
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Jft боl
Про внесення змiн до Положення про
Управлiння працi та соцiального захисту
населення !еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно ло Закояу УкраIни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 26 

".p".n" 2012 року J\ъ 887
<Про затвердження Типового положення про структурний пiдроздiл мiсцевоi
державноi адмiнiстрацi'il), наказу MiHicTepcTBa соцiйьноi nonir"*" Украiнивiд 04 листопада 2016 року Nч 1296 <Про затвердження Методичних
рекомендацiй з розроблення положень про cTpyкTypHi пiдроздiли соцiального
захисту населеЕня мiсцевих державних орядження
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi державн листопада
2020 року Ne 586 <Про внесення змiн до стру еснянськоi
районноi в MicTi Киевi 

.державноi адмiнiстрацii стосовно переименування
Управлiння працi та соцiал_ьного захисту ,u..n.""" !еснянськЬi районноi в
MicTi Кисвi державноi алмiнiстрачii>:

l. Внести змiни до положення Управлiнняl. LrпЕulи змlни до llоложення про Управлiння працi та соцiмьного
захисту населення !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням !еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii вiд 23 грулня 2010 року Nч ti <Про затвердження frЬо*.",
самостiйних структурЕих пiдроздiлiв .щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii)), виклавши його в новiй редакцii, що додаеться,

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження {еснянськоi
районноi в MicTi Киевi держаВноi адмiнiстРацii вЙ Зl ЪiчнЯ ZO1B р-_о*у.'Чп ZB<Про внесення змiн д_о Положення про Управлiння працi та 

"Ъцiм"но.озахисту населення [еснянськоi районноi в MicTi Киевi державнотадмiнiстрацii>.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
3аступника голови Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт.

В.о. голови Iрина АЛСКСССНКО
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l. Управлiння соцiального захисту населення .Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (датri - Управлiння) утворюсться
!еснянською районною в MicTi Кисвi державною адмiнiстрацiею, входить до tf
складу iB межах .Щеснянського району MicTa Киева забезпечуе виконання

покладених на Управлiння завдань.
2. Управлiння пiдпорядковане головi .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрацii, а також пiдзвiтне i пiдконтрольне Департаменту
соцiмьноТ полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii). Коорлинацiю та контроль за дiяльнiстю
Управлiння здiйснюё заступник голови !,еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв.

З. Управлiння у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею та законами
Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, наказами
MiHicTepcTBa соцiаrrьноi полiтики Украiни, iнших центральних органiв
виконавчоI влади, розпорядженнями виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, а також цим Положенням.

4, Основним завданням Управлiння с забезпечення реалiзачii державноТ
соцiальноi полiтики на територiТ Щеснянського району MicTa Киева у сферi
соцiального захисту населення, що включае:

1) забезпечення реалiзацii державноi полiтики у сферi соцiаllьно-трудових
вiдносин, оплати i належних умов працi, соцiальноi та професiйноi адаптацii
вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та тих, якi пiдлягають
звiльненню iз Збройних Сил УкраiЪи та iнших вiйськових формувань;
органiзацiю ефективного спiвробiтництва мiсцевих органiв виконавчоi влади та
органiв мiсцевого самоврядування з профспiлками та ix об'сднаннями,
органiзацiями роботодавцiв та iх об'сднаннями;

2) забезпечення реалiзацii державноI полiтики з питань соцiального
захисту населення, дiтей, внутрiшньо перемiщених осiб, пiдтримки ciM'i, у тому
числi, сiмей з дiтьми; протилii торгiвлi людьми, виконання програм i здiйснення
заходiв у чiй сферi;

3) виконання функцiй з надання рiзних видiв соцiальноi допомоги, а саме:
призначення соцiальноi допомоги, компенсацiЙ та iнших соцiальних виплат,
встановлених законодавством Украiни, надання субсидiй для вiдшкодування
витрат на оrrлату житлово-комун€lльних послуг, придбання скрапленого гzву,
твердого та рiдкого пiчного побутового палива та пiльг з оплати житлово-
комунальних посJryг;

4) розроблення та органiзацiя виконання комплексних програм i заходiв
щодо полlпшення становища соцiально вразливих верств населення,
внутрiшньо перемiщених осiб, сiмей з дiтьми, сiмей та громадян, якi
перебувають у складних житIевих обставинах, i всебiчне сприянtul в отриманнi
ними соцiальних виплат та послуг за мiсцем пр)живання, перебування;

5) забезпечення соцiмьноi iнтеграuiТ осiб з iнвалiднiстю, сприяння
створенню умов для безперешкодного доступу осiб з iнва;riднiстю до об'ектiв
соцiапьноi iнфраструктури ;



-"r"""?#'#;Н|Яп. ЛеRЖаВНОi полiтики у сферi оздоровлення пiльгових
7) нагляд за

rr.pap"*y"*yj/4 
Д ДОДеРЖаНЕЯМ ВИМОГ ЗаКОНОДаВСТВа ПiД Час призначення

П ро веден ня i" o"o*iНJjf"r,i.,l},1,1,XTT#",#'*' Й"О'-J tо"оу Украiн и ;

функцii: 
"vgrД'rr\J Л\J ЬИ3НаЧеНИХ ПОВЕОВаЖеНЬ ВИконус TaKi

l) органiзовч<

IЖiнТ;kiт-#жт'-*Ё:нЁ-.ЦЬ;,'Т""#",,ufi i;TJ;.Jfr i
, 2) аналiзуе стан i тенденцiт .оч'-rrо,'*оль 

за ii ремiзацiею;

району MicTa Киева," ;*;;;;;'л::::1::"' роЗвиткУ в Межах .Щеснянського

3) бере ,,r".r" i,"],1l]]_З"*ОЛi" 
ДЛЯ УСУНення недолiкiв;

'-""тj*f:":Jj#t1ТЖi^Ц,;НТi;Ъ}*ХJ.i:,ХЬН""Т"]i;""iill'*
o,r^",i,," ,oЪri##Н;:*'- ПОВНОВаЖеНЬ захист прав i законних iHTepeciB

,.r."j]"#'1";'Ъ"j:tii,"_'Ий КОНТРоль за дотриманням пiдприемствами,
id;i; ;;' ;";; "":;iНlX;fi #Ж"J;i::}_, _'1 "ог"':r,,"о- пluiоuих aKTiB
ДОТРИМаЕня .чраrriй для працiвникiв на 

'IН'лОПЛаТИ i НаЛеЖНИХ умов працi,
ГРОМадських обЬв'язкiв; ЧаС ВИКОНаЕНЯ Державних або

б) вносить пропозицii щодо проекту бюджету MicTa Киева;
*"rr,J] 

забезпечуе ефективне i rl;;;;;истання вiдповiдних бюджетних
8) бере участ у лiдготовцi заход.iв щодо регiонального розвитку;

* 
". ", 

?} J,iliiЗi; J,T:I;hlT; ";;;;Ж;"", д".,"". ";;, ;;; ;*",. в Mi cTi

o.o"",13i:H:Jffi;J-l::-l_T':."'' Проектiв розпоряджень голови .щеснянськоi
ir'ur .rpy-rypri'Й;liH'BHoi аДМiНiСТРаЦii, ГОЛовниr" роrробпr*ами яких €

оr.., ll},Xii;Jr;XTi"i 
ПiДГОтовцi звiтiв голови десл.ян_ськоi районноi в MicTi_ l2i .о,r. ";;;;:fiX":#H:;'T]ir,:. 

сесiiкиiвськ";;i;;;;о*",

fl'ff HlT"i" 11Ион 
нoi 

:,, y i:,i 5".} ^;о;;;:; "Ж', 
J;ЧН r ", fiff ";ffi I l

;ЖЦ,.нi,;#;",";##ЦffiнiiНlт**'ff Нj'Х*;;":;Ы
13) забезпечуе здiйснення.u*одi" щодо запобiгання i пр тидiТ корупцii;14) готуС (бере. участЬ У пiдготовЦi) просктИ угоД, лЪговорiв,

I;}""j;#JfrB' 
лротоколiв зУстрiчЁи о';.;;; i робочих груп у межах cBoix

l5) розглядас в
громадян; УСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНодавством порядку звернення



4
ення народних депутатiв Украiъи та

Hoi iнформацii, розпорядником якоi е

,"_""#rrJi;,#:rriнФормуе населення про стан здiйснення визначених
l9) забезпечr

""oinir"ii;r.i"'"ili.'orJ"n#'*Ъ",ii"#o 
ПОВноважень виконанЕя завдань

'u*Оrи1".::аJохоронипр_чцi,по*"",;;iЬ;.r";?;"'О, ДОТРИМання вимог

_ zvt органlзовус роботу з укомллеВИКОРистання архiвних документiв; КТУВаННЯ, ЗбеРiГаННя, облiку та

л_лл _2l) 
забезпечуе у межах cBoix повноваж

СТОСовно захисту iнформацii з обмеженим о""'&'"О"Г"аЦiЮ 
ДеРЖавноi полiтики

22) забезпечуa au*"", персональних даних;23) готуе та гстати Iодае в установленому порядку аналiтичнi матерiали iь, що належать до його компетенцii;
прогр бЛаГОДiЙНi органiзацii оо ur*oiurr" соцiальних

25) здiйснюс , 
lПОВtДНИХ заходiв;

жн*::]Т- jffi":i##аТ,i?#'ЁНff }""ft ::,,TJ:J"frT;;,*ы;:
26) здiйснюе з ТУ.;

Закону Украiни <про l П ЛУГ, ВiДПОвiдно до вимог
27) у сферi соНаселення; ИН, ЛаТИ ПРаЦi Та зайнятостi

. забезпеЧуе спiвробiтНицтво,мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiвмlсцевого самоврядуваЕня з профспiп*чr, iu ix об'еднаннями, органiзацiямироОотодавцiв та ix об'сднаннями;
. зДiйснюе повiдомну реестрацiю колективних ппгпрппi- .,'.. 

-^-ВiДПОЫДнiсть .rrrrоrу законодавств, ,ч .uu"rп'"'ИХ 
ДОГОВОРiВ, ix ПеРеВiРкУ на

проводить r"rir;;;;:;:."":,:i_'":л"_::::УС ЗбеРiгання копiй;
виплати працiвникам .?r-Т 

ПОКаЗНИКiВ ЗаРОбiТНОi плати та своечасностi lT
Також фiзичн"";;i;-,iff,fi:fiL] УСТаНОВ, ОРГаНiЗаЦiй 

"';* бор, 
"oucHocTi, 

а

,",ur-u.'J-""Ji",fl'^J#r:9:"'"l ПРО"Рu'И зайrrятостi. населенfiя, у реалiзацii
ор.анiзовуе'пр;;h1""Н";НJoТi,]i,?fr3#li,l;."о"о";,,*"*,.",

ал ьтернати BHoi ( невiйськовоi) служби;
28) з питань реалiзацii заходЙ-.оцi-""оi пiдтримки населення:

своеi компетенцii робоф ,"о" ,aо.""" населеЕнювитрат на оплату житлово-комунальних посJryг,
пlльг з оплати житлово_] 

тВердого та рiдкого пiчного побутового папива,

:::|."-палива,*,;.i"Ёчfiiх-fiн}fl,3;;1;У;Шl;:;l:*н,*громадян, iнших пiльг, передбачених .;;;;;;;;;r"ом Украiни;
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проводить суми пiльг з оплати житлов(

ir#;,uО"'""ООЙ*u",о.оавтоматизо""'"."';:::ifrЪЁ:;i'J#,:Т,*тl"j

прав i особових paxyHKiB осiб, якill та пiльги в установленому

призначенЕя ycix видiв соцiальноi
BiKHа>> та забезпечуе розгляд зaulв таених стандартiв надання послуг;

Державноi допомоги
малозабезпеченим сiм'ям,
iнвалiднiстю;

:':jI З дiтьми, державноi соцiальноi допомогиосоOам з iнвапiднiстю з дитиЕства та дiтям з

-,r.#Y:i:"l""'#'JI**i 
ДОПОМОГИ ДiТЯМ, батьки яких ух иляються вiд сплати

невiдоме; ожливостi утримувати дитиЕу або мiсце 
'роЙ"чr"" i*

компенсацiйноi t
дитиною до трьох p"-i;|ilHX#t'"::Y#" BaPTocTi послуги з догляду за

Щомiсячноi uoo.::_:l допомоги u"y.pi-rr"o перемiщеним особам для:::|_""" витрат на проживання, в том, ur.ni ,послуг; 
о tvlvt / числl на оплатУ житлово-коМунальних

"."оJ*Тff;"воl_,,r,tатерiальноi 
допомоги особам з iнвалiднiстю .rа

компенсацiйн^ 
":::{Е'i{"ЁlН;r, якi надають соцiаlrьнi послуги,

fi:ЖТ:[".-iаЛЬНОi 
ДОПОМОГИ Особам, якi не мають права на пенсiю та особам
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одноразовоi виI
героiнD; lаГОРОДИ ЖiНКаМ, ЯКИМ .,РИсВо€но почесне зваЕня <<мати_

одноразовоi Marлюдьми; :еРtаЛЬНОi ДОПОМОГИ ОСОбам, якi постраждали вiд торгiвлi

И НеПРацюючiЙ працездатнiй особi, якагрУпи, а також особою, яка досягла
iнших видiв держ

.o"",;iЁ;* 
j;ýiТiT1;;XT;l'.:'ifi ""#ffi ilHHlЖ}*i:i#i,,

органiзовче призначення. а *--^,""J9 rlрлJпачення допомоги, компенсацiй та надання iнrцихСОЦlаЛЬНИХ ГаРаНТiЙ ГРОМаДяНаМ, 
"*i 

по.Йч*дапrи внаслiдок Чорнобильськоii-"r.. 
1o''19j :,:'jT,"_,a"o до з ако нодав.r"u У*Ъui" 

" 
;

;'1жж :1lт"""ч",*"-r_y:ч: _ 
j#"Й1.,,,о, питань, пов'язаних iз

катастрофи;

но-курортне лiкування осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiBистських переслiдувань, громадян, якi постраждаrrикатастрофи, учасникiв чп."""рорr..r"rli оп.рuцiТ,

ýН#ТХ',;""т,Ён;:1iЦ"Щr*i,:р#::J,,dЖ;;*#;,;ж.-.,;ll;
подас пропо.rч,r'ТJ"Нх""На Украiни;

Захисту громадян, якi п ОГРаМ ЩОДО соцiального

. 
органiзовуе 

'в 
ме lНОбИЛЬСЬКОi катастрофи;

Пенсiонерам. особам з i 3бОrУ З надання пiльг
непрацездатним громамна1 

]1-iryr, ..категорiям "*, ;:' :i#l" Ё:::-хТпtльги вl'дповiдно до законодавства Украihи;
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соцiальноi пiдтримки ма.лоза
встановлених закоЕодавством

iям громадян, якi мають право на
органlзовуе прийом документiв для надання одноразовоi MaTepiarrbHoiдопомоги особам, якi постраждали_вiд торгiвлi людьми;веде облiк внутрiшньо перемiщеr их осiб;

;"J;#,]i:"'J.ф"",:жч 
i i про ф актичне

Ъiu"iiI'-"""- 
Послуг (соцiального

на надання необхiдних соцiальних

в Управлiння з питань Еаправлення
bнl послуги, сприяе в оформленнi

ЕчIьними обмеженнями !еснянського

."r,-rТТliiif,".пРизначення коМпенсачiй фiзичним особам, якi надають



л,__л*ЧlР"ra 
ВПРОВаДЖеННЮ НОВИХ Соцiальних по пwгвiдловiдно до законЙавс;;;у;";;':"ЩiUIЬНИХ ПО ЛУГ, У ТОМУ ЧИСЛi платних,

";;Т;;Н#fl"Ё1::-iТi:'Jx-, до соцiац5ццх послуг, контролюе ix

;_,""r".ifu fi tН".r""lffi *Н"'tТ*"Jil";'"ilfi Ifr 
j{хчладеньна

Сприяе влаштува ___.'T:n"''"; .
громадян похилого BiKy, осiб , ';11_-tle.nHYiB (Пансiонатiв)

забезпечус u"*o"u""o rЬvцwl,iii л-__ r з tнвмlднiстю;
повнолiтнiх""iu,"-i'Хii]ЁiJ"-ф,{т;':"il'J;ТJ,,:ilхх"#;,ъхi"":$:^"l"*"

:Ж'.Ж;11"^а;:"J#:"цii дiяльн 
..:'iooo 

зах] сту npu" 
".оi.rоатних чи

сприя€ благодiйним, релiгiйнимоб'еднанням,установам,u.,.,""r;ii"*:".'::: t'ОлонтерськиМ ГDоМадським
громадянам, 

"*"#I J":ilН:l1i:Ж'*:РЖаВНОi ООЬ'" "".."#i, окреми м

jiffi "j:lЪ::i;'x31..::l:,ii;;;H#,;",:ffi ;hJ:JХlй::':fl ;
складних житт€вих 

";'.Ъ;Ж;;" 
ГРОМаДЯНаМ Та Сiм'ям, ;i';.;;Ъу""ють у

, r' r, 
"'.}#-"i'ri:i:i:r.l}:.,:H}:," "' З аХИСТУ безд омн и х гр омадян та ос i б,
сприяс пiдготовцi, перепiдготовцi ,га пiдвищенню ква,тiфiкацiiпрацiвникiв установ i заклалiв 

";"r.;;;;;Ььного захисту населення;З l) у сферi соцiальноi.iн"..рu|ii о.iО*.*i""-iдri"rо,здiйснюе облiк осiб. ir"-Й";-Й;;. i"uuriдri".о та iнших осiб, якi
J.ffi,ffi" 

на безоплатне заб.зп.".r*--..*ri"rrr" r"-i"r"r]. засобами

,,,_л_,'ОiЙ.П.С РОботу з оформлення докуме]

;;:нffiff"та' дi,ей . i"""iй,i.,; ж;"fi ;,i:i ;тжн:" JЕж";1.,;
установ для осiб з iнвалiднiстю та

,"*rн##"*"^"Т:#.ЁГ7lY;"',,".,],l]iт:;нli,,ili
_ здiйснюе 

"unou"l::::, до реабiлiтачiйних установ осiб з iнвалiднiстю тадlтей з iнвалiднiстю вlдповIдно до поданих ,^ i";;'::.::]:,,:,l"Y],, .ВИЗНачено реабiлiтацiйною установою , 
u" Та ДОКУМеНТiВ, перелiк яких

здiйснюе призначення грошових
ЗаКонодавство* v*fuirr; КОМПеНСаЦiЙ, передбачених

визначае потребу у забезпеченнi осiб з iнlалiлнiстю та окремих категорiйнаселення технiчними т iншими ;;й;;" реабiлiтацii,' чвтомобiп"ми,ванням, у здiйсненнi компенсацitних виплат,аiни, та направляе узагаJIьнену iнформацiю
виконавчого органу КиiЪськоl' MiciKoi радистрацii);



подаС пропозицi.i 
<ДесяяJ{ськiЙ районнiй. в 

. MicTi Киевi лержавнiй
:j:l:':Зл11]"ЦО4О :О'р,,:_Чу_*оrу"-."r* р.uЬiпirчцiиних ycTa'o..tx для осiб зIнВалlдн,lстю та дiтей з iнвалiднiстю;

iнформуе осiб з 
..iHBa_lrio"i.r, щодо можливостей проходження Еимипрофесiйноi реабiлiтацii в^оЙ,Ь.";О]#r}'чrоrч* i.про послуги державноiслужби зайнятостi з метою-вибо* ** 

"оъь- 
сtиноi дiяльностi та визначенняня шляхом професiйноi пiдготовки, .r"р*Й.о.о"п,ll;

HHi безперешкодного середовища для маломобiльних

еННЯ еДиного державног 
i#r.

перемlщених осiб, iнш трiшньо
MiHicTepcTBoM соцiальн< : Та PeeCTPiB, Визначених
ТеЛехомунiкацiйне сер( 'lМУе..9ДИНе iНформацiйне i
MiHicTepcTBa соцiаlrьноi lМаЦiЙНОi iНфраструктури
мережi; tаСНИЙ СеГМент локальноi

33) опрацьовче

1сд"й;ьъ;;;"""й#"Y#НЁл,:,;хffiJ:i TyIНllНlor.i#ff"Hелектронного локументообi.у .дскЬд"i'*'-'
34) забезпечуе надання адriнiсrрчrи"них послуг;

о"r,r.'"',].'НJIНЖ* 
ПеННЯ З П"'Ъ"", aо "-.*u.. до його компетенцii,

належать оо йо.о *оra] 
ОЛОЖеННЯ НОРМаТИВНО-Правових aKTiB з питань, що

._;ixi}:;iH:I."JH::,,;Hi;i;;i;:ffi il:.l,у*жfull*,,
з7) здiйснюе iншi передбаченi законом повноваженЕя,

""."..ru;"riО":"fi;:Я. 
ДЛЯ iДiйсц"";;;;;;;;u*.", 

"" виконання завдань, цо
становленому законодавством порядку вiд iнших{еснянськоi районноi в MicTi k"."i д.ржч"rоТ

вл ас н ос т i та j х по с адо в 

:: 
":: 

Ё:lж;i J:;lff l,l,,i'" i, ff;н 
": 

1;tI#1для виконання покладених ,а 
"uо"о 

aч"дчr";' -2) змУчати До вик( 
i']_ 11п.rr- робiт, участi у вивченнi окремихв lнцлх структурн.их пiдроздiлiв !еснянськоiжавноi адмiнiстрацii, пiдпЪиемст", liruno" ruз ii керiвниками), предсr;"r;;;;'.fJ*uо.r*"*

З) вноси ги в vcT

Hffil'j'h:x**""*Jffi 
';Y,J,"iiffi ;ffi xy"T,"T.шfir;iffi ;

4) корисryватись
органiв виконавчоi "",:, 

У'"11::11по"У порЯДкУ iнформацiйними базамиорганiв виконавчоi влади, оВТоМоТИЗоВонИМИ системами баз даних для



l0
стану, мiсця реестрацii (iнших баз даних) отримувачiвеНСаЦiй, СУбвенцiй, деDжавних. ."ui-Jr*.*,ioio., ro*oi комунiкацiй, 

"apa*u'"" aпецiального зв'язку та iншими
5) скликати

КОНфеРенцii з.rr"чr" 
УСТаНОВЛеПОМУ ПОРЯДКУ НаРаДИ] ПРОВОДИТИ семiнари та

7, УправлiннIь, 
що належать до його компетенцii.

.,ou"ouu,*.r,i 
".u.,#оо1.'Т"Т"#fiЧДеснянськоi районноi " "i;;"'K;.;мlсцевого самоврядуванн", rериторiалrьними оргацентральних органiв- виконавчоi 

"пйr,-u'**ож пlдприемствами, 
установамита органiзаЦiями З ме оЮ створення lro" on" провадженЕя послiдовноi таЩОДО cTpoKiB, пер_iодично.ri од.ржч""i' i п.р.дu"iя н€UIежного викоi

,__, управлiння".dmiit*;;; ЖЖ Ж;",звtльня€ться з посади головою Деснянсi*оТ районноi 
" ,i";i;i;;; державноi

ржавну службу за погодженюIм зки виконавчого органу Киiвськоi
аДМlнlстрацii) в установленому

нЯ призначасться особа, яка вiдповiдае
<Про державну службр.

о Управлiнням, несе персональну вiдповiдальнiстьйого дiяльностi, сприяе 
"ruopa*rnro ,r*"*r"* уrо"

жеЕня головi flеснянськоi районноi в MicTi Киевiоложення про Управлiння;
ення про пiдроздiли Управлiння, посадовi iнструкцiiозподiляе обов' язки 

"l 
* .uaryn *""*-uH 

"ro"*"n 
rnu

4) 
_Плануе роботу ВiДПовiдальностi;

ПЛаНУ РОботи,,Щеснянсько ЩОДО фОРМУвання
5) Звiтус п"р.д "ono, . аДМiНiстрацiТ;

адмiнiстрацii пр; виj(онання покладених на ;irTfil*"."j"fflff"";j
и;

*]]jo rлосконаJIенЕя органiзацii та пiдвищеннялtння;

стру ктур н и м и n i др озд iл амХ"Ё". J"]|;il'.i Ё r:,""Т'}Т;:r t;Н, illТffi1
виконавчого оргаЕу

авноТ адмiнiстрацiТ),
а дорученням голови
цii;



1l
8) вносить пропозицiт щоло розгляду на засiданнях колегiт питань, щоналежатЬ до компетенЦii УправлiннЯ, та розробля€ проекти вiдповiдних рiшень;9) видас у межах cBoit повновч* Ё"о'"u**", 

-органiзовус 
контроль за iiвиконанням.

Накази нормативно-право_вого характеру, якi зачiпають права, свободи iзаконнi _iнтереси громадян або маюiь мйвiдомчий *uрu*r-Jр, 
-пЦлягають

лержавнiй реестрацii у вiдповiдному мiжрегiоналirоrli' ynpu"nlrri
MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи;

10) подае на затвердження головi .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвiдержавноi адмiнiстрацiт, погодженi в установленому порядку, проектикошторису, структури та_ штатного розпису Управлiння 
" rulЁ**'визначеноi

граничноi чисельностi та фонду оплати rрчцi йо.о працiвникiв;
_ l1) розпоряджаеться. коштами у межalх затвердженого головою
{еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii ;;;;;;r;у;

12) безпосередньо проводИть прийоМ громадян з питань надання рiзнихвидiв соцiальноi допомоги та iнших nrrur", що належать до повноваженьУправлiння;
1З) бере участЬ у KoMicii, яка приймае рiшення про надання або вiдмову унаданнi одноразовоi адресноi матерiальноi допомоги малозабезпеченимверстваМ населення .Щеснянського районУ MicTa Киева, якi опинилися вскладних життевих обставинах, визначас ii. розмiр;14) здiйснюе визначенi Законом УкраЬи пПро держuвну службу>повноваження керiвника державноi служби в Управлiннi;
15) призначае на посадУ та звiльняс з посад працiвникiв Управлiння впорядкУ передбаченоМу Украiни, присвоюс ранги державним службовцям,ЗаСТОсоВУе до працiвникiв Управлiння я та наклада€дисциплiнарнi стягнення в порядку, установ вом;
16) органiзовуе роботу з пiдвищення компетентностi

державних службовцiв Управлiння;
17) здiйснюе контроль за дотриманням

дисциплiни в Управлiннi;
виконавськоi та службовоi

18) готуе поданнЯ для призначення на посаду директора 'Гериторiального
центру соцiального обслуговування ,Щеснянського району MicTa itи""а TuДИРеКТОРа I-|eHTpy соцiально-психологiчноi реабiлiтЬцii дiтей та молодi з
функцiональними обмеженнями.Щеснянського раИону MicTa Киева;

19) здiйснюе iншi повноваження, визначенi ,u*brur" УкраТни.
11, Начальник Упра лiння мас двох заступникiв-начальникiв вiддiлiв, якiпризначаються керiвником державноi служби Управлiння вiдповiднJ-до вимогЗакону Украiни <Про державну службу>.
12, Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв Управлiннявизначас голова ,щеснянськоi районноi в MicTi Киъвi державноi адмiнiстрацii умежах вiдповiдних бюджетних призначень.
l3. УправлiннЯ здiйснюе свою дiяльнiсть на ocHoBi кошторису -основного планового документа, яким на бюджетний перiод встановлю€ться

повноваження щодо отримання надходжеЕь i розподiл бюджетних асигнчвань



на взяття бюджетних 12

оу"*цЙ" Й";;;;;'"uОВ'ЯЗань та здiйснеr

призначень. ня результатi", "";,;;'J;Х"ffi;#::Тчr#;","#
зпис та кошторис Улравлiння затверджуе головаMicTi Киевi державноl адмrнrстрацii за пропозицiями

ключЕо для фiнапсування
мети (чiлей, завдань) та

права, ма€ самостiйний
браженням .Щержавного

иiЪ, вулиця Миколи Закревського,
18, Скорочена н,вва Управлiння: УСЗН Щеснянськоi РДд в MicTi Киевi.

Начальник Управлiння


