РОЗПОРЯДЖЕННЯ
JTg

36
про
ння
eBi

Вiдповiдно до Закону УкраТни
постанови Кабiнеry MiHicTpiB YKpai
го положенI
доручення
26 iiчtlя2021 року Ng1r02l273l|:

1. Внести змiни до Положення
в
населення ,Щеснянськоi районноi
затвердженого розпорядженням
адмiнiстрацii вiд 2З грудня 20
самостiйних структурних пiдр

;;;;;;;;i;^*l"iЬrрuчiЪ,, ",*u"*"

його в новiй релакчii, що додаеться,

2. Визнати таким, що втратило

адмiнiстрацiЬ.
покласти_на
З. Контроль за виконанЕям цього розпорядження

-тч:j:

,u.,Уп"'*u.опо"'Деснянськ..t.-iвмiстiКисвiдержавноIадМlнlстрац11.
В.о. голови

Iрина

АЛеКСССНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕНIUI

про Управлiння соцiального
*
.Щеснянськоi
в

районноi

MicTi Киевi

захисry населення

о.р*ч"rоiчомiнiстрацii

(нова редакцiя)

(iдентифiкацiйний код 3750lбl l)

м. Киiв

2021piK

2

ложенням.
я е забезпечення реалiзацii
державноi
нського району MicTa Киева
у сферi

:,,

з питань соцiального
них осiб, пiдтримки сiм'i, тому
у
виконаЕня програм i здiйснення

BHoi полiтики

6)

реа.пiзацiя державноi полiтики

категорiй громадян;

у

сферi оздоровлення пiльгових

За ДОДеРЖанням вимог законодавства
пiд час призначення
й НОГО
ФОнлу УкраiЪи ;
проведе ння i
;'.iН-:ХТ,:;Ж,ЛеНСi
"о
"оr""ТiJiЪ,
Управлiння
вiдповiдно до u"rru"."их повноважень
виконуе TaKi
бу"*,iП,
l ) органiзовчс виконання
норм Констиryцii i законiв
-;;;j"'ili"i...p.rru
Украiни, akTiB
Президента Украiни,. К.абiнеry
r;р;ir;,

(r"о.о'JJ;ШД

й"i.й

соцiальноi полiтики УкраiЪи ,u .лiи.п..
*Ъпrроль за Тх реапiзацiею;
2) ана,тiзуе стан i тенденцii
соцiальногr
району MicTa й.uоrч вживае заходiв
on" r.ri.ono#H;J,-H:-* 'Щеснянського

участь у пiдготовцi пропозицiй до проектiв
програм соцiально9:о._
економlчного
""л,,л.1]
розвитку вiдповiдноi адмiнiстративно-територiапьноi
одиницi;
*'- n О""о" u*", з ахи ст пр ав i з ако н них i нтер eciB
11ЪЪ;?;; ;-'Т;; :
ф, r,
" "']-'
5) здiйснюс о:,|ii,"_rrй контроль за
дотриманням пiдприемствами,
Установами та органiзацiями законЬдавчих
Украiни з питаЕь,очi*u"о-,рудових
ДОТРИМання гарантiЙ для працiвникiв
"io"o.""]lnJ##1H:Ж:TJH
*,:i'i
на ЧаС ВИКОНаННЯ ДеРЖавних
ГРОМаДських
або
6) вносить пропози
щодо проекту бюджету MicTa Киева;
ЗабеЗПеЧУе ефеКТ Не i
цi,""*"'",i*"fr,"rч"rr, вiдповiдних бюджетних
*",,,r,J]

обов'язкiв;

8) бере участь пiдготовцi
у
заходiв щодо регiонального
розвиткч:

lнш1 cTpy*TypHi

розпоряджень голови Деснянськоi
рuИо"Ьт в MicTi
ацii;
проектiв розпоряджень голови
!еснянськоi
головними розробниками яких

пiдроздiли,

''''страцii,

е

ПiДГОТОВцi звiтiв голови
{есн_янськоi районноi
MicTi
cecii КИiВСЬКОi
puo";

в
i:}j::;J:lTi"il
.u,о.,ifiХ":#Ъ'i:;'Т]i'J'
_ |2j .о,r.о.lн;:,";,_,
"i"*Ы
ки;
flHН:l1Ч.
Yi:Ti
";;;;Ц1 "fi',J,HHl",;ffTiffiIi
итан ь, щ о
"*.*",,' l; J"llrлi ill;'1il' "i.ili#,i,1,; жl"ч:н"l* тн ;
*".r,

п

!еснянськоi районноi. в MicTi кисвl ;;;;;;";';!мiнiстрацii;
1З) забезпечуе здiйснення.ч*ооi"
йооо ir"оi.ання i протидii корупцii;
14) готуе (бере. участЬ
пiдготовЦi)
у
проектИ угод, договорiв,
меморандумiв, протоколiв зустрiчЁл
о.п..чцiи i

повноважень;

.o"r"i;],

розглядае

в

рооо""* .pin

i'"*u"

."oi"

установленому законодавством порядку зверненЕя

16) опрацьовуе запити

i

звернення народних

депутатiв УкраiЪи та
лепутатiв вiдповiдних мiсцевих
рад;
ДОСТУП ЛО ПУблi Hoi iнформацii,
розпорядником якоi е
у"о."l1,]#uе3ПеЧУ€

19)

забезпечуе у межах cBoix повноважень
виконання завдань
мобiлiзацiйноi пiдготовки,
цивiльного
ДОТРИМання вимог
*"о, u...,"l?|""''
мплектування, зберiгання, облiку
та
новажень реалiзацiю державноi
полiтики
им доступом;
их даних;

ку аналiтичнi матерiали

в;

i
компетенцii;
ii до виконання соцiальних

м

вимог законодавства пiд час
ми Пенсiйного фонду УкраiЪи;
оту;

робiт i пос.туг, вiдповiдно до вимог
);
вiдносин, оплати працi та зайнятостi
органiв виконавчоi влади та органiв
та ix об'еднаЕнями, органiзацiями
договорiв, ix перевiрку на
берiгання копiй;

плати та своечасностi ii
ов, органiзацiй Bcix
форм власностi, а

ми зайнятостi населення,
у реалiзацii
органlзовуе npo*of,1Il1
альтернативноi (невiйськовоi) служби;
-*oruo"n}ii?JJrxxlii;.o райо ну Mi ста Киева
28) з питань реалiзацii iч*одi"
соцiа,rьноi пiдтримки населення:
нцii робоry Щодо надання населенню

твердого п,UIива i скрапленого
газу та пiльгового проiзду окремим
категорiям
громадян, iнших пiльг, передбаченйх
ru*о"ооuu.r"ом УкраiЪи;

5

закладам освiти для виплат
соцi€lльних
повiдно до поданих закладами
освiти

ff;ъ"н;т

ffffffi;;т#т;

жавЕому автоматизованому peecтpi
осiб,

irfr

проводить суми пiльг з оплати
житлов(

,"''""годержавногоавтоматизо".,"""';::ТiJfr:lЁНir#Т'ДТХ"j
обових справ i особових paxyHKiB
осiб, якi
оо.о*ffiо
СУбСИДii

законодавств
.

забезпе

та

Та

ПiЛЬГИ

"

y.ru"o"na"o*y

l

та

лiдтримки, пеF
комiсiй, утвор
ацll, з питань соцlаJIьного захисry
населення:
сПрия€ громадянам
1одержаннi документiв,
окремих вицiв допомог, субсидiй,u
niru.,

ки

"uou"r"
я

".й;;;;;;;;;;;;ru"."*

призначення ycix видiв соцiальноi

го BiKHa> та забезпечуе
розгляд заrIв та
ених стандартiв надання послуг;

державноi допомоги сiм'ям з
дiтьми, державноl соцiальноi допомоги
СiМ'Ям, особам
iп"*иii".ю з дитинства та дiтям з
ffi;ffi;;еНИМ

,

державноi допомоги дiтям, батьки яких
__,,,л_тy"u.овоi
ухиляються вiд сплати
не маютЬ можливостi y,p","y,u,"
дитину або мiсце проживання ix

нffi::,

компенсацiйНоi виплатИ вiдшкодуванНя
BapTocTi послуги з догляду за
дитиною до трьох poKiB <мунiципаJIьна
n"""u;
щомiсячноi адресноi допомоги ;;r;ilп"ro
перемiщеним особам для
ВИТРаТ На ПРОЖИВаННЯ, В
ТОМУ
ОПЛату житлово-комуЕальних
;::ff;"
"".ni "u
одноразовоi матерiальноi.
допомоги особам з iнвалiднiстю та
непрацюючим малозаГ
комп ен

с

ац

i

йн"-

fi:ЖЖfr".'iаЛЬНОi

",rT;"T,dl}*,iii'"xTa"M,

ДОПОМОГИ ОСОбам,

як

i

"*i-".'rur.,

ають

цi ал bHi по с JIуги,
права на пенсiю та особам

н ад

с о

lРОШОВОl ДОПОМОГИ ОСОбi,
грошовоi
яка проживае
I чи II групи внаслiдок психiчного;";;;;;;;; разом з особою з iнвалiднiстю
за висt{овком лiкарськоi KoMicii

'.r""Jf,|lл.**Тr:.],:]lлТу:""..тiйного.rороr""о.одогляду;
одноразовоi
героiня);
поо"rОi"ООuзовоТ

виЕагорuди жiнкам, яким присво€но
почесне звання кМати-

MaTepianbHoT допомо и особам,

якi постраждали вiд торгiвлi

одноразовоi грошовоi допо
ушкодження пiд час участi у мас
вiдбулися у перiод з-21 листопад

одноразовоi грошовоi
допомоги чле
участю в масових акцiях гром
21 листопада 2013
року по 21

ерiальноi допомоги
ослуг киянам - учас

оп

оп

проведення антитерорист""r",

загиблих

"::;LсiмейНеПРаЦЮЮЧiй

оо.п"#l"ji";:Н;-:*::::il:,::l'ТИ
- lнваJllднlстю I

працездатнiй особi, яка

групи, а також особою, яка
досягла

BO-pi"roao ,i*y;"""'"
tнших видiв державлоi
допомоги вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи;
СфеРi РеаЛiЗаЦii ДеР*u"'rгарантiй
окремим категорiям
.o"r"o'?]I

Й-"r"-

.

органlзову€

призначенЕя допомоги, компенсацiй
та надання iнших
и внаслiдок Чорнобильськоi

для розгляду питань, пов'язаних iз
СТРаЖДали внаслiдок Чорнобильськоi

подас пропозицii до просктiв
захисту громадян, якi постраждали районних програм щодо соцiального
lнаслiдок.
органiзовус в межах cBoei кэмпетенцiiЧорrЬОrп"."ЙТ *чi.rроф";
.
роботу з надання пiльг
ветеранам вiйци та працi, одиноким
категорiям осiб, якi мають право
на
iни;

аналlзуе стан виконання
ко

соцiальноi пiдтримки

малозабез

встановлених законодавством
пiл

iям громадян, якi мають право
на
органlзовуе

особам,
веде облiк
"

_:*1_:,"t'""я

допомоги

оДноразовоi матерiальноi

;"il'Йnoou'"'
'та

повноти iнформацii про
фактичне
о перемlщеноi особи;

антитерористичноi операцii за
нмеж
земельнi дiлянки для будiвництва

ЪЪ"||:'-""*

послуг

(соцiального

на надання необхiдних соцiальних
в Управлiння з питань направлення

bHi послуги. сприяе в оформленнi

забезпечення та контроль за
соцI€LIIьних послуг Територiальним

нянського району MicTa Киева.
сть I_{eHTpy .оцiurrr"Ь-п."*lпо.i.r"оi
альними обмеженнями,Щеснянського

спрямовуе та кооDдину€ соцiальну
дiяльнiсть комунмьного пiдприемства
{еснянського раИону м. Киева ; ;;;, инt,
що не суперечить вимогам
чинного законодавства Украiни;
подае пропозицii
.
!еснянськiЙ районнiЙ в MicTi Киевi
держадмiнiстрацii
пlД
<<Зенiт>

час

формування про€кту

вiдповiдного бюджеry MicTa Киева
щодо

передбачення коштiв
соцiаrlьного захисту;

у

8

складi видаткiв на
фiЕансування мiсцевих про|рам

."",#'j]i"'i|".ПРИЗНаЧеННЯ
*" *: Н:Х'"
"

::::iHЖ*:

Компенсацiй

-Ь

r},i'o";;":"'''

фiзичним особам,

НИХ по слу г,

якi

у тому числi

надають
пл

атних,

,*,"ruTuulilНlrrfl]cTrлHicT' йо'uЬ" до соцiмьних послуг, контролюе iX
бере l"...,'"r*ffi}};Ёi!"'tХ*".;ilТ"i:"#;;ir-;'*.^.""

_

будiвництво устаЕов i закладiв
на
.оцi-"rЬi'rl*исry населення;
СПРИяе Влашч:аннч_за. потреби
громадяЕ похилого BiKy,
(пансiопатiв)
осiб , i"uuпiдri."i .а дlтей з
iнвалiднiстю;
;;
щодо
_, _. :]
;r
_"J;т
:"_"d?f;"J
ЧИ
ПiКЛУВаННЯМ;
ведення справ та
безпосереднього
ДiЯЛЬНОСТi ЩОДО Захисry прu"
недiездатних чи
oo".rn.no д].rд;;;"J#I"Цii

*.jф--rrЙi'"

::Ё,:ff :;ш;,*iнт

1,

-;;;;;;";,;:,:::i":

*;i-й""ня

СПРИЯ€ благодiйним,
релiгiйним
Об'еДНанням,установамruпп"rr;ii-,.:::'j:'л.'НТеРСЬКИМ

fi

ff

ГРОМадським

, ,"о""JIJч]'J:::1ЗТ:}"Х'*'f"nu."#i, о*р.r",
ffi fi'ХIй:':;*;
Ti*::ifu,:..::i,,;;;;;;i,;;H";Xffi
ГРОМаДЯНаМ Та СiМ'ЯМ,
r*i
i форми

громадянам

складЕихжиттевих;Ъ:ff;i'

п.р.ёуuuоr"-у

,r'"rri}#-'i'"i3}:i:rrlfl:":H}?:*"

ЗаХИСТУ беЗДомних громадян

сприяе пiдготовцi, перепiдготовцi

та осiб,

та
irr""рчцii]Ь.ld.lr"-iд"i.rо,
ir"-йп].rrq;;;.

iдвишенню квалiфiкачii
працiвникiв установ i закладiв
.;..";;;;;Ььного захисту населення.
31) У сферi соЦiальноi
,
здiйснюе облiк осiб .
iнвмiднiстю та iнших осiб, якi
на безоплатне забезпеченй ,.хнi.rним"
,"-ir*rr]. засобами

}JЖ,Jff"

i,

,.___ .rОlЙ.ПrС Роботу з оформлення докумеF

;нж;ff"

lu

o

i,.

,.,"*

i

",,ilo

i.,;
"

;;

"##

;,i:"J";ff ".1:",:3Ж.:1Т

еабiЛiТацiЙних
установ для осiб з iнвалiднiстю та
ного рiвня i сприяе ix
розвитку, ро..п"оu.-riропозицii
ЩОДО ПОТРебИ У cTBopeHHi,
реоfганiзацii,

r.ffiЯ

,,r.о i^iХiХj',iJ.#il::::.ЛО

РеабiЛiТацiйних установ осiб з iнвалiднiстю
та
ЗаЯВ Та ДОКУментi", пер!лiк

;;ffi;;,;.iТrНХ*Н:^аНИХ
";.;;;;;
здiйснюе

призначення грошових
Законодавство, y*puirr;

"к"*

КОМПеНСаЦiЙ, передбачених

визначас потребу забезпеченнi
у
осiб з iHt
населення,.хнiчний,а

iншими

санаторно-курортним лiкуванням,

;;й.#'iЖЖН.IrТН#НJll

У .дм.r.rri'

*оrп.riчцiйi"""".rr"r,

9

направляе уза_гаJIьнену iнформацiю
чого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради

районнiй. в,

Micтi Кисвi державнiЙ
них реабiлiтацiйних
установах для осiб з

одного середовища
для маломобiльних

середовище у складi
"оцiч"rrЬi- пЪпБ""" Украiни

rеlеХОМУЯiКаЦiЙне
MiHicTepcTBa
мережi;

iнформацiйноi ;"qpu.rpy*ryp,
та власний сегмеЕт локмьноi

к

33) опрацьовУ€ локчi\,{рнтL D ;,,,Lл-_ __ .u сд
й, ; фъ;;;."й,i" :'#Нt
i#:х
"""
електронного
"
документообi.у

iliff

ffiуIн?;н',

"дскЬд"i'*.
надання чдriri..рurrrЕих
послуг;
населення з питань,
лл",_л]_:]_'"фОрМУ€
що нмеж
роз яснюс громадянам положеннq
належать до йо"о
34) забезпечу€

J#.1н

ЫfiЖff."#:
;;'
;;;-;::..:i,"^

"or,[;:l",.ý
."u,JrX)"X.:Ж:I. "u 'iд.'оuЬ"оr,

нцii,
що

o.fiirir'*o мlжнародних npo.*ri, i,

з7) здiйснюс iншi передбаченi
законом
б. Управлiння для iдiйсн""r";;;;;;;,повноваження.
ЛЛ rIUбНOВаЖеНЬ Та ВИКОНання
ВИЗначенi, ма€ право:
завдань, що
1)

ОТРИМУВаТИ

В.

законодавствоl\,
гI.thоп,,,,
стр{1ryрниI пiдроздiлiв'УСТановленому
д..""п"опо.,i
;;;ffЁ.iТ'Н.,i"Ёffi
адмtнIстрацii, пiдприемсТв,
та'
устаноВ
органiзацiй неза-лежно
власностi

^:

';i #НТ

.i

qорr"
та ix посадов11 о.Й i-Б"оr""i#оо*rr"пr"
i матерiали, необхiднi
для виконаЕня покладених
,u ,rоaо aч"дur";' 2) залучати до виконаня; ОКРеМИХ
:;;::^,"'-^..
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18. Скорочена назва Управлiння:

Начмьник Управлiння

Киiв, вулиця Миколи

УСЗ
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Закревського,

в MicTi Киевi.

ФIлоНЕнко

