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захисту
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Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері
праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції» від 05
грудня 2019 року № 341-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства
соціальної політики України від 04 листопада 2016 року № 1296 «Про
затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих
державних адміністрацій», на виконання розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 10 березня 2020 року № 57 «Про внесення змін до
розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 листопада 2019
року № 280 «Про упорядкування структури районної державної адміністрації та
внесення змін до штатного розпису її апарату», керуючись статтею 6, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про управління соціального
захисту населення Нижньосірогозької районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28
жовтня 2016 року № 346 «Про затвердження Положення про управління
соціального захисту населення Нижньосірогозької районної державної
адміністрації у новій редакції», а саме:
1.1. У тексті Положення слова «інваліди», «діти-інваліди» замінити на
слова «особи з інвалідністю», «діти з інвалідністю» в усіх відмінках.
1.2. Викласти у новій редакції:
пункт 4:
«4. Основними завданнями управління у межах реалізації державної
соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту
населення є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і
тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових
формувань;
2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального
захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому
числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі; забезпечення рівності
прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів
у цій сфері;
3) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової
допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених
законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і
послуг зв’язку;
4) організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування),
проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей, осіб,
шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення
недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з
територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;
5) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів
щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення,
внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних
життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат
і послуг за місцем проживання, перебування;
6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння
створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів
соціальної інфраструктури;
7) забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю
виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над
повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких
обмежена;
8) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;
9) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з
інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на
яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
10) нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення
(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
11) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів
щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії

торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статі»;
підпункт 28 пункту 5:
«28) бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі
Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх
реалізацією»;
частину першу абзацу третього підпункту 29 пункту 5:
«-державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає
разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який
за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на
пенсію та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які
отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського
протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана
з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно
присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм,
героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини,
самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції
гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо
переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або
повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості
самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у
суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до
законодавства України»;
абзац п’ятий підпункту 32 пункту 5:
«приймає у встановленому порядку рішення про направлення до
реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а
також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо
отримання інвалідності»;
пункт 8:
«8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із
законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої
влади вищого рівня».
1.3. Доповнити:
підпункт 30 пункту 5 абзацами:

«організовує збір і подання документів для виплати:
- одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо
переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або
повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості
самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у
суспільному житті;
- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні
ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що
відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
веде облік внутрішньо переміщених осіб»;
підпункт 31 пункту 5 абзацами:
«інформує населення адміністративно-територіальних одиниць /
територіальних громад про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними
надаються;
розглядає заяви осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
щодо отримання соціальних послуг і приймає рішення щодо їх надання;
проводить моніторинг надання соціальних послуг і контролює
комунальних надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості
надання соціальних послуг;
забезпечує взаємодію суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах;
визначає пріоритети соціального замовлення та організовує його
проведення;
оцінює конкурсні пропозиції соціальних проєктів, які подаються
недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із
залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг
організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми
недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;
вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере
участь в діяльності спостережної комісії»;
підпункт 33 пункту 5 абзацами:
«відповідно до законодавства проводить діяльність із захисту особистих,
майнових і житлових прав дітей;
вживає заходів щодо збереження житла, яке належить дитині-сироті або
дитині, позбавленій батьківського піклування, на правах власності або
користування».
1.4. Виключити підпункти 2, 3, 23, абзаци сімнадцятий та двадцять
перший підпункту 31 пункту 5.
1.5. Вважати підпункти 4-39 пункту 5 підпунктами 2-36 пункту 5.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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