
,Щодаток 1

cecii Вишневоi MicbKoi ради

вiд 15,12.2022 р,

про Управлiння сой#-#6Ёtrз ахисту населення
вишневоi Micbkoi Ради Бучанського району Киiъськоi областi

1. Загалънi положення
J,.I . .у lц)аIJлrннЯ соцl€tльногО захистУ населення Вишневоi MicbKoi радиБучанського району Киiъсъкоi областi (далi - Управлiння) е виконавчим органом

Вишневоi MicbKoi Ради Бl"rанського району КиiвськоТ областi (лалi - MicbKa рада),
утворюеться мiською радою та е пiдзвiтним i пiдконтрольним мiськiй рад,пiдпорядковуеться Вишневому MicbKoMy головi (далi 

- 
- мiоький голЬва),

Rиконавчому koMiTeтy Вишневоi Micbkoi рiдrБучансъкого району КиiъськоI областi
(далi - виконком) та заступнику мiсъкого голови вiдповiдно до розподiлу
функцiонапьних обов'язкiв.

1.2. Управлiння у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни i Законами
Украiни, зокрема, "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", "Про службу в органах
мiсцевого самоврядування", указами та розпоряд*."r"r, Президента Украiни та
актами BepxoBHoi Ради УкраТни, КабiнетУ MiHicTpiB УкоаiЪи. наказамиi Ради УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказами
MiHicTepcTBa соцiа-rrьноТ полiтики УкраiЪи, рiшеннями КиiЪськоi обласноi ради,
розпорядженнями голови Киiъськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, наказами
директора ,.щепартаменту соцiального захисту населення Киiвськоi обласноi
державнОi адмiнiстрацii, рiшеннями мiськоi Ради та iT виконавчого KoMiTeTy,
розпорядженнями мiського голови та цим Положенням.

1.3. Управлiння е юридичною особою, мае самостiйний баlrанс, печатку iз
зображеНням ,.ЩерЖавного Герба УкраiЪи та своiм найменуванням, бланк з власним
найменуванням, реестрацiйнi рахупr*и " установах.Щержавноi казначейсъкоi служби
Украiни, банкiв, вiдповiднi штампи.

|.4. МетоЮ створення та дiяльностi Управлiння е забезпечення реалiзацii
державноi полiтики у сферi соцiального захисту населення та виконання заходiв iз
соцiального захисту населення, передбачених мiсъкими та обласними програмами.

1.5. Управлiння пiд час виконання покладених на нього завдань взаемодiе з
виконавчими органами мiсъкоi ради та структурними пiдроздiлами виконкому,
пiдприемствами, установами та органiзацiями ycix фор* "ou."ocTi, 

громадськими
органiзацiями тощо.

1.6. Повне найменУвання Управлiння соцiального захисту насепення
вишневоi Micbkoi Ради Буtанського району Киiвськоi областi.

скорочене найменування - усзн Вишневоi мiськоi Ради.
ЮридичНа адреса: 08132, КиiЪська область, БУ,rанський район,
м. Вишневе, вул. Святошинська,29,
1.7. Управлiння фiнансуеться за рахунок коштiв бюджету Вишневоi Micbkoi

територiальноi громади. Структура, гранична чисельнiстъ, фо"д оплати працi

1.1 . Управлiння соцiального Вишневоi MlcbKo1

лJ



працiвникiв Управлiння та видатки
радою.

4
на його утримання затверджуються мiсъкою

рангiв, надбавок посадовим
порядку вiдповiдно до дiючого

1.8. .ЩО структуРи УправЛiння можуть входити cTpyKTypHi пiдроздiли (сектори,
вiддiли), якi дiють на пiдставi пOлOженЬ, Щ0 затверджуються наказOм начальника
Управпiння.

1.9. Майно, яке знаходиться на ба-гlансi
В ишневоi MicbKoi територiальноi громади.

Управлiння, е комунапьною власнiстю

1.10. Призначення та звiлънення, присвосння
особам Управлiння здiйснюеться мiсъким .ъооuоno u
законодавства.

2. Завдання Управлiння
2.|. основниМ завданняМ Управлiння е забезпечення реалiзацii державноi

СОЦiаЛЬНОi ПОЛiТИКИ У СфеРi соцiального захисту населеншI n u ,.p"ropii Вишневоi
MicbKoi територiальноТ громади, що включае:

2.|J. забезпечення реалiзацii державноi полiтики з питань соцiального захисту

заходiв у цiй сферi;
2.1.2. з€LлученНя недерЖавниХ органiзаЦiй, якi сприяюТъ соцiальному захисту

|ромадянам Вишневоi мiськоi територiальноi громади;
2.|.З. розробленнЯ та органiзацiя комплексних програм i заходiв щодо

полiпшеннЯ становища соцiально вр€lзливих верств населення, внутрiшньо
перемiщених осiб, сiмей i громадян, якi перебуваютъ у скпадних життевих
обставинах, всебiчне сприяння в отриманнi ними соцiальних виплат i послуг за
мiсцеМ проживання/перебування на територii Вишневоi MicbKoi територiЙьноi
громади;

2.\.4. ЗабеЗПеЧеННя соцiальноi iнтеграцiТ осiб з iнвалiднiстю, сприяння
створенню умов для безперешкодного доступу осiб з iнвалiднiстю до об'ектiв
соцiальноi iнфраструктури ;

2.L5. забезпечення в межах повноважень контролю щодо опiки та пiклування
НаД ПОВНОЛiТНiМИ НеДiеЗДатними особами та особами, цивiльна дiездатнi.ri 

"*",.обмежена;
2.L6. реалiзацiя, в межах повноВажень, державноi полiтики у сферi соцiального

захисту BeTepaHiB вiйни (в тому числi уlасникiв антитерористичноi' операцii та
операцii об'еднаних сил), осiб, на яких поширюетr." дi" законiв УкрЙи кПро
статуС BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiального захисту) та <<Про жертви нацистських
переслiдувань);

2.|.7. проведення iнфОрмацiйно-роз'яснювальноi роботи з питанъ соцiального
захисту населення

2.|.8. забезпечення взаемодii з уповноваженими посадовими особами
виконавчого koMiтeTy Вишневоi Micbkoi ради, органами мiсцевого самоврядування,
виконавЧими органамИ Вишневоi MicbKoi РаДи щодо надання соцiальноi пiдтримки
населенню.

3. Функцii Управлiння
3.1. УправлiннЯ вiдповiдНо до визНачених гIовноважень виконуе TaKi функцii:



3,1,з, аналiзуе стан та тенденцii соцiального розвитку у межах ВишневоI
MicbKoi територiагrъноi громадИ та вживае заходiв до у"у"."""Ъ.долiкiв;з,1,4,бере участЬ У пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiально-
економiчного розвитку Micbkoi територiальноi громади;

з,1,5, вносить пропозицii щодо проекту бюджету MicbKoi територiальноi
громади;

3,1,6, забезпечуе ефективне i цiлъове використання вiдповiдних бюджетних
коштlв;

. 3,|3' розробляе програмУ кТурбото, про|рами соцiального захисту осiб зiнвалiднiстю, BeTepaHiB, iнших катеiорiй *ru..оЁ"r,я тощо ;
3,1,8, розробляе проекти розпор"джень мiського голови, проекти рiшень MicbKoi

ради та ii виконавчого KoMiTeTy;
з,1,9, В установленому порядку формуе ба"у даних единого державногоавтоматизованого реестру осiб, якi мають право на пiлъги, та веде персонiфiкований

облiк громадян;
3,1,10, готуе самостiйнО абО разом з iншими виконавчими органами

iнформаЦiйнi та аналiтичнi MaTepi-" дп" подання мiсъкому головi;
3.1.11. забезпеЧуе здiйсНеннЯ заходiВ щодО запобiгаНr" i про.идii корупцii;
З,L12, рОзглядае в установленому законодавством порядку звернення |ромадян;

_ з,1,13, опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв УкраiЪи, депутатiвобласних та мiських рад;
З.1.14. забезпечуе доступ до

Управлiння;
публiчноТ iнформацii, розпорядником якоi е

3,1,15, постiйно iнформуе населеншI про стан здiйснення визначених законом
повноважень;

3,1,16' органiзовуе роботУ з укомплектування, зберiгання, облiку та
використання архiвних документiв;

з,L17, забезпечуе У межах cBoix повноважень реалiзацiю державноi полiтики
стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом;

з. 1. 1 8. забезпечуе захист персон€tльних даних;
3,1,19, готуе та подае В установпеному порядку аналiтичнi матерiали i

статистичну звiтнiстъ з питань, що нЕLлежать до його компетенцii;
3,1,20, заJI)л[ае |ромадськi та благодiйнi органiзацiI до викоЕання соцiальних

програм i здiйснення вiдповiдних заходiв.
3.2.У сферi соцiального обслуговуваннrI та

населенню:

3,2,|, органiзовуе роботу з визначення потреб населення MicbKoi територiальноi
громади у соцiальних послугах, готуе та подае пропозицii мiсъкоrу .опоЪi щодоорганiзацii надання соцiальних послуг вiдповiдно до по,треби, створення установ,закладiВ та служб соцiальногО захисту населення та здiйсrr"r,rr" 

"оцi*""о.озамовлеНня на наданнЯ необхiдНих соцiальних послуг недержавними органiзацiями;
3,2,2, забезпечуе облiк осiб, якi звертаються в Управлiння для отримання

направленнrI В установи та заклади, що надаютЬ соцiальнi послуги, .rр"". в
оформленнi документiв цим особам;

З.1.1. прийом Iромадян
3.1.2.забезпечуе у межах

соцiальний захист населення;

5

з питанъ соцiального захисту;
cBoix повноважень дотримання законодавства про

надання соцiальних послуг



6
3,2,3, спрямовуе та координуе дiяльнiсть Щентру надання соцiальнихпослуг Вишневоi Micbkoi ради Бучанського району Киьсъкоi областi та iнших

установ, закладiв та служб в реапiзацii законодавства Украiни;
з,z,4, подае пропозицii MicbKoмy гOловi пiд 

"ас 
qфЙуru"", прOекту бюджетуMicbKoi територiалъноi громади щодо передбачення коштiв у складi видаткiв на

фiнансування мiсцевих програм соцiалъно.о .u"r.Ty та соцiального забезпечення накомпенсацiю фiзичним особам, якi надають соцiал"нi .ro.ny*i
з,2,5, забезпечуе призначення та виплату компенсацiй фiзичним особам, якiнадають соцiальнi послуги;
з,2,6, забезпечуе доступнiстъ Iромадян до соцiалъних послуг, контролюс ikякiстЬ та своечаснiстЬ надання вiдповiдно до ru*онодавства УкраiЪи;

_ 3,2,7, бере rrасть у плануваннi бюджетних капiтальних вкладень набудiвництво установ i закладiв соцiального захисту населення;
з,2,8, сприяе волонтеРськиМ органiзацiям та окремим волонтерам у наданнi

допомо ги со цi а-гlьно нез ахищеним |ромадянам ;
з,2,9, у межах своеi *о*.r.r."цii органi.оuу. роботу, пов'язану з наданнямблагодiйНоI (ryMaHiTapHoi) допомоГи соцiалЪно незаХищениМ |ромадянам та сiм'ям,якi перебувають у складних життевих обставинах;
3,2,10, подае в установленомУ порядкУ пропозицii щодо встановлення опiки тапiкгування над повнолiтнiми недiездатн"r" особами та особами з обмеженою

ДiеЗДаТНiСТЮо ЗабеЗПеЧУе реестрацiю помiчникiв повнолiтнiх дiездатних осiб, якiмають потребу в цьому;
З.2.1l. проводитъ монiторинг

комунztльних надавачiв соцiальних
надання соцiальних послуг;

наданнrI соцiальних послуг, контролюе роботу
послуг, вживае заходiв з покращення якостi

3,2,|2, сприяе благодiйним, релiгiйним волонтерським громадсъким
об'еднанням, установам та органiзацiям недержавноi форми власностi, окремимгромадянам У наданнi соцiальноi допомоги та aоцй"""" послуг особам зiнвалiднiстю, ветеранам вiйни та працi, громадянам похилого Biky, а також iншим
соцiа_пьно незахищеним цромадянам та сiм]ям, якi перебувають у складних життевих-ооставинах.,а' T,;11,',.np"". У разi потреби влаштуванню до будинкiв iHTepHaTiB
(пансiонатiв) громадян похило.о 

"1*у 
та осiб з iнвалiднiстю;

3,2,14, вноситЬ у встановленому порядку пропозицiТ щодо призначення
помiчниКа наД повнолiТньою дiездчr"оо о.Ьбоо, 

"*Ъ.ч 
станом здоров'я потребус

догляду;
з,2,|5, координУе роботУ з питанЬ соцiального захисту бездомних |ромадян таосiб, звiльнених з мiсць позбавлення волi;
З.2.|6. координуе

перемiщених осiб;
роботу з питань соцiального захисту внутрiшнъо

з.,2,17, спри,Iе пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiiпрацiвникiв установ i закладiв системи соцi€шьного захисту населення Вишневоi
Mi ськоi територiальноi |ромади.

3.з. У сферi соцiальнот iнтеграцii осiб з iнвалiднiстю:
3.3.1. здiйснюе обпiк осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю;
3,3,2. органiзовуе здiйснення виплати |рошових компенсацiй, передбачених

законодавством Украiни;



з,3,З, подае пропозицii MicbKoMy головi щодо потреби у комунаJIьних
реабiлiтацiйниХ установах длЯ осiб з iнвйiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю;

З,З,4, беРе УЧаСТЪ У cTBoPeHHi безпер.Й*од"ого середовища для маломобiльних
категOрiй населення.

3,4, Забезпечуе ведення iнформацiйних систем та peecTpiB, визначенихмiнсоцполiтики, пiдтриму. uд"rr. iнформацiйне i телекомунiкацiйне середовище Ускладi.iнформацiйноi iнфраструктури Мiнсоцполiтики rч 
"rч"""й сегмент локалъноiмережi.

3,5, Iнформуе населення з питань, Що нЕUIежать до його компетенцii, роз'яснюегромадянам положення нормативно-правових aKTiB з питанъ, Що HaJIeжaTb до йогокомп€тенцiт, у тому числi через засобrмасовоi iнформацiт;
3,6, ЗабеЗпечуе на вiдповiдному piBHi реалiзацiю мiжнародних проектiв iзсоцiалъних питань.
3.7. Здiйснюе iншi функцii у вiдповiдностi до покладених завдань.

4. Права Управлiння
4.I. Одержувати&t,L wлержувати В установленомУ законодавством порядку вiд виконавчихорганiВ мiських рад, пiдприемств, устаноВ та оргаНiзацiй нез€шежно вiд формивласностi та ik посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi длявиконаншI покладених на нъого завданъ.
4,2, Залl^rатИ до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих питаньспецiалiСтiв, фахiвцiв iнших виконавчих органiв мiськоI-ради, пiдпр"й.r", установта органiзацiй (за погодженням з iх кЁрiвниками), представникiв громадських

об'еднань (за згодою).
4,3, ВноСити В установЛеномУ порядкУ пропозицii щодо удосконалення роботивиконавчих органiв Micbkoi ради у сферi соцiального захисту населення.

,_,л__1л1_1ОlИСТУВаТИСЬ 
В УСТановленому порядку iнформацiйними базами органiвмlсцевоГо самовРядування та виконавчоi влаци, системами зв'язку i комунЙацiй,

мережаМи спецiаЛьногО зв'язкУ та iншиМи технiчними засобами;
4,5, Скликати В установленому порядку наради, проводити семiнари таконференцii з питанъ, що наJIежать до компетенцii Управлiння.
4,6' Розпоряджатися коштами В межах кошторису, затвердженого увстановленому законодавством порядку.

5. Керiвництво Управлiння
5,1, УправлiннЯ очолюе начuUIъник, якиtт призначаеться на посаду тазвiльняетъсЯ з посадИ мiським головою на конкурснiй ocHoBi або за iншою

процедуРою, передбаченоЮ дiючим законодавством щодо проходження служби в
органах мiсцевого самоврядування.

5.2. Начальник Управлiння:

5,2,L здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Управлiння, несе персонЕLльну
вiдповiда-гrьнiстЬ за викоНаншI покладених на Управлiння завдань, визначае ступiнь
вiдповiда-пьностi працiвникiв структурних пiдрозjiлiв Управпirr"";

5,2,2. подае на затвердження MicbKoMy головi штатний розпис та кошторис
видаткiв Управлiння;

5,2.з. розпоряджаетъся коштами у межах затвердженого кошторису витрат на
утриманнrI Управлiння;



5.2.4. видае у межах
контролюс ik виконання;
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своеi компетенцii накази, органiзовуе та

якi вiдносяться до
5,2,5, укладае договориl }ГО.ЩИ, контракти з питанъ

повнOважень Управлiння;
5.2.6. дiе без доручення вiд iMeHi Управлiння;
5,2,7, представляс Управлiння у ".i* державних органах та органах мiсцевогоСаМОВРЯДУВаННЯ, На ПiДПРИеМСТВаХ, ycTaнoBur. i ор"ч"iзчцi"х ycix ффм фласностi;5,2,8, несе вiдповiда-rrьнiсть за стан трудовоi дисциплiни та виконання правилвнутрiшнього трудового розпорядку;
5,2,9, забезпечуе необхiднi умови для роботи спецiалiстiв в Управлiннi;
5.2.10. подае мiсъкому головi пропойцii щодо присвоення посадовим особаммiсцевого саМоврядування Управлi"rЪ pu".iB, надбавок, доплат;5,2,1l, призначае на посади та звiлiняе з посади працiвникiв Управлiння, якi нее посадовими особами мiсцевого самоврядування;
5,2,|2' вноситЬ пропозицii З 

- 
n"ru"" заохоченнЯ та притягнення додисциплiнарноi вiдповiда.гrъностi 

;

5,2,13, забезпечуе належний стан дiловодства, облiку та звiтностi Управлiння;5,2,|4, здiйснюС контролЪ за виконанням рiшенъ дЁр*uu"их органiв та органiвмiсцевоГо самовРядуваннЯ, що вiдносятъся оо *оrrr"тенцii Управлiння;
5.2.15. проводить особистий прийом цромадян;
5.2.16. виконуе iншi функцii уЪiдповiiностi до покладених завдань.
5,3, У разi вiдсутностi начальника Управлiння його обов'язки виконуезаступник начальника Управлiння, або iнша посадова особа вiдповiдно до нак€вуначаJIьника Управлiння.

5.4. Заступник начальника Управлiння:

5.4.1. призначаеться та звiлъняетъся з посади мiським головою;
5,4,2, органiзовуе роботУ Управлiння вiдповiдно до доручень нач€шьникаУправлiння;
5,4,З, ВИКОНУе iНШi ПОВНОВаження передбаченi посадовою iнструкцiею.'дл
5,5, Началъник Управлiння та заступник начальника Управлiння дiютъ напiдставi цього положення та посадовоi iнструкцii.

6. Структура Управлiння
6,1, Структуру, чисельнiсть, видатки на утримання Управлiння визначае мiсъка

рада за погодженням мiського голови.

6,2, Штатний розпис Управлiння затверджуетъся наказом начальника
Управлiння за погодженням мiсъкЬго голови.

6,з, Посадовi особи Управлiння призначаються та звiлъняютъся з посади увiдповiдностi до закону Украъи <про службу в органах мiсцевого самоврядування).
6,4, Посадовi обов'язки працiвникiв Управлiння визначаються посадовими

iнструкцiями.

7. Система взаемодii
7,1, УправлiннЯ пiд час виконаЕня покладених на нъого завдань взаемодiе з

органами виконавчоi влади, мiсъкою радою та ii виконавчим KoMiTeToM, iншими
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структурними пiдроздiлами Micbkoi ради та виконавчого koivriTeTy, а також зпiдприсМствами, установами та орiанiзацiями незЕLлежно вiд форми власноотi,
громадянами та ik об'еднаннями.

8.1. Началъник Управлiння та

8. Вiдповiдальнiсть

працiвники несутъ вiдповiдальнiсть згiдно зчинним законодавством Украiни.

9. Прикiнцевi положення
9.1. Припинення дiяльностi, лiквiдацiя

здiйснюеться за рiшенням MicbKoi ради в
законодавством Украiни.

9.2. Змiни та доповнення до
рiшеннями мiськоi ради.

чи реорганiзацiя Управлiння
порядку, визначеЕому чинним

цъого Положення вносяться вiдповiдними

9,3, Ще ПоложеннЯ набирае чинностi з моменту прийнrIття мiською радою
рiшення про його затвердження та державноi

Мiський Iлля ДIКОВ


