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РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ
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l Ipo в]лесеIlня змiн до По;rоження про
Уirрав;rirtня соцiа;Iьцого захисту населення

,Ще.снянс:ькоТ районноi в MicTi Киевi
/{ержаts[tоТ ад,rirr iстрацii

I]iлrrовiдно /{о Закоrrу Украiни <Про мiсцевi державнi алмirriстрацiТ>,

пocTiiltoB}I Кабir:еr,у MiHicTpiB Украiни вiд 26 вересня 2012 року Jф 887
KIIpcr зчIтверджеI{IIя Типового положення про струl(турнил"r пiдцроздi.тt MiclIeB<rT

/IержавIIоi ад{плiтriсrрашiТ>, врах()вуючи МетодичIri рекоNlендацiТ з розроб;lення
IIоJIожсI{ь llpo сTpyкTyprri пiдроздiли з питаIlь соцiалытого захисlу llaceJlclllllя
пtiсrlевих iIержавI{их адмirriстрацiй, затtsердженI.Lк Ilак€lзом MiHicTepcTBa
сlо1_1iа.lrыrоi по.тliтttки Украiни вiд 30 грудня 2020 року J\Ъ 868, розпорялжеIIIIя
f{ecH;rHc;bKoi pal"toHrloT в MicTi Киевi державноi адмirliстрацiТ вiл 26 сi.titя 2022

року N9 23 <I1po /деякi питання функrliонуваIrвя f{есняlнського районl-tого в рtiс,гi

KlleBi центр\/ ссltцiаllьних служб>>:

i, Rttо,:,ги змiни до Положеtrня про Управлiнtrя соцiатьнсlr,о захr{с,[),

ilас()JIеIIIIя f{ecluirrcbKoi pariornroi в MicTi Кисвi лерх(аI}ноТ адплiнiс,граrtii,
:jа,гверд{жеIlого розrIоряд)кеIItlяNt f{есttяttськоi райоrrtrоi в MicTi ItllcBi ;дерхсавтlоi
а;lпriгriс,rрацiТ вi,lt 2З грудня 2010 року JtГл 12 <Прсl затвердже.lI}Iя По:толсетrь

самос,гiйнr.lх сlруктурних rriлрозлi.чiв ,ЩесtтяltськоТ райоllлtоi l] MicTi ItlrcBi
/lepxiaвIr(lT адьrirliстрашii)> (д-i .- Ifсrлоiкенtrя), виклавILIи Йогсr rз новiЙ ре7lаrсrцii,
п,lо l.(одrlс]]ься.

2, Ушра,r_1.1litlтtltl ссltцizuIL}Iого зах}Iсту населенIlяt /]есlшнськоi
мiс,гi I(lrеrзi i{ep)i(itBHoT аztпцiнiс,грацiТ забезпе.rитрt проlJоlцеIILIя

рессIрацii змiн до fIоложення, в усl]ановленому поря/{ку.

З. Вtr:зtrа,l,и,гаким, Iцо l}тратилс, чиlrltiс,гt, роз]r()р.\r{лжеIl}Iя

райошн<lТ в пдiстi Кис:вi Jlepx{aBtl(iT адмiгтiстраriii вiд 29 сi.rtrя 202|

palioHHoi н

J{еря<авtrоТ

flr-,cH;tHcbыoT

рс|ку Ng Зб
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кПро внесення змiн до Положення про Управлiння соцiального захисту
населен]ня ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на першого заступника голови ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiст,рацii L Алсксеенко.

Голова Щмитро PATHIKOB
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1. Управлiння соцiалъно 2

MicTi IfueBi o.p*u"rroi адмi
{еснянс:ъкою райЪнною в MicTi

;ЖHi.i; ,}'ffirffi;";}Ж.РайОНУ MicTa Кисва забезпечуе виконання
2, Управл_iння пiдпорядковане головi {еснянськоi районноi в MicTi Киевiýffiffi:i HT#HiT?*' Також пiдзвiтне..i 

"iдпоrйrl". {епартаменту

у;*-ж:::::i :^,,фdfi ;{йýхlТ"iТ rffi:;J"*" ;.,I*;TI:'
державн(,r 

"о]flii!il".i1i":'ПНИК 
'ОПОuЙ {еСНЯНСЪ-"r 

^р"tЪнноi 
в MicTi кисвi'Управлiн"" 

у , ciB.

Украiни, uпЪur" Прези; ý9нст.итrцiею та законами
MiHicTepcTBa соцiалън, ,HtcTpiB Украiни, нак€вами
Rиконавчrсi влапи r,trr2гrлhftrrr,^---_ iнlпих

(киiъсько,^,ltНl"rБТJ#;;fr Lx,Tffff Ёжr.:нДеРЖаВНО'[ адмiнiстрацii, а також цим положенням.

.oui*l'5Гi:".-T:Y 
ЗаВДаННЯМ УПРавпi".rr-. забезпе.lення реалiзацii державноiсоцiальн""",:Х';'#";:#;;:fi: *Н;;::-'- району ,i..u киева 7 .6.oi

1) заLбезпечення реалiзацii о.р*u",rоii-rопir"*и 
у. сферi соцiально-трудових

;i#}r-JJ;#iЖ",iJýr;;; УМов працi, соцiальrl,iт ri lр"фесiйноi адъптацiт
ЗВlлъненнI{э iз Збройни) у,.та тих, якi пiдлягають
органiзацirо ефект"Ъ"о.о вtйськових формувань;
органiв мiсцевого само ганlв виконавчоi влади таи та ix об'сднаннями,

трiшньо перемiщеY1 
::Та 

;^il;х} ;lTiýT"^;I торгiвлi людъми, виконання про|рам i здiйснення
3) ВИlСОНаННЯ фУНКЦiЙ З НаДання рiзних видiв соцiалъноi допомоги, а саме:

;Ж'#,ff#;" "r"*H:Hl 
#"ом 

оги, комIIе нс ацi й та i ;;;; ^ 

;; цi алъних випл ат,
витрат на оплату житлов сидiй для вiдшколування
твердого та рiдкого пiчн ння скрапленого Гву,
комуIIitJIъних послуг; lлъг з оплати житлово-

щодо "rН]:1'*ТТ' :i.:l;ЁТ"':ffiжння комплексних проIрам i заходiв
ВНl'ТРiШНЬО перемilдених о"iБ, сiмей , ;i;";:"':n"# 

jеРСТВ населенIJя,
перебуваютъ, у скJIадних життевих обставинu*, ; ,."оiчне сприr#унi?r#;ниN{и соцi альних виttлат та послу|.ru. Mi сцем .rро**uнняlперебування 

;5) ЗабеЗtlеЧеННЯ СОЦiа"rьноi iпr.rрuцii'осiб_, ir".iи"iстю, сприянFIя
:;i?ffiТJ,Iffi.Жffi''КОДНого достуIIу осiб з l""-ii,i".,o оо ;ъ;i;
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6) реалiзацiя державноi полiтики укатегорiй громадян; сферi оздоровлення пiлъгових
7) нагляд за додержанням вимог законодавства пiд час призначення[;:'":Н*Х%ffТ;Яж1"":"r. 

r*.,ленсiйного оо"оу уй атни;
5, Управлiння вiдпЬвiдно о;-;;;;ачених повноваженL рт,,.лurr^функцiТ: 

п-^-g^лlrv л\-, би5начених повноваженъ виконуе TaKl
1) органiзовуе в]

ГIрезидеlrта Украiни, t законiв Украiни, aKTiB
СОЦiаrrЪнlэi полiтики укр :1.i, Наказiв MiHicTepcTBa

r tx реалiзацiею;2) аналiзу€ стан i тенденцii соцiалънс
РаЙОНУ MicTa Киева,u 

"*"uЪе заходiв onr rJfi#ЖýI"",_H;*"x {еснянсъкого
3) eiepe участъ у пiдготовцi пропозицiй до oeKTiB програм соцiально-економiчI{ого розвитку вiдповiднЬт ri*ьi.r}ur""r, ериторiалъноi одиницi;4) зiабезпечу€ у межах cBoik повноваж;;;;;.";::::'.

фiЗИЧНИХ та юридичних осiб: )НЬ ЗаХИСТ ПРаВ i ЗаКОНних iHTepeciB
5) :здiйснюе д,р*""rr"t контролъ за дотриманням пiдприемствами,установами та органiзацiями законодавчих та нормативно-правових akTiBУкраiни З ПиТанъ соцiалъно-трудових вiдносин, опла." l ,ruj,Тl#:".:л::: _:ДоlриМання гарантiй ДЛЯ працiвнипi"' ,,u час urnonur#TЫ#i""JoН:

1о_ 
y|o.nTy бюджету MicTa Киева;

коштlв; l цlлъове використаIlня вiдповiдних бюджетних

отовцi заходiв щодо регiоналъного розвитку;и розпорядженъ голови ЩеснянсъкоI районноi в пriстiацii;

в розпоряджень голови Щеснянськоi
цii, головними розробниками яких €;

съкоi районноi в MicTi
iЪсъкоi MicbKoi ради;

ктурними пiдроздfutами
нiстрацiТ iнформацiйнi,

IIИТаНЪ, ЩСl н€lJIежитъ !r 
ОПеРаТИВНУ ЗВiтнiсть з

7]еСНЯНськоi районноi u мЙ, , ДЛЯ ПОДання головi
lЗ) забiезпечуе здiйснt аЦiil
14) ГiDТУ€ (бере участъ у пiдготовцi) 

"p".;;ripT"o" 
КОРУПЦiil

меморандум[в, протоколiв зустрi".и д.i"";; i роdочи-,р;riТ'r.1"#;о"''хповноважень,;

l5) розглядае В установленомУ закоIIодавством порядку зверненнягромадян;
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o."r,l!i? fii:fiХЖnn;Ж;Ъ i.i:"o";"* 
народних депутатiв украiни та

чпоu"lr?:абеЗПеЧУе 
ДОСТУП ДО публiчноi iнформацiil розпорядником якот е

l8) постiйно iнформуе населення ппо с.гяIJ опi,-

nnoo;n;1.3,1иiX?"";;ftrJ"_#'*Ъ",i"lJ." повноважень виконання завдань
ЗаКОНОДавствазохоронипрацi,rоrп.*rrоi;;r".l;ИСlУ, ДОТРИМаННЯ вимог

"л"оi|i:""lХТ;';НlХ^::;пl,;,;;;ктування, зберiгання, облiку та
21) ЗабеЗПеЧУС У "'nu* cBoik повноважень реалiзацiю державноi полiтикистосовно захисту iнф ормацii з обмеж.;;;;"тупом;
22) забезпечуе захист персонzшъних даних;23) готуе та подае В установленому порядку аналiтичнi матерiали iстатистичну звiтнiсть з r""u"", *" """.*"r" до ио.о компетенцii;24) залучае громадсъкi та благодiй"iор.u"iзацii до виконання соцiальнихlIрограN{ i здiйснення вiдповiдrrих заходiв;25) здiйснюе нагляд за додержанням вимог законодавства пiд часпризначення 

- 
(перерахунку) пенсiй ^op.u"ur" 

Пенсiйного фонду Украiни;проводить iнформацiйно-рЬr'".rrо"алъну 
роботу;

, *" "x'?-;iiНЪ; ffil|'#, #r"##Л, 
-i', 

о.,,у., Bi дпов iдн о д о вимог
27) У СфеРi 

"ОЦiuО'"О-ТРУДОВих вiдносин, оплати працi та зайнятостiнаселення:
забе:lпечуе спiвробiтництво,мiсцевих органiв виконавчоТ влади та орг,анiв

ffi:.."Ж ;:i:"i.l#:#Ж;Xidй;ffi 
"{u 

i х о б' ед н анн"ми, ор ган i з а ц iям и
здiйснюt

вiдповiдrr,.,"""Х#;НI"fi ;'#.,X;,#jfJ#...r*Д}"#r#;H:o"BipKyHa
ПРОВОДИТЬ МОНiТОРИНГ Показникiв заробiiнот .rrrur" ,u своечасностi lT

i,"_l1T,;:LTXT"laT ;,ffi""}'iР r"""оiЬ.u*,iзацiй Bcix фор, ",;;;;;;;, ", б"ре ,участъ у ро,роЪленнi програми зайнятостi населення, у реалiзацiilнших захоl(iв щодо полiпшення ситуацii на ринку працi;органjiзовуе ..роходження громадянur" Д"."янського району MicTa Киева€ulьтернативноl'(невiйськовоi) служби; r-

28) з питань реалiзацii заходiв соцiальноi пiдтриNfки населення:органiзовуе в межах сво(..суб."дй о" 
"" "iо-пооу"u"й;ЖТ"rТ':1Ъi"uОТУ 

ЩОДО НаДаННя насеJIенню
пр ид бання с кр aIi л е н о го гш у,,Jй.о 

-,""' 

; ; ;: JTllXT "#ЪiННН Н:JI;'I]IJIьГ 3 оплати житловО-комунапьних .ro.rryi, послуг зв'язку, пiлъг на придбu"""ТВеРДОГО ПuLrIИВа i скрапленого г€ву та iriльгового проiзду окремим категорiямгромадян, iнпrих пiлъг, передбачених законодавством Украiни;



5проводить перерl
СТИГrендiй cTyiIeHTaM СВiТИ ДЛЯ ВИПЛаТ соцiапьних
СПИСКiВ Студентiв (Kl ПОДаНИХ ЗаКЛаДаМи освiти
стипендiй, пiсля ,rро". о на отримання соцiапьнIж
таких осiб, що плiстятъс ( даних з вiдомостями про
якi маютъ право на пiл ]оматизованому peecTpi о"iб,

проводить суми пiлъг з оплати житлово-комун€lJIьних послуг на пiдставi
ir"l;,П'IИНОГО 

ДеРЖаВНОГО аВТоматизованого 
реестру осiб, якi мають право на

tIРОВОДИТЪ iНВеНТаРИЗаЦiЮ ОСобових справ i особових paxy'KiB осiб, якi.'*"Jfr:;.J;Tfiiilr, ДОПОМОry, СУбСИДii; Та .,ir,"-' в установленому
забезп

мунiципап"."О" 
ЗбiР iНфОРМаЦii Та НаДае коttсультацii в межах про€кту

персон.LJL,""'io;XHi.;*i;; 
йffХХХ}";:i:::] 

бчу,u 
""...,"",йi" до

НаДае КОНсультацii з п""rrr* .,л,",;л"l,-*:::-^^' 
\\\dP.Iкa КИЯНИНа));

видiвпо,п".,."чй,.'о"ц;#*iЯffi"#hhi*ЖЁ#Ёlhяусiх
здiйснюе об.пiк внутрiшньо перемiщених осiб;

" "-"o#l:;Ж -Ъ'#i":Т' 
ВiДПОВiДНЪ ОО-'".,r,о.о законодавства за цiльовим,га iнших видiв соцiально авних соцiальних допомог

беРе участь у робот КОНОДаВС'IВОМ УкраiЪи;
Киевi лер>ltавнiи uдм"l"rl энянськiй районнй в MicTi

спри ' 
л*а,,..] _л__ аХИСТУ Населення;

окремих BI l]trл"li ДокУМентiв, необхiдних для призначення
оргаI tИ Та НаДаНня пiлъг;

допо^{оги та послуг за прй ;'1хх]:;Ж.ffir:Н,"."'"Тi}:1;"o"oTffi.:Lifi"".'i";."J их стандар,гiв налання послуг;
держirвнОТ допомогИ сiм'ям з дiтьми, державноi соцiалъноi допомо.иПtzurОЗабеЗПеЧеIIИМ сiм'ям, o.oou, 

". ^i;;aHib 
, 
-o"r"i.""u 

та дi,гям зiнвалiднiстIо;

-i r.,f, Y,':,:"i:l jl]: }:ffi *".i: Y :_* Дi ТЯМ, б аТЬ ки я ких ух иляю тъ ся в iд с пл ати
гtевiдоме 

10 ruU'KJlИIrocTl УТРIlМУВаТИ ДИТИНУ або мiсце прожI,Iвання i,x
компенсацiйноi випjIати вiдшкодування вартос i посл,,ДI{ТIIНОЮ До трьох poKiB <<мунiцип€lJtъна няня)); УГИ З Догляду за
щtlмiс.ячн

;:x,#u,'o#'"jxiж"ffi:H:x,?;iiHT*#lТLil,H;:1-n",.#"#;
о/lноразовс_li матерiалъноi. допомоги особам з iнвалiднiстю танеlIрацюючим маrrозабеЪпеченим особам;

^.'*"HX,:;;;L'iHH}^:::'J,T",9;J*,H;,:f :t;*;тfi :J:".:::J:.т::"Ё;"^,;з iнвалiднiс,гlсl;



грош()]]оt допомоa U

I чи II групи внаслiдок r tM з особою з iнвалiднiсткr
МеДr{ЧН()го закладу, потр ИСНОВКОМ ЛiКаРСъкоi KoMicii

ОД;Норазовоi винаг О ДОГЛЯДу;
Героiня>; еНО ПОЧесне звання <<мати_

однорЕвовоi матерiальноi допомоги особам, якi постражд€lли вiд торгiвлiлюдъми;

,ur*оо*НlliОаЗОВОi 
ГРОШОВОi ДОПОМОГИ ОСОбам, якi отримали тiлеснi

"iоОЙ"" ; J#'#", Ёl;J,"н;;"и, ;ЧЁ, ц'и;жi:.F;;;r*
;i1"I;'::Т"ЖЖ?,#""МОГИ Членам сiмей осiб, ";;;; яких пов,язана з
21 листоIrада 2оlз року що вiдбулися у перiод з
ПОСМеРТ}IО Присвоено з] 9 а ТаКОЖ ОСОбам, яким
ПаТРiОТИЗМ, ГероiЧне вiдстоювання o.f\TJl_,гT;TTr,.:.)._____ 

ГРОМаДЯНСЬКУ МУжнiстъ,

;::i'1i;lll;'*;;;#,1НJНЁffi'i'J#"ХЪЪJ:х""ж; j;+;
щопtiсячнот адресноi матерiалънот допомоги для покриття витрат наоплату житлово-комунzшьних послуг киянам - учаснип* lrr"терористичноiоперацii, членам ix сiмей та членам сiмей загиблп.tх (померлих) киян пiд .1д"IIроtsедення антитерористичноi. операцii;
щом iсячrrоi компенсацiйн

доI лядае :]а особою, i;;;;;"i,:lJTЫ#:Ж;H*"1X"u.ffi'ЧJT5J;iii
80-рiчного BiKy;

таhлrrл :ilТ':ф'#;ý|,Ж"#;ЦН"#l'.:'ffi:'Jно 
до одавства украiни;

громадяrr: DIt,l,,l' vuцrаllъНих гаР окремим категорiям

. оргаrriзову€ призначення допомоги, компенсацiй та
якl постраждЕlJIи внаслiдок

авства Украiни;
Y_M9HTiB для розгляду питань,якl постражл€ши внаслiдок

орr,анiзоВуе санаТорно-курортне лiкування осiб з iнвалiВiйНИ Та працi, жертв нацистських переслiдувань, громадя",ТiН;"ЖlН';внаслiдок I{орнобилъсъкоi 
катастро6", уru.""*iu'"";";;;;;стичноi операцii,дiтеl"t пiltьгсtвих веl ств населення, а також призначенЕя грошовихxJ#"#x1i*,iфЪ;Нlж".fl,;frж,i-r#fi ;"-,iJ,*",категорiям

IIодае пропозицii до проектiв р;;;;"* 
-програм щодо соцiалъногозах1,Iс,гу громадян, якi постраждаJIи внаслiдок ЧБрrrЬОиr,йкоi катастрофlл;органiзовуе ts межах свост компетенцii роботу з надання пiлt гПеНСtОНеР.IМ' ОСОбаМ З iНВаЛiДrt-l'стю, ;;;;;;;", оiйrr" 

-ru 
працi, одиноки]\{

;НХi'",Ёl;ilН"ЖЖffi}:;1#}хffi;5"оl"* осiб,,пi^,u,о,ь право на

надання iнших
Чорнобилъськоi

, пов'язаних iз
Чорнобильськоi



7аналiзуС стаН виконанпЯ комплексних програм, здiйснення заходiвсоцiалыlоi' rriл,гримки маtозабезпечених верств населення, наданнявстаЕов.гIених законодавством пiльг Украiни 
"Ъцi-"rrо незахищенимгроN,IадяFIам та подае головi Щеснянсь*оi районноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацiT пропозицii з цих питань;

вида€ вiдповiднi посвiдчення *ur..opir' громадян, якi мають право напiлъги вiдповiдно до законодавства Украiни;
орr,анiзовуе прийом документiв для надання однор.}зовоi матерiальноiдопомоги o"9qur, якi постражд€шIи_вiд торгiвлi людьми;ведlе облiк вtlутрiшньо пере}Iirц"rr"х осiб;проводи'ь перевiрки достовiрностi та повноти iнформацiт про фактичнеMiсце гrроживання/переЬуuuпrr" внуiрiшнъо перемiщеноi о.Ъ б";забезпечуС реалiзацiЮ права |ромадян . щодо отримання грошовrэiкомIIенсацii за належнi для отримання жилi примirце""" .rnarraM сiмей загиблих,осiб з iнвалiднiстю та внутрiшньо перемiщених осiб, якi захищ€цI}IнезаlrежнiстЬ терlrторiальну цiлiс"i.r" V*рuЙ", а також осiб, якiбрапи участь на територii iнших держаts, а також членiв ik сiмейв /{еснянсько Кисва;

забезпечус реалiзацiю права отрIлмання матерiальноi допомогиУПоВнОВажеFIиМи чJIенаN{и сiп,rей за.иблих (помЪрлих) учасникiваI{титерорис.ичноi операцiт за налеrкнi для одержання або одержанi нимII
;.,Цii.#'ё;i"#Ji.l:&;"Й;- t ЪЪ""у,оuуuu* )Idилого булинrtу,

З0) У СфеРi 
"uДu""i НаСеЛенню соцiалъних посJrуг (соцiалъногообслуговування), проведення соцiальноi роботи:готуС та IIодае пропозиЦii ЩеснянсъкiЙ районнiй в MicTi Киевi державrririадпriнiст1_'ацii щодо органiзацiТ 

'надан""-^^.Ьцi-ънIIх 
.rо.rrу. вiдповiдно -допоrребlt, створення установ, закJIадiв та служб соцiапъноaо-ru*"сту населеннята здiйснс:ннЯ соцiальногО замовлення на надання необхiдних соцiалънихпослуп недержавними органiзаrtiями;, забезпечус облiк осiб, 

"*i 
з"ерrаються в Управлiння з пи'ань направлення

;"Iffjl.T|. #rТ:jf;#; 
*" НаДаIОТЬ СОЦiа"ШЬНi .,o."y.r, .npr". в оформленнi

здiйсгlюе органiзацiйно-методIцне забезпечення та контроль задодержаIIням закоIlодавства про надан я соцi€цъних послуг Територriальнимцентром соцiального обслуговуtsання Щеснянського району MicTa Киева;СПРЯNIОВУ КООРДИНУе дiялънiстъ ц."ф .очi-"по_психологiчнот

ffi:ЁTl1l.Tr".X-u 
*ОООЛl''Ру,кцiонЙrrr, обмеженгIями {еснянсъкого

спря^4ов),с та коордиIIуе дiялънiстъ Щеснянсъкого районного в MicTi Киевil{eнTpy соцiа-пьних служб;
спрямоtsус та координуе соцiалъну дiялънiсть комуIlалъного ttiдприепrсr,ва<Зенiт:>> ,Щеснянського району м. Киева в частIlнi, пдо не суrIеречить вIIь{огамчIIнного законодавства Украrни;



8
, подае пропозицii {еснянсъкili районrriй в MicTi Киевi 

. держадмiнiстрацiiПроекТУ вiдповiдно.о' 
. 
бюджеry MicTa K7"ua- щодоскладi видаткiв на фiнансув irrr" мiсцевих проIрам

.очi-'rХl';:.Й.ПРИЗНаЧеННЯ КОмпенсацiй фiзичним особам, якi надаютъ

";оrоu]Н:Ъ ::::;НЖfi: r:;r"#.i":ОЦi 
аЛЬНИХ ПОСЛУг, у тому числi платних,

забезл
якiсть," ""j:;;:"ffril их послУг, контролюе ix

беРе участь у ВСТВа Украiirи;
будiвниц,гво установ i за. апiтальних вкладень на

СПРИЯе Влаштуван СеЛеННЯ;

громадян похилого BiKy, B-tHTepHaTiB (пансiонатiв)
ЗабеЗПечус викон tНВаЛiДнiстю;

и та пiклування цlодо
ванням; безпосереднього
ту lцaB недiсздатних чи;СПРIIя€ благодiйним, релiгiйним

:,1пiхНi;I#","1?I;"iн::;;i*r.l#".""",i"",Tfi ff :r".""T,iЖ'."#}
tнвалtднiсТю, ветеранам вiйни "" ;;;;"':^ З
itrшим' ;;;i;;""" незахищJh 'b"TaX?#o ru ciM ж
складних жItтт€вих обставинах; 

L La UIM 
У

,"'r"":T#;i';:i:T:r.iH:#1H;,'"'" ЗаХИСТУ бездомних громадян та осiб,
сприя€ пiдготовцi, перепiдготовцi та вип{енню квалiфiкацii'*""'"rljТ".ffili:i;;1Т.lar" системи соlдiалъного з сту населення;
здiйснюе облiк осiб з 'ю:

r#нтff" на безоплаl ;'.#;Н,YЖ#
ЗДiЙСrrЮе РОбОТУ З ОфОРМЛеННя документiв для визначення права осiб зiнвалiднiстю та дi,"й , i"iйднiс,гю ;" а;;;"латне та пiльгове забезпеченняавтомобiляNlи;

установ для осiб з iнваrriднiстю таияе iХ розвитку, розгJIядас пропозlлцiiя щодо потреби у cTBopeHrri, p.op-.."ir"mi

до реабiлiтацiйних установ осiб з irrвалiднiсlIо та
ВИЗНачено реабiлiтацiйною dХ*""j|Лu""" 

ЗаЯВ Та ДОКУМеН"i", .r"рБrri* 
^;;;

здiйсlrюе призначення гроIцовIrхзакоIIо/Iавством Украiни; 
rр.,rцUIJilХ компеН ацiй, перелбачеt{их



ВиЗнаIIаF потпдбrr,, л 
9

насеJIеfi H",ll,-xi;Tgri:u,;;Tl""H'T:#x"fl 'i;;ffi ;?.;:rнfi #;#filcaHaTOPIrto-'(YPoPTHr'Il'f лiкУванням, )/ зДiйсненrl'--"*"енсацiйних 
виплат,

i:iБТ й : :i;i,iffi ;:"ЖУ *# напр авля. у, u.:.,j 
: :. "у 

i н ф ормац iю
(КИiЪСЪКоi мiЪькоi o.p;;;;;i адмiнiстоur,iil]'О'О 

ОРГаНУ КИiЪСЪКоi мiсiкЪi ради
пода€

iffi,Hixlн-iТ}:i:Jx,H;'ffi *,,#-iНЁiх,.J",,,т""i;#нт.-хтJ;;,Ё;
iнформус с^:а

ПРОфеСiЙноТ реаОlлiтацii в реабiлiruчiиТ|iО 
МОЖЛИВОСТеЙ tЦОХОДження ними

Ц#iЫЬНн:::,"х;ж"-вибору";rь:Ё#ili#i"":Нiн"#:}1н";аОоЪИвиiЙ"" кваrriфiкачr# -"'ХОМ ПРОфеСiЙНОi ПiДГОТовки, перепiдготовки

nur..ýii"#Ж J""" 
oP "'"i беЗ ПеР еШкодн ого с ер едовища для м а.шоп,lо бiлъних

З2) забезпечуе u.о.пry-. ujrr::T^ державного автоматизованого 
ре€струосiб, якi мають право на пiльги (сдАрп), о"пrралiзованого банку даних з

,|;"'J,Ъi}Т"Ж:'iJУ"?,Г#ъ*Й;J;цiйноiо","о""=. jр"внутрiшньо
Mi Hi С Т еР С'ГВ О М с о ц i алън о i пол i ти;" й * ;,"", Т#Т^;i J,i,iil' i ib "rlffiliJ;телекомунiкацiйне середовитце у складi irфьр"uцltii"т iнфрасrруктуриMiHicTepcTBa,оцiо"""Ъi'-пlлir"к" у;;;; та в.шасний егмент локальноiмережi;

ЗЗ) ОПРаЦЪОВУе ДОКУМентI4 в iнформацiйло-телекомунiкацiлiтriй 
системi<€-линий iнформацitниt 

"p"b.ip..p"r;;r;;".i громад" rl"ru Киева (системаелектронного документообiry uДСК-ОД;i, -."
34) забезпечуе надання адмiнiстрur"оп"* послуг;35) iнформуе населенн

РО''""'О'$о',uо,нампол"ffi ;'ffi }",,Ч"ffiТНlJ".Ji;,",х"frж:"il:Il€шежатъ до його компетенцii, у_топлу числi через засоби Nlaco oi iнформацii;
.ошr,ЗХ":;ЖIе На ВiДrО"iД"П'У piBHi реалiзацiю мiжнароднIfх проектiв iз

37) здiйснюе iншi передбаченi зако'ом повноваження.

"r.rru.|rrffi: "rН], 
ОО" ЗДiйСНеННя повноважень та виконання завдань, що

r ) отримувати в установленому законолаIJстI]оNI порядку вiд iнши.хструкт},рних пiдроздiлiв Щеснянсъкоi: районноi в MicTi 
.Krn."i 

державтrоi'а2lмiнiстрацii' пiдприсм"",'У9lанов та орт,анiзацiй незilJIежно вiд формиВЛаСНОСТi Та ix ПОСаДОВИХ ОСб ;"6орпruцlr",'оЪ-умеIlти i матерiаrи, необхiднiдля виконання пок.цадених на нього завдань;2) заJIу.Iати до ""r.o"u""; ;"";;-"'ппг.
ПИТаНь спеrliаliстiв, 4ru*i",1iu'1 

ОКРеNIИХ РОбiТ, УЧаСТi У ВИвчен_lri окреп,{их
ir айоll н о Т ."' i., i к и c B i йр; й 

"i].Т,li,. 

r#Х]l й.l'ЖТ;lх. f;; 
;"i. 

" 
- 
"r



;ЕТ,ННЪJil";:LОf*"пям з ii *;,Оr""*ами), представникiв громадсъких
3) RНОСИТИ В УСТаНОВлеI{ом}, порядку пропозIIцii щодо удосконаленняff;l#Ж:' 

"::н*, 
;;.;, Ё;."i дьржu";;i адмiнiстрацii у сферi

4) користува-тисъ в

;:;Hil-"*H:ii".i.*'1xTНlx:xJ"#ff ^Ъ.'xfll#"ЧУъ'Хтхт;
.уо.,дiи,"i,,i.,*Ъ",;#;li: jlфffi:ТЬ!Т'lЪffi **?";fi:},,Iffi
.#.l;НЖjja;'й i Kolr'HiK"uit, 

''.рЪiur" спецiалъного зв,язку та iншипrи

- 
" " 

*.!} *fr ilНЖ, fi Ж# }Ji" ;:lж^;:i#;i IIр о в одити с etvr i нар и та
7, Управлiння в установленому законодавством п(ПОВНОВаЖенъ взаемодiе з ,::."11"'ВОМ. ПОРЯДКУ Та у межах

де.н"н.окоi районноi в ^1,:L"ЪJIrl:r#J#Т ЖtДН;; ;;fuXмiсцевого с

i:"#:*1;1;#ЖНТ*#j.#Н;:Ч:- j*,хж"^хнihъ";i":,"ж;

1zзгоджеrrоiдiяльнос;i;;;J":ffiffi ,'Ж,;у""хr"тчffi,*у+Ъ:;#
;i;i#,Т:};::hжд* :хн::;; 

;"#"ння пок.r чд.," * на н ього з авдань

. 8. Уrrравлiння очолю

iiffi ;;iн;j:ti;*т:ЪЖНix*",Т;""т#;";i.таJi^:''ж,";
1i_р,*1:ро*,Д.,1й;"й;:Ji,#х""Т;Н,ff ff :;ж#:l;;*;*,.,fux;
;жц.::жJЖ""ж'пriськоi л,р*u""оi 

"о,i"i.;;;;ы " ycTaHoBjIeHoMy
9, На посаду начЕLльник1 У5давлiння призначас'ься особа, яка вiдrrовiдае"П'О'iЁ'ffiНН;Тiт'lx;iiт,";r;Ы,,й/Iержавнуслужбу>>
1) ЗДiЙСНrОе КеРiВНИЦТВО УПРавлiнням, несе персоналъну вiдповiдалънiсrъ

;i"Ж'l}ЪТ:lffJ,:'ЛЬТаТИйОГОДiял""о.,i,Ъ"о"";';;;;;-належнихумов
2) по/цаС -'' 

'.T;'fl:;';"" головi Д..rj:-:uкоi районноi в пricTi кисвi
Положет,"!,Ётt:н#,J'#ХJ;"r'.ня,IIосад""''".*r^r''
iння, розподiл"" оооЛr*" ,i* ,u"rу.r**rоами Еач€UIьцика

4) лланl,g o"Жijl }Жiii;"":"
пJIану 

_роботlт Щесr,utнсъкоi райоrшоi в Mic
. .5) звil.ус rrеред головою /{еснянсь

ljiiЖT;lil J:;" r"ffiЦ;" 
гtокладених на управлirrня завдань та



116) вживас заходiв Iцодо удосконuшення органiзацii та rтiдвищенняефекr,ивtrостi роботи Управлiння;
7)

cTpyKTyI еСИ УПРаВЛiННЯ У ВЗасмовiдносинах з iншими
{есняtrсъкоi районноi в MicTi IfueBi о.ро,Ъ"оiадмiнiст TaMeI-ITo]vI соцiальноi полiтики вКиiвськк и (КиiЪсъкоi 

- 
мiсъ*оi дЪр*.#:i"Т;;;:'.rТ.Т'ТiпiдприеМствами, устаIrовами та органiзацiями за дорученням голови!еснянсъкоi районноi в MicTi Киевi оф*;;;;i адмiнiстрацii;8) вносить пропозицiТ щоaо розгJIяду на засiданнях колегii питань, щоНаПеЖаТL ДО КОМПеТеНЦii УПРаВЛiНri, ruРО.роОrr"с проектиЪiд.rо"iдних рiшенъ;9) ВИДае У МеЖаХ cBoik ПОВНоважень нак€,.,и, органiзовуе контролъ за ikвиI(оllанням.

Накази
законнi*".о::;'Б:ffiJ"}:"Т#i;-l1|*,iхl,i#"Нйli,i]";.^""""r.# j

у вiдповiдному мiжрегiо"-i"опrу управлiнrriкраiни;
вердження головi {еснянськоi районноi в MicTi Киевiдержаtsноi адмirriстрацii, погодженi в установленому. порядку, проектиштатного розпису Управлiння ts межах визначеноiонду оплати працi його працiвникiв;

_котulaцц у межах затвердженого головоюКиевi державноi адмiнiсrрацii кЬшторису;i2,i 6""ос.ередньо проводить приilом громадян з питань fIадання рiзнихвидiв соцiатrьноi допомо," ,u i"ro"* ;;;;;", що ЕUIежать до IIовноваженьУправлiнтrя;
13) бере участь у KoMicii, яка приймае рiшення ро надання або вiдмову унаданнi одноразовоТ адресноТ rчr.рi*"iЪт до'йо.""*-о.абезпечениtчtверстваМ населення .Щесн-янсъкого району MicTa Киева, якi опинилися вскладних життевих обставинах, визначае iT рсlзмiр;14) здiйснюе визначенi Законо*-- }-q"iir" ,,Про державну службу>>]IовноВа;кення керiвника Державноi служби u Управrriннi; Рлl<rБнУ слУжо}
15) пlrизначае на посаду та звiлъняе з посад працiвникiв Управлiння впорядку, передбаченоN{у Укрфи, присвою. purr.rn державним службовцям,ЗаСТОСОВУ€ ДО ПРаЦiВНИКiВ УПРаВЛiн"" 

--Й*од" 
заохоченFIя та накJIалеслисциплiнарнi с.тягнення в порядку, установленому законодавством;16) ОРГаlliЗОВУе РОбОТУ''Й"rщ;;;;;i;"я професiйноi, Ko'пeTetlTrrocTiдержавIIих слуlкбовцiв Управлirrня;

o".,,"i,ll;TX,ilir']llГo"u За Дотриманням викоrrавськоi та с;rужбовсlт
1В) здiйсНюс iншi повноваЖеIlня, визначенi законами Украiirи.

,,о,о.,rJjч,:,1':1Т}Т_}'"Р'"ЛiННЯ 
МаС ДВоХ застуllникiв-lrачальни*iв вiддiлiв, якi

З ако ну r.;о 
"й; l*l!;""}b"#;fi ffi"rЫ УЖбИ У пр авл iH * uщ, о 

"iдно до u 
"n,o.



l2
!2, ГраtrИчну чисеJIънiсть, фоrrд оплати_ працi працiвникiв Управ.цitrняВИЗНi}ЧаС ГОЛОВа f(еСНЯНСЬКОi РайОнноТ в MicTi КиЪвi о.р*u"rоi адмiнiстрацii умежах вiдlrовiдtlих бюджarrrпrl< прIIзIIачень.
iз. Управлiння зцiйснiое свою дiялыriсть на ocHoBi кошторисуосIlовноГо пJIаIIоВого докуме}Iта, якrIм на бюджетний перiод встановлю€тьсяПОВНОВаЖеННЯ ЩОДО ОТРИМаННЯ НаДХОДЖеНЬ i РОЗПОдiл бюдже,tних асигнуванъна взяття бюджетних зобов'язанъ та здiйсн."r" платежiв для виконання cBoixфункцiЙ та досягнення Резу_rrьтатiв, визначених вiдповiдно до бюджетtlихIIризIJаченъ.
14, Штатний розпис

/{еснянськоi районноi в MicTi
наIIаJIыII,Iка Упра влiння.

та коIшторис Управ;liння за,гверлжуе голова
Киевi державноi адмiнiстрацii за пропозицiями

15.

видаткiв Y:::* ВИКЛIОЧНО ДЛЯ фiнансування
напрямкi РеаЛiЗаЦii мети (цiлей, завдань) та

lб. оложенням,

подiлу, IIриеднання або пере."оо"*,ii]' ;:J"#"#' dl}#х'#Ж#";;,кiльком неприбутковим органiзацir, ,ц.rовiдного виду або зараховуються до/{охолу бюджету.

боlо публiчного гrрава, мае самостiйнрrрi
а, печатку iз зобраrкенI{ям .Щержавнсlго
власнi бланки.
Киiв, вулиця Миколи Закревсъкого,

l8, Скорочсна назва Управлriння: УСЗН Щеснянськоi РДА в rvric,ri Kr.reBi.
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