
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 687
  23 жовтня 2019 року                                                                29 сесія 7 скликання

Про перейменування відділу у справах дітей у відділ у справах дітей,
молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи  для  дітей»,  Закону  України  «Про  забезпечення  організаційно-
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування» , Постанова КМУ від 30 серпня 2007 р. №1068 Про
затвердження типових положень про службу у справах дітей, рішення сільської
ради «Про створення відділу у справах дітей» 12 квітня №468

 

ВИРІШИЛА:

1.  Перейменувати відділ у справах дітей Лука-Мелешківської  сільської
ради у відділ у справах дітей, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської
ради.

2. Затвердити положення про службу у справах дітей, молоді та спорту
Лука-Мелешківської сільської ради (додається).

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   постійну  комісії
сільської ради з  питань освіти,  культури,  молоді,  фізкультури і  спорту, прав
людини, законності, депутатської діяльності. 
 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич

Додаток 1



(Проект) 
ПОЛОЖЕННЯ 

відділу у справах дітей, молоді та спорту
Лука-Мелешківської сільської ради

1. РОЗДІЛ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1.1.Відділ у справах дітей,  молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської
ради (далі-Відділ) є  є виконавчим органом Лука-Мелешківської сільської ради
створюється  сільською  радою,  підзвітний  і  підконтрольний  сільській   раді,
підпорядкований  виконавчому  комітету  сільської   ради,  сільському  голові,
секретарю  сільської   ради,  заступнику  сільського  голови,  відповідно  до
розподілу  обов’язків,  а  з  питань  здійснення  делегованих  повноважень
підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією
про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод,  Європейською хартією
місцевого самоврядування,  іншими  міжнародними договорами та  правовими
актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про
місцеве самоврядування  в  Україні»,  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для  дітей»,  «Про  охорону дитинства»,  «Про  забезпеченняорганізаційно-
правових  умов  соціального захисту дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування» та іншими законами України з питань організації та
діяльності органів місцевого самоврядування,  постановами  Верховної  Ради
України,  актами  Президента  України,  декретами,  постановами  і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Лука-Мелешківської
об’єднаної  територіальної громади, наказами  Мінсоцполітики, наказами
Міністерства  молоді  та  спорту  України,  рішеннями  сільської  ради  і
виконавчого  комітету,  розпорядженнями  сільського  голови,  а  також  даним
Положенням і іншими нормативними актами.

2.РОЗДІЛ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ.

     2.1. Метою Відділу є забезпечення у межах визначених законодавством прав
членів територіальної громади в сфері захисту прав, свобод і законних інтересів
дітей та молоді шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм,
надання населенню якісних послуг.

 

3.РОЗДІЛ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ.

3.1.          Для  досягнення  мети  своєї  діяльності  Відділ  вирішує  наступні
завдання:



3.1.1.  Реалізує  на  відповідній  території  державну  політику  з  питань
соціального    захисту     дітей,запобігання  дитячій  бездоглядності  та
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.1.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з іншими структурними
підрозділами  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської
ради,підприємствами,   установами  та  організаціями  усіх  форм  власності,
громадськими  організаціями  заходів   щодо   захисту  прав,свобод  і  законних
інтересів дітей та заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту, реалізацію
фізкультурно-спортивних програм;

3.1.3.  Координує  зусилля  структурних  підрозділів  виконавчого  комітету
Лука-Мелешківської  сільської  ради,  підприємств,   установ  та  організацій
усіхформ  власності  у  вирішенні  питань    соціального    захисту    дітей    та
організації роботи  із запобігання  дитячій  бездоглядності та безпритульності;

3.1.4.  Забезпечує  додержання  вимог  законодавства  щодо  влаштування
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  до  сімейних  форм
виховання:  усиновлення,  встановлення  опіки  та  піклування  над  ними,
влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо;

3.1.5.  Здійснює  контроль   за  умовами   утримання   і  виховання  дітей  у
закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського піклування,
спеціальних   установах  і  закладах  соціального  захистудля  дітей  усіх  форм
власності,  які  функціонують  на  території  Лука-Мелешківської  об’єднаної
територіальної громади; 

3.1.6.Забезпечує ведення державної  статистики  щодо дітей відповідно   до
законодавства України та міжнародних стандартів;

3.1.7.  Веде  обліки   дітей,   які   перебувають  у   складних   життєвих
обставинах,   дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,
усиновлених,   влаштованих  до  прийомних  сімей,     дитячих    будинків
сімейного типу  та соціально  –   реабілітаційних    центрів;

3.1.8.  Готує пропозиції щодо проведення заходів,  спрямованих  на
покращеннязахисту  прав,  свобод і  законних інтересів дітей  та  профілактику
негативних явищ у цій сфері.

3.1.9.  Якісно,  ефективно  та  вчасно  організовує  роботу  зі  зверненнями
громадян;

3.1.10. Виявляє сім’ї, дітей та молодь, які перебувають у складних життєвих
обставинах;

3.1.11. Здійснює соціальний супровід, надає соціальні послуги та здійснює
інші заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного
стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги.

3.2.  Забезпечення  на  території  Лука-Мелешківської  об’єднаної
територіальної  громади  реалізацію  державної  політики  у  сфері  фізичної
культури, спорту, молодіжної політики та оздоровлення дітей;

3.3.  Розроблення  комплексних  і  цільових  програм  розвитку  фізичної
культури,  молодіжної  політики,  оздоровлення  дітей  та  організаційне
забезпечення їх реалізації;

3.4. Організація  і  проведення  фізкультурно-спортивних  заходів  серед
широких  верств  населення,  залучення  їх  до  занять  фізичною  культурою  та
спортом;



3.5. Забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-
тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях
різних рівнів;

3.6.Забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності
у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах
пріоритету  оздоровчої  спрямованості,  використання  сучасних засобів  і  форм
розвитку фізичної культури населення;

3.7.  Забезпечує  дотримання  конституційних  прав  та  свобод  людини  і
громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

3.8.  Забезпечує  виконання  вимог  діючого  законодавства  України  щодо
конфіденційності інформації відносно особи.

3.9.  Не  допускає у  своїй діяльності порушення вимог антикорупційного
законодавства.

3.10.  Здійснює виконання інших завдань, покладених на Відділ, відповідно
до чинного законодавства.

4.РОЗДІЛ  «ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА
ПОВНОВАЖЕНЬ».

4.1.Відповідно до покладених на Відділ  завдань,  Відділ  реалізує наступні
функції:

4.1.1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами
виконавчої влади,  органами  місцевого самоврядування,  підприємствами,
установами  та  організаціями незалежно від  форм  власності,  громадськими
організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.1.2. Надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,
громадським  організаціям,  громадянам  практичну  та методичну допомоги,
консультації  з  питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми
правопорушень;

4.1.3. Здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування;

4.1.4.  Проводить  роботу  щодо  соціально-правового  захисту  дітей,  
запобігання  бездоглядності  та   правопорушенням  серед  них,  
соціально-психологічної  реабілітації  найбільш  уразливих  категорій  
дітей;

4.1.5.  Сприяє  розвитку  різних  форм  виховання  дітей-сиріт  і  дітей,  
позбавлених  батьківського  піклування;

4.1.6.  Веде  Єдиний  електронний  банк  даних  про  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  сімей   потенційних  усиновлювачів,
опікунів,  піклувальників,  прийомних  батьків,  батьків-вихователів,  дітей,  які
перебувають  в  складних життєвих обставинах  (далі-  ЄІАС «Діти»),  в  межах
наданих повноважень;

4.1.7.  Готує  інформаційно-аналітичні       і        статистичніматеріали,
організовує дослідження   стану   соціального   захисту  дітей,  запобігання
дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.1.8.  Визначає  пріоритетні   напрями   поліпшення   на  території  громади



становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному
та  інтелектуальному  розвиткові,   запобігання  дитячій   бездоглядності   та
безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень;

4.1.9. Сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціями у
проведенні ними роботи з питань дітей та молоді;

4.1.10. Готує пропозиції до проектів місцевих програм і планів поліпшення
становища   дітей  і  молоді,  протидії  торгівлі  людьми,  охорони  дитинства,
оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;

4.1.11.  Організовує    розроблення    здійснення       на     відповідній
території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,
інтелектуального   і   духовного      розвитку,       запобігання     дитячій
бездоглядностіта   безпритульності,   запобігання   вчиненню  дітьми
правопорушень; 

4.1.12.Готує пакет документів на влаштування    дітей-сиріт    та    дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,    під    опіку,    піклування,    до
прийомних   сімей   та   дитячих   будинків   сімейного   типу,    сприяє
усиновленню; 

4.1.13.  Подає  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм,   планів і
прогнозів  у   частині   соціального   захисту,   забезпечення   прав,  свобод  і
законних інтересів дітей; 

4.1.14.  Забезпечує   у   межах своїх  повноважень здійснення  контролю за
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей   і запобігання
вчиненню ними правопорушень; 

4.1.15. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей,    дітей-
сиріт   та   дітей,    позбавлених   батьківськогопіклування,  у сім'ях,  сім'ях
опікунів/піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

4.1.16. Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевихорганів
виконавчої  влади,науковими установами  організовує  іпроводить  соціологічні
дослідження,   готує   статистичні   таінформаційні  матеріали  про  причини  і
умови   вчинення    дітьми  
правопорушень,   вивчає   і   поширює   міжнародний   досвід   з
питаньсоціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 

4.1.17.  Надає  організаційну  і  методичну  допомогу  центру   соціально-
психологічної    реабілітації    дітей  (далі-Центр),  здійснюєбезпосередній
контроль  за  станом утримання, виховання, навчання дітей Центру, у разі його
створення; 

4.1.18. Розробляє   і  подає  на  розгляд  Лука-Мелешківської сільської ради
пропозиції   стосовно  бюджетних   асигнувань   на   виконання   програмі
здійснення  заходів  щодо  реалізації  державної  політики  з  питань  дітей,
спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності   та  безпритульності,    а
також  утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для
дітей;  
4.1.19.  Веде  облік  дітей,  які  перебувають  у  складних життєвих обставинах,
дітей-сиріт   та   дітей,позбавлених   батьківського  піклування,   усиновлених,
влаштованих  до  прийомних  сімей,  дитячихбудинків   сімейного   типу,
соціально-реабілітаційного  центру та інших закладів, в яких перебувають діти; 

4.1.20.  Проводить  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  щодо  пошуку
потенційних кандидатів в усиновлювачі,  опікуни, піклувальники,      батьки-



вихователі,  прийомні  батьки,  тощо;  надає  потенційним  опікунам,
піклувальникам  інформацію  про  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які  перебувають на обліку тавидає направлення на
відвідування  закладів  з  метою     налагодження  психологічногоконтактуз
дитиною; 

4.1.21.Готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис їїмайна,  а
також  акт  обстеження  житлово-побутових  умов  потенційногоопікуна,
піклувальника;

4.1.22.  Проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях
опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз
на  рік,   крім  першої  перевірки,   яка  проводиться  через  три  місяці  після
встановлення опіки та піклування; 

4.1.23.Готує  звіт  про  стан  виховання,  утримання  і  розвитку  дітей  в
прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 

4.1.24. Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та
дітей,позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту
для   дітей   у  сім'ї  усиновлювачів,  опікунів,   піклувальників,   до  дитячих
будинків   сімейного   типу,  
прийомних сімей; 

4.1.25.  Готує  та  подає  в  установленому  порядку  статистичну  звітність;  
4.1.26.  Розглядає  в  установленому  порядку  звернення  громадян;  
4.1.27. Розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації
усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника
молодше 18 років; 

4.1.28.Проводить  інформаційно-роз'яснювальну  роботу  з  питань,  що
належать до його компетенції, через засоби масової інформації; 

4.1.29.  Організовує  виконання  Конституції  і  законів  України,  актів
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказів  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади. 

4.1.30.  Готує  та  представляє  на  засіданні  Комісії  з  питань  сім’ї  і  дітей,
запобігання  та  протидії  домашньому насильству матеріали щодо батьків,  які
неналежним чином виконують обов'язки  по вихованню та  утриманню дітей,
позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх
батьківських  прав,  поновлення  громадян  у  батьківських  правах,  повернення
батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним,
визначення місця проживання дитини, спорів, пов'язаних з вихованням дітей,
захистом майнових (житлових) прав дітей,  зміною прізвища або реєстрацією
народження дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі,
надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини
до психіатричного  закладу,  направлення дитини на  тимчасове  утримання до
дитячого закладу;

4.1.31. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків
у  вихованні  дитини,  місця  проживання  дитини,  позбавлення  та  поновлення
батьківських  прав,  побачення  з  дитиною  матері,  батька,  які  позбавлені
батьківських  прав,  відібрання  дитини  від  особи,  яка  тримає  її  у  себе  не  на
підставі  закону  або  рішення  суду,  управління  батьками  майном  дитини,
скасування  усиновлення  та  визнання  його  недійсним  та  інші  висновки,
передбачені чинним законодавством України;



4.1.32.  Готує  проекти  рішень  виконкому щодо згоди  або  заперечення  на
відчуження нерухомого майна (в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого
є  дитина  або  право  користування  яким  має  дитина,  направлення  дітей  в
державні  інтернатні  установи,  зміну  прізвища  дитини,  реєстрацію  дитини  в
органах  реєстрації  актів  цивільного  стану,  надання  дитині-сироті  та  дитині,
позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та
дитиною,  позбавленою  батьківського  піклування,  статусу,  надання  повної
цивільної  дієздатності  неповнолітній  особі,  надання  згоди  на  проведення
психіатричного  огляду  та  госпіталізацію  дитини  до  психіатричного  закладу,
визначення  порядку  участі  одного  з  батьків  у  вихованні  дитини,  створення
прийомної  сім'ї,  призначення  опікунами/піклувальниками,  звільнення  від
обов'язків  опікуна/піклувальника,  припинення  опіки/піклування  та  інші,  які
стосуються захисту прав дітей;

4.1.33. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і
умов,  що сприяють  вчиненню дітьми правопорушень,  а  також діяльність  та
позитивний  вплив  на  поведінку  окремих  дітей  в  сім'ї,  на  підприємстві,  в
установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.

4.2.  Здійснює нагляд  за  умовами проживання  та  виховання усиновлених
дітей.

4.3.  Здійснює,  в  межах  компетенції,  своєчасне  внесення  достовірної
інформації  в  ЄІАС  «Діти»  щодо  обліку  дітей,  які  залишились  без
батьківського  піклування,  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  кандидатів  в  усиновлювачі,  сімей  потенційних  опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей,
які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів.

4.4.  Здійснює  загальне  керівництво  в  галузях  фізичної  культури,  спорту,
молодіжної політики та забезпечує координацію оздоровлення дітей;

4.4.1.      Готує  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм  і  планів
розвитку  фізичної  культури  та  спорту,  молодіжної  політики,  оздоровлення
дітей забезпечує їх виконання;

4.4.2.   Розробляє  і  подає  на  розгляд  виконавчого  комітету  пропозиції  до
проектів  фінансування  та  матеріально-технічного  забезпечення  виконання
програм  і  здійснення  заходів,  спрямованих  на  розвиток  фізичної  культури і
спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей;

4.4.3.    Готує  та  подає  в  установленому  порядку  аналітичні  матеріали  і
статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4.4.4.    Залучає  громадські  організації  фізкультурно-оздоровчої
спрямованості,  молодіжні,  дитячі  та  інші організації,  фізкультурно-спортивні
товариства, благодійні організації до проведення змагань;

4.4.5.    Організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки,
фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на
підвищення  культурно-освітнього  рівня  та  покращення  фізичного  виховання
дітей і молоді;

4.4.6.  Забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  організацію  і  сприяє
активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій



та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту
інвалідів і ветеранів;

4.4.7.  Здійснює  контроль  за  дотриманням  законодавства  з  питань,  що
належать до його компетенції;

4.4.8.  Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що
належать до його компетенції;

4.4.9.  Порушує  в  установленому  порядку  клопотання  про  відзначення
спортсменів,  тренерів,  працівників  сфери  фізичної  культури  та  спорту
державними  нагородами,  присвоєння  їм  спортивних  звань,  а  також  про
призначення  стипендій  і  премій  талановитим,  перспективним,  видатним
спортсменам,  тренерам  та  діячам  фізичної  культури  і  спорту  в  Лука-
Мелешківській ОТГ;

4.4.10. Комплектує  склад  збірну  команду  Лука-Мелешківської  ОТГ  за
видами  спорту  і  забезпечує  організацію  підготовки  та  участі  спортсменів  у
змаганнях обласного,районного, міського рівня;

4.4.11. Сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних
закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-
технічної бази;

4.4.12.  Здійснює  контроль  за  технічним станом,  ефективністю і  цільовим
використанням спортивних об'єктів,  та  дотриманням правил безпеки під  час
проведення масових спортивних заходів;

4.4.13. Задає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу
з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

4.4.14. Забезпечує формування календарних планів  навчально-тренувальних
зборів,  спортивних  та  фізкультурно-оздоровчих  заходів  у  межах  коштів,
передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

4.4.15.  Координує  діяльність  підприємств,  установ,  організацій  усіх  форм
власності і зацікавлених у розвитку фізичної культури і спорту.

4.4.16. Забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв і скарг
громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх породжують;

4.4.17. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл
усіх типів, незалежно від їх підпорядкування;

4.4.18. Координує  в  межах  своїх  повноважень  здійснення  заходів,
спрямованих  на  організацію  оздоровлення,  відпочинку  та  дозвілля  дітей  та
молоді,  самостійно  виконує  відповідні  програми,  сприяє  збереженню  та
розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

4.5. Відділ реалізує також наступні функції:
4.5.1.  Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань,

щовідносяться до компетенції Відділу, за встановленим графіком.
4.5.2. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані

матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на внутрішньому порталі і
зовнішньому сайті Лука-Мелешківської сільської ради.
 4.5.3. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом
участі в грантових программах міжнародних організацій та фондів.

4.5.4.  Організовує проведення засідань,  координаційних  рад  та  інших
заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.



4.6. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на нього завдань,
відповідно до законодавства.

5. РОЗДІЛ. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ.

5. Відділ, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з органами
виконавчої  влади,  відділами,  управліннями,  департаментами  та  іншими
виконавчими  органами  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  депутатами,
постійними  комісіями,  тимчасовими  контрольними  комісіями  та  іншими
органами, утвореними Лука-Мелешківської сільською радою, підприємствами,
установами,  організаціями  незалежно  від  форми  власності,  об'єднаннями
громадян.

6. РОЗДІЛ. ПРАВА СЛУЖБИ.

6.1. Відділ має право: 
6.1. 1. Приймати з питань, що належать до його компетенції, рішення, які  є

обов'язкові  для  виконанняпідприємствами, установами   та організаціями  усіх
форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

6.1.2.  Отримувати   в   установленому  порядку  від  інших  структурних
підрозділів  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  підприємств,   установ    та
організацій   усіх   форм   власностіінформацію,  документи та інші матеріали з
питань,  що належать до його компетенції.

6.1.3.  Отримувати  повідомлення  від  підприємств,  установ  та  організацій
усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих
ним рішень;

6.1.4. Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також
з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності;

6.1.5.  Проводити  роботу  серед дітей  з  метою  запобігання вчиненню
правопорушень; 

6.1.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування  питання  про   направлення   до   спеціальних  установ,
навчальних закладів усіх  форм  власності дітей,  які перебувають у складних
життєвих обставинах,  не одноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні
заклади; 

6.1.7.  Забезпечувати додержання вимог законодавства  щодо встановлення
опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки
сімейного типу, прийомні сім'ї;

6.1.8. В межах чинного законодавства,  вести справи з опіки, піклування над
дітьми та нагляд за усиновленими дітьми;

6.1.9. Перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у
закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей, позбавлених батьківського  піклування,
спеціальних   установах   і   закладахсоціального захистудля дітей усіх форм



власності,   стан виховної роботи з дітьми унавчальних закладах,  за  місцем
проживання,   а  також   у   разі   необхідності  –  умови  роботи  працівників
молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм
власності; 

6.1.10.  Представляти,  у  разі  необхідності,   інтереси  дітей  в  судах,  у  їх
відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіхформ власності;

6.1.11. Запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,
посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до  порушення
прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності, вчинення правопорушень,  і
вживати  заходів  до  
усунення таких причин; 

6.1.12 Укладати    в установленому    порядку    угоди   про співробітництво
з науковими установами,  жіночими,  молодіжними,  дитячими   та    іншими
об'єднаннями  громадян    і   благодійними  організаціями;  
6.1.13. Скликати в установленному  порядку  наради,  конференції,  семінари з
питань, що належать до його компетенції; 

6.1.14. Проводити особистий прийом дітей,  а також  їх батьків, опікунів чи
піклувальників,  розглядати їх скарги  та  заяви  з питань, що належать до його
компетенції; 

6.1.15.  Визначати   потребу   в  утворенні спеціальних установ  і  закладів
соціального захисту для дітей; 

6.1.16. Розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримуватигромадські
програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод
і законних інтересів дітей; 

6.1.17. Відвідувати дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах,
перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем їх проживання,  навчання і
роботи;  вживати заходів  для  їх соціального захисту дітей.

6.1.18.  Залучати  за  узгодженням  з  керівником  виконавчого  органу  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  відповідних  спеціалістів  для  підготовки
нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які
проводяться службою, відповідно до покладених на неї завдань.

6.1.20.  Брати  участь  у  пленарних  засіданнях  сесій  Лука-Мелешківської
сільської  ради,  засіданнях  постійних  комісій  Лука-Мелешківської  сільської
ради та виконавчого комітету,  нарадах,  комісіях,  робочих групах,  утворених
міською  радою,  її  виконавчими  органами,  Лука-Мелешківським  сільським
головою.

6.1.21.  Звертатися  у  разі  порушення  прав  та  законних  інтересів  дітей,  а
також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій
незалежно від форм власності.

6.1.22. Ініціювати притягнення батьків до адміністративної відповідальності
за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в
сім'ї.

6.1.23. Узгоджувати відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх
форм власності.

6.2.  Порушувати  в  установленому  порядку  питання  про  обмеження або
позбавлення дітей віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися
своїм заробітком, прибутком, стипендією.



6.3. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

7. РОЗДІЛ. СТРУКТУРА СЛУЖБИ.

7.1. Штатний розпис Відділу затверджується сесією Лука-Мелешківської
сільської  ради  у  межах  граничної  чисельності  та  фонду  оплати  праці
працівників, затверджених відповідною радою.

7.3.Начальник Відділу,  та інші працівники Відділу, відповідно до вимог
чинного  законодавства України,  призначаються  на  посаду  і  звільняються  з
посади сільським головою Лука-Мелешківської сільської ради.

7.4.  Посадові  обов'язки  працівників  Відділу  визначаються  посадовими
інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

7.4.1.  В окремих випадках,  у разі  службової  необхідності,  за  дорученням
начальника  Відділу  виконують  повноваження,  не  передбаченні  посадовими
інструкціями,  але  в  межах  повноважень  посадової  особи  органів  місцевого
самоврядування.

7.5.  Посадові  особи  Відділу  зобов'язані  постійно  підвищувати  свій
кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання,
тощо.

7.6. Для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами
та  дітьми,  позбавленими  батьківського  піклування,  у  складі  Відділу
створюється окремий підрозділ, діяльність якого визначається в установленому
порядку.  Штатна  чисельність  такого  підрозділу  встановлюється  залежно  від
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але має
становити не менше двох осіб.

8. РОЗДІЛ. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ.

8.1.  Відділ очолює начальник,  який призначається на посаду сільським
головою на конкурсній основі.

8.2. Начальник відділу, несе персональну відповідальність за виконання
покладених на відділ завдань;

8.3. Подає на затвердження голові Лука-Мелешківської ОТГ положення
про відділ, яке затверджується сесією.

8.4. Затверджує  посадові  інструкції  працівників  відділу  та  розподіляє
обов’язки між ними;

8.5.  Планує  роботу  структурного  підрозділу,  вносить  пропозиції  щодо
формування планів роботи сільської ради;

8.6.  Вживає  заходів  до  удосконалення  організації  та  підвищення
ефективності роботи відділу;



8.7. Звітує  перед  головою  Лука-Мелешківської  ОТГ  про  виконання
покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8.8. Може брати участь у сесіях сільської ради.
     8.9. Подає на затвердження голови Лука-Мелешківської сільської ради

проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної
чисельності та фонду оплати праці його працівників;

    8.10. Здійснює добір кадрів;
     8.11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності

відділу.
8.12. Подає  голові  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної

громади  пропозиції щодо:
8.12.1  Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  у  порядку,

передбаченому  законодавством  про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування, посадових осіб відділу, присвоєння їм рангів посадових осіб
органів  місцевого  самоврядування,  їх  заохочення  та  притягнення  до
дисциплінарної відповідальності;

8.12.2  Прийняття  на  роботу  та  звільнення  з  роботи  у  порядку,
передбаченому  законодавством  про  працю,  працівників  відділу,  які  не
посадовими  особами  органу  місцевого  самоврядування,  їх  заохочення  та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень відділу;

8.14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього
трудового розпорядку;

8.15. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. РОЗДІЛ. СТАТУС СЛУЖБИ.

9.1.  Відділє  юридичною  особою,  має  круглу  печатку  з  зображенням 
Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із
своїми реквізитами.

9.2. Майно, яке знаходиться на балансі  Відділу  є комунальною  власністю
Лука-Мелешківської  сільської ради  та  перебуває  в  оперативному  управлінні
(користуванні) Відділу.

9.3. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється за рішенням сесії Лука-
Мелешківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4.  3міни  і  доповнення  до  цього Положення вносяться в  порядку,
встановленому для його прийняття.

9.5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

9.6.  Відділє  неприбутковою  організацією  та  не  має  на  меті  отримання
доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників),
працівників  (крім  оплати  їхньої  праці,  нарахування  єдиного  соціального
внеску).



9.7.  Місцезнаходження  Відділу:  Вінницька  область,  Вінницький  район,
с.Лука-Мелешківська, вул. Центральна 2А
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