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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення селищноi ради
вiд 11 лютого 2021 року Ns127-VIП
(II сесiя VIII скликання)

положЕннrt
ПРО ВIМIЛ СОЦIАЛЬНОГО ЗДХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

дворIIIАнськоI сшлищноi рАди
куп,янського рАЙону xAPKIBcbKoi овлдстr

1.Загальнi положення
1.1. Вiддiл соцiального захисту та охорони здоров'я ЩворiчансьКОi

селищноi ради Куп'янського району XapKiBcbKoT областi (далi - ВiДДiЛ) е

виконавчим органом ,,Щворiчансъкоi селищноI ради (д-i - селищна рада),

утворюеться селищною радою, с пiдзвiтним i пiдконтрольниМ СеЛИЩНiй РаДi,
пiдпорядкованим Ti виконавчому KoMiTeTy, селищному головi, а з питань

здiйснення делегованих повноважень органlв виконавчо1 ВЛаДИ ТаКОЖ

пiдконтрольним вiдповiдним органам виконавчоТ влади.
|.2. Вiддiл у своiй дiяльностi керуетъся Конституцiсю УкраТни та

законами Украiни, Указами Президента Украiни та постановами ВерховнОi
Ради Украiни, прийнятими вiдповiдно до Конституцii УкраiЪи та закОНiВ

Украiни, актами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, Закilнами Украiни <Про мiсцеве
самоврядуваннrI в УкраiнЬ, <Про службу в органах мlсцевого
самоврядування)), накuвами MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики, iНШИХ

центральних органiв виконавчоТ влади, розпорядженнrIми селищного голоВи,

рiшеннями селищноТ ради та виконавчого KoMir:eTy, а також ПоложенняМ ПРО

вiддiл.
1.3. Працiвники вiддiлу с посадовими особами та службовцями органУ

мiсцевого самоврядування. Структура та чисельнiсть вiддiлу затверджуеТЬся
селищною радою.

|.4. Вiддiл е юридичною особою публiчного права, утворений та
зареестрований згiдно чинного законодавства, який регулюе дiяльнiсть
вiдповiдноТ неприбутковоi органiзацiТ, та головним розпорядником
бюджетних коштiв щодо пiдвiдомчих установ та органiзацiй, мае
самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку з зображенням

Щержавного Герба та cBoiM найменуванням.
Повне найменуваЕня юридичноi особи:
ОПФ : Орган мiсцевого самоврядування.
Назва : Вiддiл соцiального захисту та охорони здоров'я ,ЩворiчанськоТ

селищноi ради Куп'янсъкого району XapKiBcbKoT областi.
Скорочене найменуваншI юридичноi особи: Вiддiл соцiального захистУ

та охорони здоров'я Щворiчанськоi селищноТ ради.
Мiсцезнаходження юридичноi особи : 62702, XapKiBcbKa область,

Куп'янський район, селище мiського типу ,Щворiчна, вулиця СлобожансЬка,
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2. OcHoBHi завдання та функцii Вiддiлу
2.1. Основними завданнями Вiддiлу е:

2.| .\. Забезпечення реалiзацiТ на територ11 державноi та мlсцево12.|.|. ЗабезпеЧення ре€Lлlзац11 на територ11 громади державноl та мrоцеtsOr

полiтики в гаryзi охорони здоров'я, у сферi соцiального захисту населення, з

гIитань ciM'T та дiтей, запобiганнrl домашнього насильства, протидtt торгtвлt

JIюдьми, забезпечення рiвних rrрав та можливостей жiнок i чоловiкiв,
органiзацii надання соцiальних послуг особам, окремим соцiальним |рупам,
якi перебувають у складних життевих обставинах i не можуть самостiйно ix
подолати.

2.|.2. Визначення та реалiзацiя соцiальних прiоритетiв роЗВиТКУ

|ромади, розробка мiсцевих програм соцiального спрямування, проектiв,

програм та заходiв щодо пiдтримки вра:tливих категорiй населення.

2.|.з. Запровадження та забезпеченнrI в межах наданих повноважень
безоплатностi та доступностi медицини на територii громади, надання якiсноi
медико-санiтарноi допомоги та мiсцевих гарантiй соцiального захисту,

соцiальноi пiдтримки мешканцiв громади.
2.|.4. Здiйснення заходiв щодо розвитку профiлактичного напрямку в

oxopoHi здоров'я, формуванню здорового способу життя, спрямованих на

запобiгання iнфекцiйним захворюванням, епiдемiям i на ik лiквiдацiю.
2.|.5. Органiзацiю на територii |ромади соцiального обслуговування

населенIш, здiйснення соцiальноi роботи та надання соцiальних ПОСЛУГ, У
тому числi соцiального супроводу сiмей/осiб, шляхом розвитку
спецiалiзованих закладiв, установ i служб та заJryпIення недерЖаВнИХ

органiзацiй, якi надають соцiалънi послуги.
2.|.6. Здiйсненrrя координацiI та

законодавства закJIадами та установами
комунальноi форми власностi, органiзацiя

коЕтролю за дотриманням
соцiального захисту населенIи
ik матерiально-технiчного та

фiнансового забезпеченнrI.
2.1.7. Здiйснення координацii дiяльностi та контролю за дотриманням

законодавства в гаlryзi охорони здоров'я.
2.2.Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
2.2.|. Забезпечуе виконання законодавчих та iнших нормативно-

правовIltх aKTiB з питань, що вiднесеннi до Його вiдання.
2.2.2. Бере )п{асть у стратегiчному плаIIуваннi розвитку соцiальноi сфери

Iромади, здiйснюс пiдготовку пропозицiй до проектiв мiсцевих програм
соцiального розвитку та охорони здоров'я, проекту бюджету громади. t,

2.2.З. Вирiшус вiдповiдно до законодавства питання щодо соцiальноi
гriдтримки населення громади (прийому документiв для призначення i
виплати соцiальноi допомоги, компенсацiй, житлових субсидiй, надання
пiльг, iнших грошових соцiальних виплат), в тому числi у спiвпрацi з

центром наданшI адмiнiстративних послуг.
2.2.4. Органiзовуе здiйснення вiдповiдно до законодавства соцiальноi

роботи в громадi, в тому числi виявлення осiб, сiмей, якi перебувають У
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2.2.5. В установленому законодавством порядку забезпечуе надання

MiHicTepcTBy охорони здоров'я необхiднот iнформацii, документiв та

матерiалiв.
2.2.6. Бере участЪ у розробцi планiв фiнансування закладlв охорони

здоров'я, якi утримуються за рахунок коштiв мiсцевого бюджету, контролюе

ефективне використання фiнансових, матерiztльних та трудових ресурсlв
закJIадами охорони здоров'я.

здоров'я,2.2.7. Уживае заходiв до збереження мережi закJIаДiв охОРОНИ ЗДОРОВ'Я,

розробляе прогнози 11 розвитку, враховуе ix пiд час розроблення проектiв

.rpo.pu' .оцi-""о-економiчного розвитку вiдповiдних територiй,

2.2.8. ОрганiзоВУе, у спiвпрацi з вiдповiдними державними органами,

здiЙснення медико-санlтарного
надзвичайних ситуацiй.

забезгlечення пiд час лiквiдацiТ наслiдкiв

2.2.9. Сприяе розвитку мlжнародного спiвробiтництва в галузi

охорони здоров'я та соцiалъного захисту населення,

2.2.|0. Визначае потребу |ромади у соцiальних та реабiлiтацiйних
поспугах, встановлюс надавачiв цих послуг з€tJIежно вiд потреб громади у
вiдповiдних посJIугах, готуе в установленому порядку пропозицii щодо

створення, р"ор.u"iзацii i лiквiдацii закладiв, установ i пiдприсмств, якi

"uдuоr" 
соцiальнi гrослуги та вiдносяться до комунаJIьноi власностi

територiальноi громади.
2.2.11. Веде облiк багатодiтних сiмей, сiмей/осiб, у тому числi сiмей з

дiтьми, якi перебувають У складних життевих обставинах i потребують

соцiалъноi пiдтримки, осiб з iнвалiднiстю, осiб, якi потребують постiйноi

сторонньоi допьмоги, осiб, якi повернулися з мiсць позбавлення волi, осiб,

якi не маютъ постiйного мiсця проживання, осiб, якi зазнали насиJIля в ciM'i,

постраждали вiд торгiвлi людьми.
2.2.t2. Пiдготовrпое нагороднi матерiали та документи багатодiтних

MaTepiB, для .представJIеннЯ дО присвоення почесного звання Украiни
(мдти_гЕроiнrl) та забезпечуе Тх передання в управлiння працi та
соцiального захисту населення Куп'янськоi районноТ державноi
адмiнiстрацiТ.

2.2.|з. Видае |ромадянам посвiдчення: <Посвiдчення дитини
багатодiтноi ciM'i>>, <<Посвiдчення батькiв багатодiтноi сiм'i> вiдповiдно

законодавства УкраiЪи.
2.2.|4. Здiйснюе планування соцiальних та реабiлiтацiйних послуг та

видаткiв на Тх надання, забезпечуе встановлення тарифiв за надання платних

соцiальних послуг.
2.2.|5. Приймае рiшення щодо органiзацii надання соцiа-пьних та

реабiлiтацiйниХ послуг, у томУ числi iз застосУванняМ механiзмiв спiвпрацi та

спiв фiнансування з iншими територiальними громадами, соцiального

замовленнЯ У недержавниХ суб'ектiВ за рахунок бюджетних коштiв,

проведення конкурсу соцiальних проектiв, зulJI}чення фiзичних осiб та

фiзичних осiб-пiдгrриемцiв, а також iнших форм, визначених законодавством.

*з

до



2.2.t6. Веде ба.у даних суб'ектiв, Що надають соцiалънi послуги, якi
провадять дiяльнiсть на територiI громади, та соцiалъних послуг, якi вони

можуть надавати.
2.2.|7. Здiйснюе координацiю i контроль за роботою закладiв, устанОВ,

пi/tприемств комунальноi форми власностi, що надають соцiальнi поСЛУГИ, В

тому числi прийом, аналiз та оцiнку звiтiв про роботу iхнiх керiвникiв.
2.2.|8. Надае сприяння та забезпечуе контроль за своечасним

пiлвищенням квалiфiкацii працiвникiв сфери соцiального захисту
територiальноi громади.

2.2.|9. Здiйснюе монiторинг, контроль та оцiнювання якостi надання

софальниХ посJIуг, iнформус населення про соцiальнi та реабiлiтацiйнi
посJtуги.

2.2.20. Вживае заходи щодо наданнrI соцl€Lльноl допомоги та

компенсацiй вразливим верствам населення |ромади, Що фiнансуютъся за

'ЧЁ ;i.-Й,Т:ЁЖ"НТ}1;"" з а р ахун о к ко штi в м i с ц е в о го бюджету

ритучIльЕих посJý/г у зв'язку з похованням |ромадяН У ВиПаДках,

передбачених законодавством (у тому числi одиноких).
z.z.22.3аоезпечуе захист прав 1 законних 1нтересlв повнолllнlх OýtU, якl

потребуютъ встановлення опiки або пiшryвання, недiсздатних ОСiб Та ОСiб,
повнолlтнlх осiб,2.2.22. Забезпечуе lнTepeclB

цивЬна дiсздатнiсть яких обмежена.
2.2.2З. Вживае заходи щодо усуненшI дискримiнацii за ознакою cTaTi

вi/tповiдно до законодавства про забезпечення рiвних прав та можливоСтеЙ

жiнок i чоловiкiв та протидii дискримiнацii.
2.2.24. Здiйсr*ое профiлактичнi та iншi заходи з питань попередженнrI

бездомностi, реiнтеграцii бездомних осiб, соцiального сирiтства, жорсТОКОГО

поводженнrI з дiтъми, насиJIьства в сiм'i, торгiвлi людьми, соцiалъногО
IIатронажу осiб, звiльнених з мiсць позбавлення волi, iнших негатиВних яВиЩ

в соцiальному середовищi територiа_тrьноi громади.
2.2.25. Вживае заходи реагуваннrI на звернення та повiдомлення пр-о

вчинення домашнъого насильства, у тому числi органiзацiю надаННя

тимЕIасового притулку особам, якi постраждали вiд домашнього насильства i
торгiвлi людьми.

2.2.26. Здiйснюе консультуваншI мешканцiв територiальноi |ромади з

IIитанъ застосування законодавства щодо соцiальноi пiдтримки населення,
наданЕrI соцiальних послуг, захисту соцiальних прав, iнших IIитанЬ

вi,щrесених до його вiдання.
2.2.27. Проводить iнформацiйно-просвiтницьку роботу серед населення

спрrrмовану на: пiдвищення обiзнаностi з питань прав та гарантiй у сферi
соцiального захисту, забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв, протидii торгiвлi людъми, жорстокому поводженню з дiтьми,
запобiгання та протидiТ домашньому насильству; запобiгання та поДоланНЯ

як1

споживацьких настроlв,
приIIетностi до розв'язання

формування сiмейних цiнностей, rrочуття
важливих соцiальних завдань громади.

2.2.28. Реалiзацiя державноI полiтики у сферi оздоровлення осiб з

iттвшriднiстю, громадян постраждалих в наслiдок ЧАЕС, BeTepaHiB вiйни, осiб



Еа яIС.D( поширюетъся чиннiсть Закону УкраТни <Про статус ветеранlв вlйни,

гаракгii rx соцiального захисту)) та (Про жертви нацистських Iтереслiдуванъ>

та органiзацiя вiдпочинку учасникiв антитерористичноi операцii та осiб, якi

здйсrшовzlпи заходи iз забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони, вiдсiчi i
стримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацii у ,щонецькiй та Луганськiй

областлС, членаМ сiмеЙ загиблих учасникiв антитерористичноi операцii та

осiб, лti здiйСнювzlJlИ заходи iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,

вiдсiчi i стрилгуваннrI збройноi агресiт Росiйськоi Федерацiт у ,щонецькiй та

Лугансъкiй областях.
2.2.29. Забезпечуе ефективне та цiльове використання вlдповlдних

бюджетних коштiв.
2.2.з0. Органiзовуе в межах компетенцiТ роботу щодо

Еаселенню пiлъг окремим категорiям громадян з

шiльгового проiъду залiзничним та автомобiлъним
категорiям |ромадян.

2.2.З1. Здiйснюе iншi повноваження, покладенi на

законодавства УкраТни.
2.2.з2. Розглядае в установленому законодавством порядку звернення

|ромадян.
2.2.ЗЗ. Опрацьовуе запити

леrгугатiв вiдповiдних мiсцевих
даних вiдповiдно до Закону

оплати послуг
транспортом

надання
зв'язку,

окремим

вiдповiдно до

iз звернення народних депутатiв Украiни та

рад.
2.2.З4. Забезпечуе захист персонzLльних

УкраiЪи оПро захист персон€tльних данию>.
z.2.з 5 . Забезпечуе формуваннrI та передання засобами автоматизованого

обмiну iнформацiею з використанням Програмного комплексу,,Iнтегрована
iнформацiйна система,,соцiалъна громада" електронних справ.

2.2.з6. ЗабезпеЧуе проведеннЯ монiторингу надання соцi€lльних послуг
вiдповiдно до закоЕу, оцiнювання iхньоi якостi вiдповiдно до стандартiв

надання соцiальних посJtуг, оприлюднення результатiв монiторингу.
3. Вiддiл мас право:

- надавати пропозицii Щворiчансъкiй селищнiй радi пiд час формування
проекту вiдповiдного бюджету щодо передбачення коштiв у складi видаткiв

на фiнансування мiсцевих шро|рам соцiального захисту та соцiального
забезпечення на компенсацiю фiзичним особам, якi надають соцiальнi

IIосJrуги;
- IIроводИти розраХунки з органlзацlями - надавачами послуг за наданнrI

пiльг окремим категорiям |ромадян.
- вносити пропозицii щодо вдосконЕUIення надання соцiалъних послуг та

проведення соцiальноТ роботи;
- отримувати в установленому порядку iнформацiю, документи та iншi

матерiали вiд медичних закладiв, що необхiднi для виконання покладених на

нього завданъ;
- у встановленому порядку зzLлучати спецiалiстiв установ охорони

здоров'я до розгляду питанЬ, Що входять до компетенцii вiддiлу;
- скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари та

конференцii з питань, що н€tлежать до його компетенцiТ;



- подавати пропозицii до проекту бюджету з питань, що ныIежать до

Еого ко}fiIетенцii;
- укJIадати в установленому IIорядку договори з II1дIIрисмствами,

)rстаЕовами та органiзацiями (в тому числi iноземними) шоло проведення

pбiT, спрямованих на виконання покладених на нъого завданъ;

- запцдI4rи фахiвцiв iнших закладiв, установ та органiзацiй рiзних форIvr

BпacцocTi длЯ 
"uдurп"" 

соцiальНих посJIУг особаМ (сiм'ям), якi перебуваютъ у
clс,,Iaд{lD( життевих о б ставинах ;

- одержувати в установленому порядку вiд пiдприемств, установ та

органiзачiЙ iнформацiю з питань, що належать до його компетенцiI;

- вживати iаходiв для забезпечення захисту прав, свобод i законних

iггересiВ осiб' сiмей; 
гво y пDедставн осiб, сiмей та- здйсr*овати посередництво у представЕицтв1 1нтересlв

порушувати кJIопотання про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб,

виннIтк у,порушеннi вимог законодавства з питанъ надання соцiальних

посJtуг та проведеннrI соцiальноi роботи.
4. Система взаемодii

4.1. Вiддiл пiд час виконання покладених на нього завданъ взаемодiе з

iншц/и структурними пiдроздiлами селищнот ради, пiдприсмствами,

установами та органiзацiями ycix форм власностi, бб'еднаннями громадян.
5. Структура вiддiлу

5.1. ПоложеЕнrI про Вiддiл затверджуетъся ,Щворiчанською селищною

радою.
5.2. ГраНична чиселънiсть, фо"д оплати працi працiвникiв Вiддiлу

визначаютъся в межах вiдповiдних бюджетних призначень у встановленому

законодавством порядку.
штатний розпис та кошторис Вiддiлу затверджуються в

установленому закоЕодавством порядку селищним головою.

5.3. ВiдДiл очолпОе начыIъник, який призначасться на посаду селищним

головою на конкурснiй ocHoBi чи за iншою rrроцедурою, передбаченою

законодавством Украiни i звiльняетъся з посади селищним головою.
б. Керiвництво вiддiлу

6.1. Начальник Вiддiлу вiдповiдно до функцiонzUIъних обов'язкiв

здiйснюс керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу, несе персон€Lлъну вiдповiдальнiсть

за невиконання або Еен€шежне виконання покладених на нього завдань,

реалiзацiю його повноважень, дотримання трудовоi дисциплiни.
6.2. Розробляе та затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв Вiддiлу та

визначас ступiнь ix вiдповiдальностi.
6.з. Надае пропозицii селищному головi щодо заохочення, притягнення

до дисциплiнарноi вiдповiдалъностi, працiвникiв Вiддiлу.
6.4. Вносить пропозицiт щодо розгляду на засiданнях виконкому

питань, що н€LлеЖать дО компетеНцii Вiддiлу, розробляе проекти вiдповiдних

рiшень виконавчого KoMiTeTy та селищноi ради.
6.5. Проводить особистий прийом |ромадян з питанъ, що нIIJIежатъ до

повноважень Вiддiлу.



6.6. Готуе у межах свое1

коrггро-]ю с iх виконаннrI.
6.7. Здiйснюе iншi

:itочого з аконодавства.
6.8. Мас право брати

сL\Iоврядування та вистуfIати на

Bi:-riry.
6.9. Працiвники Вiддiпу

поса.]овими iнструкцiями.

Секретар селищноi ради

повноваження, покладенi на нъого вiдповiдно до

участъ в засiданнях органiв мiсцевого

них з питанъ, що наJIежать до компетенцii

дiють в межах повноважень, визначених

компетенцiТ розпорядження, органlзовуе 1

Людмила ГЛОТОВА

7. Органiзацiя роботи,
7'|'ВiддiлзДiйсrпоесВоЮдiяльнiстьВМежах,ВиЗначенихциМ

по--iоженням та посадовими iнструкцiями, змiни i доповнення до цъого

По-rоженнrl вносяться сеrrищною радою,
7.2. Щiловодство ведеться,iiд"о з номенкJIатурою справ Вiддiлу,

8. Фiнансування дiяльностi Вiддiлу

8.1 Вiлriл фiнансуетъся за рахунок коштiв селищного бюджету, якl

видiленi на його утримання
8.2 Щжер.пuоп" фiнансування Вiддiлу с: кошти бюджету громади; 1нш1

кошти, переданi ВiддiJry згiдно з чинним законодавством,

8.з БухгалтерЪ"кrи облiк та складання фiнансовоi звiтностi Вiддiлу

з:iйснrоеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства,
9. Заключнi положення

9.1.ПоклаДаннянаВiддiлобов'язкiв,непередбачениХциМ
ПоложеннrIм, а також тих, що не вiдносяться до фаховоi дiялъностi Вiддiлу,

не дошускаеться.
g.2,ЛiквiдацiяiреорганiзацiяВiддiлУзДiйснюетьсяЗарlшенняМ

fiворiчанськоi селищноi ради у встановленому законом порядку,

g.з. Змiни i доповнення до цього Положення вносятъся рiшенням

]ворiчансъкоi селищноi ради, шляхом викладення Положення в новiй

pe:aшriT.
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