
доі^м еш ів цим особам;
прюводить коордТииацію та мстдологічне забезпечення діяльності
райшіиоі'о ценіру соціальних служб для сімї, дітей і молоді, Запорізького
районного територіального центру соиіальиого обслуїюнування (надання
соціальних послуг);
приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, шо налають
соціальні послуги, зокрема, вирішує питання, дов’язаііі з шіаштуванням людей
похи,лого віку, осіб з інвалідністю, дітей - інвалідів до іт^ернаїних установ
системи соціального захисту ішселеінія;
сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних,
відповідно до законодавства України;
забезпечуй ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги на
відповідній території;
коні-ро^сює доіримання сіандаріів і нормативів, визначених нормативно
-правовиї.тй актами, щодо рівня та якості соціальних послут, що надаються -за
рахунок бюджетних коштів комунальними установа\ш, закладами, службами
тансдержанни.ми оріаншціями за соціаіьііими -замовлеинхм
співпрацює з недержавними оріаііізаіцями, службами па -іакла^іами, які
надають соціа,іьні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми,
сім'ям/особа-м, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої /чбиомоги, особам, які постраждали від торгівлі людььш, іншим
соціально вразливим каїсгоріям громадянам;
сприяє волонтерським організаціям *іа окремим волотт;рам у мадаїші
допо.мог и соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської
допомоги, та понгорснні інформації про організації та установи, шо залучають
до своєї дідчьносгі волонтерів, фізичних осіб, організації та установи:
забезпечує доступність громадян до соціальних послут, контролює їх
якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;
у межах своєї компспенції організовує роботу, пов’язану з наданням
благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахиишпим грома,'м?мам та
сім'ячі, які перебувають у складних життєвих обставинах:
подає в усіаіюшіеііому порядку' пропозиції щодо встановлення
піклування над повнолітніми дієздатними особами, яхсі за станом здоровя
потребують допіяд)':
сприяє підготовці, перепідготовці та ііідвип;снню кііа.пфікації
працівників установ і закладів системи соиіа.іьного захисту населення;
сприяє інтеграції в суспільство та соціальній адаптації бездоьших
ірочіадян та осіб, які відбули покарання у виді обкюжсння волі або позбанлсніїя
волі на певний строк, відповідно до Закону України «Про соціальну адаппацію
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осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або
ііоіїбавлення волі на певний сірок»;
сорияс реаліг*ації апробаційних проп^ам шоло неповнолітніх осіб та осіб,
звільнених від відбувашія покарання з випробуванням відповідно до Законл'
України «Про пробапію»
взаємодіс зі сіруктурними підрозділами районної
державної
адміиістрації, органами місцевого самоврядування, міграційної слу'жби, служби
зайнятості, внутрішніх справ, а також з підприємствами, усганонами,
оріанізаціягми всіх форм власності з питань розвптк\' сощальних послуг у
громаді;
33)
з питань аоліпшеїшя сіановиша сімей, запобігання насильству в сім'ї
оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення тендерної рівності та протидії
-іоргішіі людьхги:
надає в межах повноважень методичну' допомогу проведення у
територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку
дітей, сімей та мшіоді, запобігання потрашіяншо у склаіїні життєві обставшш,
;іабезпсчення сприятливих утнов для всебічною розвитку сім’ї, найповіїііііої
реа.тізації сім'єю своїх функцій;
забезпечус реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньокіу'
насил»>ству та ефективну взаємодії усіх суб’єктів, які реалізуюі ь заходи;
реалізує передбачені законодавством захожій, спрямовані на протидію
торгівлі людьми;
здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та мож^шволей
жінок і чоловіків;
спряьювуе та координу'є діяльність районного центру соціальмих служб
для сім’ї, дітей та молоді;
сприяє створенню диіячих будинків сімейного типу' та прийомних сімей;
координує в ' межах ііоннонажень ііровслсння заходів, спрямованих на
організації оздоровлення та відпочинку' дітей, сприяє збереженню та розвитку
мережі дитячих оздоровчих закладів;
організовує виїзд дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
оздоровлення дітей, які потребучоть особливої соціальної уваги та
підтримки;
ііадас оргаїіізаїцйпу, методичну та інформаційну допомогу іромадським
об’єднанням, <]юндам. ііідприємсгвам, установам та організаціям, дитячим
закладам оздоровлення та відпочинку', громадянам з питань оздоровлення та
відпочинку' дітей;
иада^; в межах повиовахсеиь багатодітним сім’ям і сім’ям, які перебувають
у ск.іадмих жи'лєвих обсіанинах, підприємствам, установам та організаціям,
об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань
запобігання насильству в сім’ї, забезпечус координацію діяді.іккпі
спеціалізованих усганов для запобігання насильству в сім’ї;
'Убезпечує в межах ііонмонажемь розроблення та проведення заходів,
спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей:
сприяс у разі необхідності егворешно реабі.шаційшіх центрів дня осіб,
які постраждали від торгівлі людьми, притулків дзя осіб, які постраждали від

насильства
в
сімТ;
надає консультаційно - меіч>дичиу допомогу'
таким установам;
забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей. реа;іі:зує
відповідні лрограхга. сприяс збереженню та розвитку
мережі дитячих
оздоровчих закладів;
здійснення інших повноважень відповідно до Закону України «Про
о'АДоровлення та відпочинок дітей»
здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку' незалежно від форми власності та підпорядкування які розташовані
на території району;
иада«: у межах своїх повноважень сім'ям та окремим іромадянам
методичну допомогу' з питань запобігашія насильству в сім'ї, забезпечує
організацію діяльності спеціалігюваиих установ для запобігання наси.іьсі ііу в
сім'ї;
забезпечує пикопаимя проірам та заходів щодо протидії торгівлі людьми,
надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам
районної державної адміністрації, підприємст вам, установам та організаціям з
питань протидії торгівлі людьми:
34) у сфері соціальної іитегранії осіб з інвалідністю:
подає пропозиції оріанам місцевого самоврядування щодо потреби у
комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та ді їей-інвалідів;
здійснює облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають
право на безоплатне забезпечення транспортними засобами, ісхнічними та
іншими засобами реабі.іітаиії;
веде облік осіб з інпалілністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх
автомобілями (в тому числі безоплатного та пільговоіо) вілііонідно до
законодавства України:
здійснює роботу з оформлеїшя документі н для визначення права
інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення
автомобілями:
здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітейінвалідів відповідно до оодаїшх заяв та документів, перелік яких визначено
реабілітаційною установою:
здійснює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством
України:
аналізує та узагальнює потребу и гзабсзііечснні осіб з інвалідністю та
окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації,
автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційгних
виплат, передбачених законодавством України, та ііаправ.іяє узагальнен)'
інформацію Депаргамеиту;
бере ^'часть у створенні безперешкодного середовища для маломобільаих
категорій населення;
створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у

суспільсі-во:
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35) інформує
населення
з пита
що належать до йою
компетенції, роз'яснює громадянах« положення нормативно-правових актів з
питань, що належать до Його компетешііТ, у тох<>' числі через засоби масової
інформації;
36) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи
содіаліишіо
захисту
населення
(ІАССЗПЇ,
Єдиного
держанного
аїломатизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРЦ);
цснгратізованого банку' даних з проблем інвалідності (ЦБТ), інших
інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсощюлітики, підтримує
єдине інформаційне і телекомунікаційне середовише у склаті інформаційної
інфрасірутоуриМінсошіолітики та власний сегмент локальної мережі;
37) здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

7.
Управління для здійснення повноважень та викожшия завдань, шо
визначені, має право;
1) отрихїувати в установленому законодавством порядку від інших
струпстурних підрозділів районної державної адмінісірації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно нід форми
власності та їх посадових осіб інформапію. документи і MaTepiajtH, необхідні
;ція виконання пок;іа>існнх на нього завдань;
2) залучати до виконання oiqjeMWx робіт, учасН у вивченні окремих
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної
державної адміністрації, підприємств, установ та орїанізаиій (за поюдженням з
їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порящку пропозиції щодо удосконалення
роботи районної державної адміністрації у сфері соціального захисіу
населення;
4) користуватись о устаионлсному порядку інформаційними базами
органів виконавчої шіа.чи, системами зв'язку і кохіу'нікацій, мережами
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та
конференції з питань, що належать до їх комнегенції.
Управління в установленому 'законодавством порядку та у межах
повноважень взаємодіє з іннгихш сгруктурними підрозділами, апаратом
районної державної адміністрації, органами місцевого самоиряду'вання,
територіальними органа.\ш міністерств. Інших центральних оріанів виконавчої
влади, а також підприємствами, установами та організаиіяхш з метою
створення умов для прова,чжсння послідовної та узіодженої діяльності щодо
строків, періодичності одержання і передачі інформації, не<»бхілної для
належною виконання покчадених на ньою -завдань та здійснення заллановани:.
Н.

захОдТІв.

9. Управління очолює нача.іьник, який призначається на посаду' і
звільняється ;) посади головою Запорізької районної державної адміністрації
згідно із законодавством про державну слу'жбу за погодженням з дирегторо.м
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Департа-менчу соціального захисг)' населення
Запорізької
дq^жaвнoï адміністрації в устаношіеііому законодавством порядк)-.

оолаомої

10. Начальник Упрашііиня:
1) здійснює керівництво Управлінням, несе п^?сона.іьну відповідальність
:іа орі анівацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних з'мов
праці в Управлінні;
2) подає на затвердження іолові Запорізької районної державної
ад-міністрації положення про Управління;
3) затверджує посадові інструкції та визначає обов’язки працівників
Управління;
4) плаиус робот)' Управління, вносить пропозиції шодо <)>орк4>’вання
планів роботи Запорізької районної державної адміїистранії;
5) в'живає заходів до удосконалення організації та підвишеніїя
ефективності роботи Управліїшя;
6) звіт)'с п^ред го;іовст)3аііорі;іької районної державної адмінісфації про
виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії Запорізької районної державної
адмішсірації;
8) вносить гіропозиііії щодо розгляд)' на засіданнях колегії питань, ню
належать до компетенції Управління, та розробляє провісти вЬчіювілних
рішень:
9) може брати участь у гзасідаїшях оріанів місцевого самовряд)'вання;
10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими
структурнньш підрозділами Запорізької районної державної ад.\іішстраиії, з
Департамензом, органами місцевого самоврядуваїшя, підприсметнами.
устаііовами та організаціями - за дорученнях« керівництва Запорі'зької районної
ліержавіюї адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх
виконанням;
Накази нормативно - правового характеру, які стосуються прав, свобод і
законних інтересів громадян або .мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації у Головному теритс^іальному управлішіі юстиції у
Запорізькій області;
12) подає на затвердження голови Запорізької районної дер'жавної
адміністрації ироекіи кошторису та штатного розпису Управління в .межах
визначеної граничної чисельності та фонду оплати прані його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах заіксрджсноіо го.іовою
Запорізької районної державної адміністрації кошторису Управління;
14) проводить добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищвіііія рівня професійної компетеїітиосгі
державних сл)'жбовців Управління;
1 призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, лержавіїих службовців Управліїшя,
виконує інші повноваження з питань державної служби;
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прий}кіае на робот>^ та звільняє з роботи у порядку, передбаченому’
законодсшсгвом про пралю, працівників Управління, які не с державними
службовцями, приймає рішешія шояо їх .'заохочення, мри'іягнсння до
диски плі марної нідловідалиііості;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень Управління;
1Я) забешечус
дотримання
аранівішками
Управління
правил
внутрішнього трудовою розпорядку 'іа виконавської дисципліни;
19) надас пропозиції Запорізький районній раді щодо призначення
кандидата на вакантну посаду керівника комунальних зак.іадів, діяльність яких
сп р ^ о в ан а на соціальний захист громадян;
20) здійсшос інші повноваження, визначені законом.
1 (.Накази начальника Управління, шо суперечать Конституиії та
законам України, актам Президента України, Кабінету Мінісірів Ук*раїни,
Мінсоцтілітики. можуть бути скасовані головою Запорізької районної
державної адміністрації, директором Леиартаменту.
12. Начальник Упраалінмя може мати заступників, які призіїачаїоться на
иоса,\у та звільняються з посади головою Запорізької районної державної
адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

13.
Граничі^' чисельність, фонд оплати праці працівникін Уіірап.чіигг
визначає голова Запорізької районної держадьтіністраціУ у межах відповідних
бюджетних призначень.
14. Для розроб.чення рекомендацій і пропозицій щодо основшіх
напрямків діяльності Управління, обговорення найважливіших програм і
розв’язання інших питань в Управлінні можуть утворюватися комісії.
Склад комісій, положення про них затверджу?: начальник Управліппя.
15. Штатний рогніис та кошторис Управління затверджує г^гова
Запорізької районної дсржа-чміністрації за пропозиціями начальника
Управління відповідно до Порядк>- сісла,чаиіін, розг.іяду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних ус'іанов, затверджених
постановою Кабінету- Мінісірів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
16. Управління с юридичною особою публічного права, мас самостійний
баланс, р ах у ти » органах Казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та сшУїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату’
районної державної адміністрації

В.О. Макущенхо

