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УКРАЇНА

ПЕЧЕРСЬКА РАЙ ОН Н А В М ІСТІ КИЄВІ ДЕРЖ АВН А АДМ ІНІСТРАЦІЯ

СЛУЖ БА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Про затвердження положень про відділи 
та посадових інструкцій працівників Служби 
у справах дітей Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889 -VIII, 
постанови Кабінету М іністрів України від 24 жовтня 2008 року №  866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, повязаної із захистом прав 
дитини», Положення про Службу у справах дітей Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 28 березня 2018 року 
№ 77-к

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про юридичний відділ Служби у справах дітей 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (додається);

2. Затвердити Положення про відділ з питань соціального захисту прав 
дітей Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної 
(додається);

3. Затвердити посадову інструкцію заступника начальника Служби у 
справах дітей -  начальника юридичного відділу (додається);

НАКАЗ

№
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4. Затвердити посадову інструкцію начальника відділу з питань 
соціального захисту прав дітей Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації (додається);
5. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста юридичного

відділу Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації (додається);
6. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста юридичного

відділу Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації (додається); _ _ _ _
7. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста відділу з

питань соціального захисту прав дітей Служби у справах дітей Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації (додається),

8. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста відділу з 
питань соціального захисту прав дітей Служби у справах дітей Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації (додається);

9. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста відділу з 
питань соціального захисту прав дітей Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації (додається); _
10. Затвердили посадову інструкцію головного спеціаліста відділу з 

питань соціального захисту прав дітей Служби у справах дітей Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації (додається);

11. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста відділу з 
питань соціального захисту прав дітей Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації (додається);
12. Затвердити посадову інструкцію головного спеціаліста -  бухгалтера 

Служби у Справах дітей Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації (додається). # ^
13. Визнати таким, що втратив чинність наказ Служби у справах дітей

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 січня 
2017 року № 03-к «Про затвердження положень про відділи та посадових 
інструкцій працівників Служби у справах дітей Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації».

Заступник начальника Служби у справах дітей 
начальник юридичного відділу



і . УКРАЇНА
П ЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М ІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.03.2018 77-к

    № _________Ч

Про затвердження Положення про Службу 
у справах дітей Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації та посадової 
інструкції начальника Служби у справах дітей 

1 Печерської районної в місті Києві державної 
“адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про держ авну службу», постанови Кабінету М іністрів 
України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового 
положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», 
постанови Кабінету М іністрі^гУкраїни від ЗО серпня 2007 року № 1068 «Про 
затвердження Типових положень про службу у справах дітей» та у зв ’язку із 
внесенням змін до структури Служби у справах дітей Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації та покладення на начальника Служби 
здійснення функцій керівника державної служби:

1. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації (додається).

2. Затвердити посадову інструкцію начальника Служби у справах дітей 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (додається).

3. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 27 грудня 2016 року 
№ 623-к «Про затвердження Положення про Службу у справах дітей 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадових 
інструкцій начальника Служби у справах дітей та заступника начальника 
Служби у справах дітей -  начальника юридичного відділу»

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступникар@ йЄй^Печерської райо/ноТ в мібтГ~Києві державної адміністрації 
Загуменибщ^.№ ^^\_ О/ЬІ і ' ^

Голова* Ui*0fi0L3> -  ) ь  І С. М артинчук
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ПОЛОЖЕННЯ  
про Службу у справах дітей 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Служба у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації (далі -  Служба) є структурним підрозділом Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації, який утворюється головою Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний 
голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та Службі у 
справах дітей та сім’ї  виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами 
та законами України, Конвенцією ООН про права дитини, указами Президента 
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби, наказами Міністерства соціальної 
політики України, міжнародними договорами України, рішеннями Київської 
міської ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Служби у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), цим Положенням а також іншими нормативно 
-  правовими актами.



3. Основними завданнями Служби є:

•1) Реалізація на відповідній території державної політики з питань 
соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень,

2) Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними 
підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 
громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних

інтересів дітей;

3) Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 
запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

4) Виявлення; дітей, які залишились без батьківського піклування;

5) Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення 
опіки, піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї;

6) Влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, 
піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння

усиновленню;

7) Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм

власності;

8) Сприяння розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування;
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9) Ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства 
України та міжнародних стандартів;

10) Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, 
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та 
соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

11) Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським 
організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з 
питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми 
правопорушень;

12) Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

13) Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є 
Служба.

14) Забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізацію державної 
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

15) Забезпечення захисту персональних даних.

16) Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;

17) Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 
організація досліджень стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

18) Вивчення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території 
становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
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19) Забезпечення, у межах своїх повноважень, виконання завдань 
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, 
спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і 
духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 
запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, 
громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, 
методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального 
захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) Оформлює документи на усиновлення та на влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4) Оформлює клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на інші форми влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5) Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у 
частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

дітей.

6) Забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за 
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 
вчиненю ними правопорушень.

7) Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у 
спеціальних виховних установах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених



батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках 
сімейного типу, прийомних сім'ях.

8) Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів 
виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні 
дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови 
вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з 
питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

9) Надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально- 
психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі 
містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.

10) Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту 
дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та 
безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

11) Розробляє і* подає на розгляд Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на 
виконання програм і 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.

12) Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, 
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та 
соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

13) Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, 
батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які 
перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з 
метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
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14) ‘ Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її 
майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, 

піклувальника.

15) Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сімях 
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.

16) Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в 

прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

17) 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.

18) Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

19) Розглядає* в установленому порядку звернення громадян.

20) Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації 
усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника 

молодше 18 років.

21) Здійснює роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням,

22) Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать 
до її компетенції, через засоби масової інформації.

23) Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, 
відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є 
обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами
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місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх 
форм власності, посадовими особами, громадянами.

2) Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею 

рішень. ■

3) Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідних органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її 
компетенції, а від місцевих органів державної статистики -  статистичні дані, 
необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4) Звертатись до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі 
порушення прав та інтересів дітей.

5) Проводити* роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 

правопорушень.

6) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних 
закладів усіх форм власності дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

7) Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під 
опіку, піклування, на усиновлення.

8) Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

9) Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 
установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан 
виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також



у разі необхідності — умови роботи працівників молодше 18 років на 
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

10) Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в - судах, у їх 
відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

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. .

12) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на 
посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім і, дітей та

молоді.

13) Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 
науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 
об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

14) Скликати в установленному порядку наради, конференції, 
семінари з питань, що належать до компетенції Служби;

15) Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи 
піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її 

компетенції.

16) Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів 

соціального захисту для дітей.

17) Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми 
соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів дітей.
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18) Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, і 
перебувають на профілактичному обліку Служби, за місцем їх проживання, 
навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

19) Приймати рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, 
які їх замінюють, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю 

дитини.

20) Подавати голові Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації відповідне клопотання для прийняття рішення про негайне 
відібрання дитини у батьків. Після надходження клопотання голова чи інша 
уповноважена особа Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
протягом одного дня розглядає порушене питання та приймає відповідне 

рішення.

21) Вживати заходів щодо відібрання дитини у батьків та передавати її 
іншим родичам або тимчасово влаштовувати на підставі рішення Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації разом з сектором ювенальної 
превенції Печерського УП ГУНП у м.Києві, представниками закладу охорони 

здоров'я. ;

22) Інформувати місцеву прокуратуру за місцем проживання дитини та у 
семиденний строк після прийняття рішення звертатися до суду з позовом про 
позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у 
матері, батька без позбавлення батьківських прав.

23) Здійснювати, за участю інших структурних підрозділів Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, підготовку документів для 
звернення до суду про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав 
або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

24) Видавати заявникам витяг з дозволу на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна дитини у разі гарантування збереження її права на житло. У 
разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за межі населеного пункту, у 
рішенні зазначається строк та умови придбання житла з урахуванням інтересів 

дитини.

25) Подавати голові Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту
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майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни, піклувальники не 
виконують рішення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

26) Отримувати свідоцтво про народження дитини та витяг з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження.

27) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у відповідній 
галузі.

6. Служба, під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 
об’єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за 
погодженням із начальником Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

*•
8. На посаду начальника Служби призначається особа, яка відповідає 

вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

9. Начальник Служби має заступника, який призначається на посаду і 
звільняється з посади наказом начальника.

На посаду заступника начальника Служби призначається особа, яка 
відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

Начальник Служби:

- здійснює, визначені Законом України "Про державну службу", 
повноваження керівника державної служби у Службі.

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Служби;
- видає, у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання;
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- подає на затвердження голові Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації кошторис та штатний розпис Служби в межах 
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

- затверджує положення про відділи і функціональні обов'язки працівників 
Служби;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Служби.
- подає на затвердження голові Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації Положення про Службу;
- планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Служби;
- звітує перед головою Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації про виконання покладених на Службу завдань та затверджених 
планів роботи;

- може входити до складу колегії Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що 
належать до компетенції Служби та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
- представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними 

підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за 
дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і 
законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають 
державній реєстрації в територіальних органах М ін’юсту;

- здійснює добір кадрів;
- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Служби;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Служби;
- забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
- здійснює інші повноваження, визначені законом.
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10. На посади працівників Служби у справах дітей призначаються особи, 
які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну 

службу».
Для здійснення функцій, покладених на Службу у справах дітей, 

начальник, його заступник, працівники наділяються правами, виконують 
обов’язки і несуть відповідальність, відповідно до нормативно — правових актів, 
що регулюють порядок і умови проходження державної служби, а також 
Правил внутрішнього службового розпорядку Служби у справах дітей та цього 

Положення.

11. В структурі Служби є відділи:
- юридичний відділ;
- відділ з питань соціального захисту прав дітей.

Порядок здійснення відділами повноважень визначається положеннями про 
відділи, що затверджуються наказом начальника Служби.

Відділи очолюють начальники.
Ш татна чисельність відділів встановлюється залежно від кількості дітей, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше трьох 

осіб.
Положення про Службу, та внесення змін до нього, затверджуються 

розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

12. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції 
Служби, в ній може утворюватись колегія у складі начальника Служби (голова 
колегії), його заступника, керівників інших структурних підрозділів Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, органів Національної поліції, 
представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та 
благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації за поданням начальника Служби.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника Служби у справах 

дітей.



13. При Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 
створена комісія з питань захисту прав дітей, що є консультативно - дорадчим 
органом.

Утворює та очолює комісію голова Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 
дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 
виховання та всебічний розвиток.

Склад комісії та Положення про неї затверджуються головою Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до Типового 
положення про комісію з питань захисту прав дитини.

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється Службою у 
справах дітей.

14. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення 
діяльності та вирішення інших питань, у Службі можуть утворюватися наукові 
та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник 
Служби. ..

15. Утримання Служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників структурного

підрозділу визначається головою районної державної адміністрації, у межах 
відповідних бюджетних призначень.

Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює Печерська районна в 
місті Києві державна адміністрація.

Кошторис та штатний розпис Служби затверджується, у встановленому 
порядку, головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в 
межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

16. Служба є юридичною особою публічного права, має самостійний 
баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного 
Герба України та своїм найменуванням, власьіі^ланки.

Заступник керівника апарату П. Бабій



ЗАТВЕРДЖЕНО

1. Завдання, обов’язки та повноваження

1.1. Здійснює керівництво діяльністю Служби у справах дітей, несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань.

_ В2. Забезпечує виконання завдань та функцій щодо реалізації 
пріоритетних напрямів державної політики у сфері, доручені Службі.

1.3. Подає на затвердження голові Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації Положення про Службу.

1.4. Подає на затвердження голові Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації кошторис та штатний розпис Служби в межах 
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

1.5. Затверджує положення про відділи, посадові інструкції працівників 
Служби.

1.6. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи Служби.

1.8. Звітує перед головою Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації про виконання покладених на Службу завдань та затверджених 
планів роботи.

1.9. Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти 
розпоряджень з питань, що віднесені до компетенції Служби.

1.10. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює 
їх виконання.

1.11. Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), 
аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, комплексів заходів, 
пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на території району.

1.12. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у
сфері діяльності Служби у справах дітей, вживає заходів щодо їх 
поліпшення.

. J - 13' Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці Служби у справах 
дітей з іншими структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві

їілбводсї-ва-

;Рбзпо(Уяд-|(ення 
П ечєре^бїф ійонної в місті 

/Кйєві’Держа^нрї адміністрації

ПОСАДОВА І Н С Т Р - ^ д а и ^  
начальника Служби у справахдітей 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
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державної адміністрації, правоохоронними органами, а також з 
підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

1.14. Призначає на посади, звільняє з посад працівників Служби, 
переміщує працівників Служби, своєчасно заміщує вакансії, заохочує та 
накладає стягнення.

1.15. Розподіляє обов’язки між працівниками, визначає ступінь 
відповідальності заступника начальника Служби, начальників відділів, 
головних спеціалістів.

1.16. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності 
з чинним законодавством.

1.17. Забезпечує роботу з ведення діловодства в Службі у справах дітей.
1.18. Контролює стан внутрішньої трудової та виконавчої дисципліни в 

Службі.
1.19. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Служби.
1.20. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.
1.21. Забезпечує роботу з ведення Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти». -
1.22. Забезпечує дотримання працівниками Служби законодавства 

України з питань державної служби та запобігання корупції.

. 2. Має право

2.1. Представляти Службу у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями -  за 
дорученням голови Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації. , ,

2.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своєї 
компетенції.

2.3. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних 
органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, 
громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні 
дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Служби.

2.4. Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів 
законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими 
особами, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 
власності згідно з чинним законодавством та відповідно до затвердженої 
програми та планів проведення заходу або за дорученням керівництва.

2.5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення 
роботи Служби.

!
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2.6. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються 
діяльності Служби у справах дітей та вживати заходів щодо своєчасного 
розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

2.7. Залучати фахівців інших структурних підрозділів Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації, підвідомчих підприємств та 
організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до 
компетенції начальника Служби у справах дітей.

* - входити до складу колегії Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації.

- брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

3. Повинен знати

Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про 
запобігання корупції», нормативні документи, що стосуються державної 
служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та 
розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти, що 
регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування 
законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи 

, економіки, фінансів, права та управління, інструкцію з діловодства, правила 
ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного 
захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні 
засоби; ділову мову.

4. Квал іф ікац ійн і  вимоги

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем магістра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або 
досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а)

Заступник керівника апарату П. Бабій
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Головний спеціаліст -  бухгалтер Служби призначається начальником 
Служби, підзвітний та підконтрольний йому.
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1. Завдання, обов’язки та повноваження:

1.1. У своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами та 
Законами України, указами Президента України та постановами Верховної 
Ради України, актами Кабінету М іністрів України, та центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері державної служби, наказами М іністерства соціальної політики, 
рішеннями голови Київської міської ради, розпорядженнями Київської 
міської державної адміністрації та Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації, наказами начальника Служби у справах дітей та 
сім ’ї, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), наказами начальника Служби, іншими актами 
законодавства та нормативними документами щодо державної служби та 
діяльності Служби.

М атеріалами органів державного управління, головного управління 
Державного казначейства України, фінансових і контрольно-ревізійних 
органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності.

1.2. Забезпечує виконання завдань щодо організації бухгалтерського 
обліку господарсько-фінансової діяльності і контролює дотримання правил
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його ведення. Несе персональну відповідальність за виконанням покладених 
завдань, забезпечує виконання плану роботи Служби з питань, що 
стосуються доручень керівника.

1.3. Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних 
асигнувань на утримання, використання коштів.

1.4. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання 
та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у 
відповідні терміни.

1.5. Виконує і контролює роботу з ведення бухгалтерського обліку, 
майна, здійснює операції пов’язані з рухом коштів, проводить нарахування 
заробітної плати, веде облік і контроль за надходженням і використанням 
бюджетних асигнувань.

1.6. Контролює і бере участь в проведенні інвентаризації основних 
засобів.

1.7. Здійснює документообіг в органах Державного казначейства.

1.8. Складає меморіальні ордери та веде головну книгу.

1.9. Складає кошториси та плани асигнувань.

1.10. Складає довідки про зміни річних планів асигнувань та довідок до 
них, які надаються до органів Держказначейства.

1.11. Складає штатний розпис.

1.12. Складає та надає в відповідні органи місячну, квартальну та річну 
звітність.

1.13. Укладає договори з постачальниками.

1.14. Здійсню є контроль за законністю, своєчасністю та правильністю 
оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановленням 
посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю 
нарахування, перерахування податків до бюджету та інших платежів.

1.15. Працю є із структурою зарплати в програмі 1C: карткою штатної 
одиниці, розрахунком тарифікаційних списків.

1.16. Працю є з бюджетом міста в структурі програми 1C: планами 
асигнувань, змінами до плану асигнувань, паспортом бюджетної програми, 
заявами на фінансування, бюджетним запитом, паспортом бюджетної 
програми, виконанням бюджетної програми за показниками.
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1.17. Складає звіти про здійснення доконкурсних закупівель.

1.18. Працює в інформаційній системі забезпечення електронних 
закупівель Е -  TENDER.

1.19. Готує відповіді з питань обліку та звітності за дорученням 
керівництва на запити відповідних органів виконавчої влади, фінансових 
структур.

1.20. Забезпечує збереження бухгалтерських документів.

1.21. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 
персональних даних.

1.22. Виконує інші завдання за дорученням начальника Служби у межах 
норм чинного законодавства.

1.23. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

2. М ає право:

2.1. На обробку персональних даних фізичних осіб, відповідно до 
законодавства з питань захисту персональних даних для виконання 
покладених завдань.

2.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та 
штатного розпису Служби.

2.3. П ідписувати і візувати документи в межах своєї компетенції. 
Користуватись правом другого підпису фінансових і банківських документів 
Служби.

2.4. Вносити на розгляд начальника Служби пропозиції, доповідні 
записки з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерського обліку.

3. П овинен знати:

Конституцію  України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; методичні, 
нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і контрольно- 
ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та контролю; 
практику застосування законодавства і нормативних актів щодо напрямів 
діяльності служби; основи державного управління; методи аналізу 
господарсько-фінансової діяльності; ринкові методи господарювання;
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правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та 
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та 
відповідні програмні засоби; ділову мову; ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 
володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а ) :______________________________
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П ОЛО Ж ЕН Н Я  
про юридичний відділ 

Служби у справах дітей  
П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Загальні положення:

1.1. Ю ридичний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом Служби у 
справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (далі 

— Служба), який утворю ється начальником Служби.

Відділ прямо підпорядковується начальнику Служби, підзвітний та 

підконтрольний йому.

Для представлення інтересів Служби у справах дітей Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації та Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації як органу опіки та піклування в судах під час 
розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Служба або орган 
опіки та піклування, повноваження надаються окремим посадовим особам

відділу.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Кодексами та законами України, Конвенцією ООН про права дитини, 
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
М іністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 
наказами М іністерства соціальної політики, міжнародними договорами 
України, рішеннями голови Київської міської ради, розпорядженнями 
Київської міської державної адміністрації та Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації, наказами Служби у справах дітей та сім ї
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), наказами начальника Служби, цим Положенням а такої 

іншими нормативно -  правовими актами.

2. Ф ункціональні обов’язки та завдання:

2.1. Реалізація державної політики спрямованої на правильне 
застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог 
законодавства, інших нормативних актів, а також представлення інтересів 
Служби у справах дітей та Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації як органу опіки та піклування в судах.

2.2. Вивчення, перевірка, підготовка на розгляд комісії з питань захисту 
прав дитини у відповідності з діючим законодавством України матеріалів, що

надходять до відділу.

2.3. Надання консультацій з питань захисту житлових та майнових 
інтересів дітей, щодо врегулювання відносин між батьками, позбавлення 
батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських 
прав. Підготовка документів із зазначених питань на розгляд комісії з питань 
захисту прав дітей. Підготовка проектів висновків та розпоряджень.

2.4. Організація та забезпечення роботи комісії з питань захисту прав 
дитини та ведення протоколів засідань, підготовка витягів з протоколів 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.

2.5. Прийом та забезпечення розгляду в установленому порядку 

звернень та заяв громадян з питань:

- надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі;

- надання дозволу на укладення договорів, що підлягаю ть нотаріальному 
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо 
поділу або обміну житлового будинку, квартири що належить дітям;

- надання дозволу на здійснення будь — яких правочинів стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким

мають діти;

- надання дозволу на укладення договорів щодо іншого цінного майна, 

власником якого є діти;

- надання дозволу про відмову від прийняття спадщини належної 

малолітній чи неповнолітній особі;
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- цільового витрачання аліментів;

- припинення права отримання аліментів на дитину у зв’язку з набуттям 

права власності на нерухоме майно;

- розпорядження грошовими коштами, що внесені на ім ’я неповнолітньої

особи;
- обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися 

своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього

права;
2.6. Здійсню є діяльність щодо врегулювання відносин між батьками.

- зміна прізвища, імені дитини;

- визначення участі у вихованні того з батьків, хто проживає окремо;

- визначення місця проживання дитини;

- позбавлення батьківських прав;

- відібрання дитини у батьків, без позбавлення батьківських прав.

Підготовка документів із зазначених питань на розгляд комісії з 
питань захисту прав дітей, проектів висновків до суду та проектів 

розпоряджень райдержадміністрації.

2.7. За дорученням начальника Служби у справах дітей відділ погоджує 
(візує) проекти позовів до суду за наявності погодження начальників відділів

Служби.

2.8. П ідготовка проектів документів:

- патронатного договору батьків вихователів з районною адміністрацією 

щодо виховання та утримання дитини;

- розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо влаштування дітей -  сиріт та^ дітей, позбавлених 
батьківського піклування в сімейні форми виховання - під опіку (піклування);

- розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації щ одо реєстрації народження дітей -  сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування;

- розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації щодо захисту житлових та майнових прав дітей;



- рішення про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка 
досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній 
особі, яка записана матір’ю або батьком дитини за згодою батьків.

2.9. П ідготовка на підпис першому заступнику голови/заступнику голови 
з гуманітарних питань Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації погодження на зняття з реєстрації місця проживання дітей, на 
яких згідно розпоряджень райдержадміністрації придбане нове житло.

2.10. П ідготовка на підпис першому заступнику голови/заступнику 
голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з 
гуманітарних питань погодження про дозвіл на постановку, зняття з обліку та 
перереєстрацію в МРЕВ автомобілів, які належать дітям.

2.11. Надання дозволу на зняття заборони з майна, яке належить дітям -  

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

2.12. П ідготовка висновків до суду щодо врегулювання відносин між 

батьками та житлових і майнових прав дітей.

2.13. Обстеження житлово -  побутових умов при відчуженні житла, 
право власності на яке мають діти (за дорученням комісії з питань захисту

прав дитини). .

2.14. Обстеження житлово -  побутових умов проживання дітей у разі 
звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, захисту житлових та майнових прав дітей в судовому

порядку.

2.15. Здійснення контролю за додержанням батьками майнових та 
житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового

житла.
2.16. Участь у судових засіданнях при розгляді спорів, пов язаних із 

захистом житлових та майнових прав та інтересів дітей.

2.17. Здійснення контролю за виконанням умов розпоряджень про 

передачу в оренду (найм) житла або іншого майна дітей.

2.18. Ведення обліку спадщини, оформленої на ім ’я дитини.

2.19. Надання згоди неповнолітній особі, яка досягла 16 років, 

зареєструватися як підприємець.

2.20. П ідготовка документів на засідання комісії з питань захисту прав 
дитини для прийняття рішення про припинення опіки над майном.
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2.21. Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини -  
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на час здійснення

права на спадкування.

2.22. П ідготовка листів відповідним установам, службовим особам для 
вжиття заходів щодо захисту житлових та майнових інтересів дітей згідно 

діючого законодавства.

2.23. П ідготовка документів та клопотання до райдержадміністрації про 
взяття дитини на облік громадян, які потребують поліпш ення житлових умов.

2.24. П ідготовка документів та клопотання до райдержадміністрації 
щодо забезпечення житлом дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування після повернення з державних закладів.

2.25. Проведення прийому громадян з питань, що належать до

компетенції відділу.

2.26. Розгляд заяв та звернень громадян, запитів та звернень народних 
депутатів, запитів та звернень підприємств, установ та організацій, незалежно 

від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу.

2.27. П ідготовка та надання в установленому порядку статистичної 

звітності. •

2.28. Забезпечує захист прав та інтересів дітей.

2.29. Відділ веде журнали реєстрації:

- журнал реєстрації особистого прийому громадян начальником 

юридичного відділу;

- книга видачі громадянам копій розпоряджень та листів,

- журнал судових справ;

- книга реєстрації особистих та телефонних консультацій спеціалістами 

юридичного відділу;

2.30. Застосування оперативного зв ’язку з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установ, 
наукових установ, управлінь, служб, підрозділів, під час розв’язання питань,

що стосуються компетенції відділу. < _ ...
2.31. Спеціалісти відділу представляють інтереси районної адміністрації 

як органу опіки та піклування, в районних судах міста Києва, 
в Апеляційному суді міста Києва, Окружному адміністративному суді міста 
Києва, Київському апеляційному адміністративному суді, Вищому
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адміністративному суді України, Вищому Спеціалізованому Суді України, 
органах Державної виконавчої служби України у справах про позбавлення 
батьківських прав, вирішення спорів між батьками про місце проживання 
дітей, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо, захисту 
житлових і майнових прав та особистих інтересів дітей по яких районна 
державна адміністрація виступає позивачем, відповідачем, третьою особою 
чи суб’єктом оскарження з усіма правами сторони чи участі цивільного 
процесу, адміністративного судочинства та виконавчого провадження, 
передбаченими Цивільним процесуальним Кодексом України, Кодексом 
адміністративного судочинства України та Законом України „Про виконавче 
провадження” .

3. Ю ридичний відділ має право:

3.1. Організовувати ділове листування з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності у межах наданих повноважень.

3.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 
відділ завдань необхідних документів, інформацію, довідки, розрахунки, 
документи та інщі матеріали від інших підрозділів райдержадміністрації, 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності.

3.3. Приймати з питань, що належать до його компетенції, рішення, які є 
обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

3.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у 
разі порушення прав та інтересів дітей.

3.5. Поруш увати в судовому порядку питання в межах своєї компетенції.

3.6. Готувати проекти розпоряджень з питань, які відносяться до 
компетенції відділу.

3.7. Вносити пропозиції до місцевих органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.

3.8. Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах та інших 
установах та організаціях.
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3.9. Отримувати в установленому порядку від інших підрозділів 
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші 
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. Відділ взаємодіє:

У процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює з іншими 
структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
усіх форм власності, об’єднаннями громадян, громадянами, органами поліції, 

суду та прокуратури.

5. Відділ очолює:
5.1. Начальник, що призначається на посаду і звільняється з посади 

начальником Служби у справах дітей.

5.2. Н а посаду начальника юридичного відділу призначається особа, яка 
відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

На посади інших працівників юридичного відділу призначаються особи, 
які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну

службу».
Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад 

начальником Служби.

На період відсутності начальника відділу, його обов’язки виконує 

головний спеціаліст відділу.

5.3. Для здійснення функцій, покладених на відділ, начальник та 
працівники відділу наділяються правами, виконують обов’язки і несуть 
відповідальність відповідно до нормативно -  правових актів, що регулюють 
порядок і умови проходження служби а також Правил внутрішнього 
службового розпорядку Служби у справах дітей і цього Положення.

6. Порядок здійснення відділом повноважень визначається Регламентом 
Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації.
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7. Покладення на юридичний відділ обов’язків, не передбачених цим 
Положенням та таких, що не належать або виходять за межі його 

компетенції, не допускається.

Заступник начальника Служби у справах дітей 
начальник юридичного відділу
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П ОСАДО ВА ІНСТРУКЦІЯ  

Заступника начальника Служби у справах дітей  
- начальника юридичного відділу

1. Завдання, обов’язки та повноваження.

1.1. Виконує завдання та функції щодо реалізації пріоритетних напрямів 
державної політики у сфері, дорученій Службі у справах дітей.

1.2. Визначає* ступінь відповідальності працівників Служби в межах 
повноважень, наданих йому начальником Служби.

1.3. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, 
розпоряджень, наказів в межах делегованих йому повноважень і компетенції.

1.4. Організовує роботу з розгляду працівниками Служби звернень 
громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності, органів місцевого самоврядування та приймає відповідні 
рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.

1.5. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює 
ефективну взаємодію Служби з іншими зацікавленими підрозділами органів 
державної влади, громадськими об’єднаннями при розв’язанні питань, що 
стосуються діяльності Служби.

1.6. Подає у межах своїх повноважень відповідно до законодавства 
пропозиції начальнику Служби про призначення на посади, звільнення з 
посад та переміщення працівників Служби, своєчасне заміщення вакансій, 
заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності. 
Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

1.7. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності 
Служби. Контролює діяльність підлеглих.
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1.8. Координує роботу відділів Служби у справах дітей щодо: захисту 
житлових та майнових прав дітей, влаштування дітей до сімейних форм 
виховання, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, державних 
дитячих закладів, під опіку, піклування, профілактично-виховної роботи.

1 9. Здійснює керівництво діяльністю юридичного відділу у складі 
Служби у справах дітей, розподіляє обов’язки між працівниками відділу,

очолює та контролює їх  роботу. .
1.10. Забезпечує дотримання працівниками відділу у складі Служ 

правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту 

державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
111.  Забезпечує виконання чіткої взаємодії між апаратом раионн 

державної адміністрації, її структурними підрозділами та іншими °PraH“ “  
виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які відносяться до сфер

В1ЯД11Л 2 . виконання покладених на відділ у складі Служби у

справах дітей завдань щодо реалізації державної політики у сфері дорученій

В1ДД П З .  Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи

відділу у складі Служби у справах дітей.
1.14. Здійсню є контроль за веденням діловодства, збереженн

документів у відділі. .. 0 . . ■
1.15. Готує на підпис проекти розпоряджень Печерської раионн

Києві державної адміністрації, що відносяться до компетенції відділу.
1 16 За дорученням начальника Служби у справах дітей погоджує 

(візує) проекти позовів до суду за наявності погодження начальників відділів

Служ би^ особ^  яка буде представляти інтереси дитини -  сироти

та дитини, позбавленої батьківського піклування на час здійснення права на 

спадкування.
1.18. Готує документи на засідання комісії з питань захисту прав

для прийняття рішення про припинення опіки над майном.
1.19. Організовує та  забезпечує роботу комісії з питань захисту прав 

дитини та веде протоколи засідань, готує витяги з протоколів засідання

комісії з питань захисту прав дитини.
1.20. П одає та представляє на комісії з питань захисту прав дитини

матеріали, які надходять до відділу.
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1.21. Надає дозвіл на зняття заборони з майна, яке належить дітям

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
1 22 Готує і надсилає листи відповідним установам, службовим особам 

для вжиття заходів щодо захисту житлових та майнових інтересів дітей 
згідно діючого законодавства у випадку повідомлення від посад
Служби, райдержадміністрації та громадян. ,

1 23 Готує документи та клопотання до райдержадміністрації про взягг 
дитини на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов після
надходження повідомлення про таку необхідність.

1 24 Готує документи та клопотання до райдержадміністрації щодо 
забезпечення житлом дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування після повернення з державних закладів. „
1 25 Готує на затвердження заступнику голови Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації з гуманітарних питань погодження на

зняття з реєстрації місця проживання дітей. -•
1 26 Готує на підпис заступнику голови Печерської районної в міст,

Києві державної адміністрації з гуманітарних питань погодження на зняття з
. гі розпоряджень

реєстраційного обліку дітей, на яких зи д  ц г
райдержадміністрації придбано житло. .. • •

1.27. Готує на підпис заступнику голови Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації з гуманітарних питань погодження про дозвіл 
на постановку, зняття з обліку та перереєстрацію в МРЕВ автомобілів, я

належать дгаМ е особасш й  прийом громадян та  документів з питань

відчуження житла і майна, яке належить дітям; з питань щодо здійснення 
будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке аб 
право користування яким мають діти; з інш их питань, що належать до

компетенції відділу.
1.29. Виконує обов’язки секретаря комісії з питань захисту прав д .
1.30. Надає звітну документацію, що стосується роботи відділу.
1.31. Здійсню є контроль за додержанням батьками та особами, які їх 

замінюють житлових та майнових прав дітей при відчуженні житла та 
придбання іншого згідно розпоряджень Печерської районної адміністрації

1.32. Веде книгу реєстрації судових справ, які надходять до відділу,

іншу документацію. . . .
1.33. Організовує роботу з документами у відділі згідно чинно

законодавста.
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1.34. Здійсню є керівництво діяльністю Служби у порядку наданих йому 
начальником Служби повноважень. У разі відсутності керівника Служ и

виконує його обов’язки.і н у е и ш и и и и в  л л ч п . .

1.35. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
1.36. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист

персональних даних. .

2. М ає право.

2.1. Представляти райдержадміністрацію в інш их управлінських

структурах з питань, що належать до його повноважень. ..................
2 2. Представляти відділ на колегіях районної державної адміністрації, 

інших колегіальних зборах, які проводяться під керівництвом

райдержадміністраціі. * . . г т т -
2 3 За дорученням начальника Служби представляти відділ у складі

Служби у справах дітей в структурних підрозділах інших органів виконавчої

влади з питань, що належать до компетенції відділу.
2.4. Забезпечувати у межах своєї компетенції ділове листування з 

органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями  ̂
незалежно від форм власності, необхідне для виконання покладених на відділ

завдань. ^  встановленому порядку вносити (готувати) проект запитів та 

отримувати від державних органів влади та органів місцевого 
самоврядування, їх  посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних^ 
форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій 
необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються 

діяльності Служби, відділу та належать до його компетенції.............. ............
2.6. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу у

складі Служби у справах дітей. _ .
2.7. Обстежувати житлово- побутові умови дітей при відчуженні житла

та купівлі нового (за дорученням комісії з питань захисту прав дитини).
2.8. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати

відповіді на них. . .
2.9. Приймати участь у судових засіданнях при розгляді спорів,

пов’язаних із захистом житлових та майнових прав дітей, про участь одного 
із батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та
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поновлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення 
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.

3. П овинен знати.

Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем магістра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або 
досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

Заступник начальника Служби у справ 
начальник юридичного відділу

З посадовою інструкцією ознайомлени
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П ОСАДО ВА ІН СТРУКЦ ІЯ  
головного спеціаліста юридичного відділу 

Служби у справах дітей  
П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:

1.1. Головний спеціаліст юридичного відділу Служби у справах дітей 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації займається 
юридичними питаннями що відносяться до компетенції відділу.

1.2. Забезпечує правильне застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції відділу.

1.3. Надає юридичні консультації з питань, які відносяться до компетенції 

відділу.

1.4. Готує до суду позови та збирає необхідні документи для підготовки 
висновку до суду та інші процесуальні документи, що відносяться до 
компетенції відділу. Готує проекти висновків та розпоряджень.

1.5. Приймає участь у судових засіданнях при розгляді спорів, пов’язаних 
із захистом житлових та майнових прав дітей, про участь одного із батьків у 
вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення 
батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення 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.

1.6. Веде журнал реєстрації судових справ, що надходять до відділу.
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1.7. Готує відповіді на заяви та звернення громадян, запити та звернення 
народних депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу.

1.8. Обстежує житлово-побутові умови дітей при відчуженні житла та 
купівлі нового (за дорученням комісії з питань захисту прав дитини).

1.9. Обстежує житлово -  побутові умови проживання дітей у разі 
звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, захисту житлових та майнових прав дітей в судовому 

порядку.

1.10. Веде облік спадщини за законом, оформленої на ім ’я дітей.

1.11. Розглядає та проводить юридичний аналіз документів, що 
стосуються відповідного напряму роботи відділу.

1.12. Проводить моніторинг чинного законодавства.

1.13. Здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів, за заявою 

платника аліментів.

1.14. Веде прийом громадян з питань, що відноситься до компетенції 

відділу.

1.15.Складає та надає в установленому порядку статистичну звітність.

1.16. Застосовує оперативний зв ’язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установ, 
наукових установ, управлінь, служб, підрозділів, під час розв язання питань, 

що стосуються його компетенції.

1.17. Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах 

норм чинного законодавства.

1.18. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

1.19. На період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

1.20. На період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його 

обов’язки.

1.21. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.
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2. М ає право:

2.1. Організовувати ділове листування з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності у межах наданих повноважень.

2.2. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадських об ’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 

звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

2.3. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 

установах та організаціях.

2.4. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань, 

пов’язаних з діяльністю Служби.

2.5. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з 

питань, що належать до його компетенції.

2.6. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.

2.7. Поруш увати в судовому порядку питання в межах наданих 

повноважень.

2.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

2.9. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу.

2.10. Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 
застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності 

відділу.

2.11. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 

чинним законодавством.

3. П овинен знати:

Конституцію  України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно-



правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 

володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

Заступник начальника Служби у справах ді 
начальник юридичного відділу



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

істі КиєвіН;.У
державкрТа^міні^Даїції 

від «S0  » vÀ l !̂  і 2018 року № / S ^

ПОСАДОВА ІН СТРУКЦ ІЯ  
головного спеціаліста юридичного відділу 

Служби у справах дітей  
П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:

1.1. Головний спеціаліст юридичного відділу Служби у справах дітей
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації займається«- ,м , . 
юридичними питаннями що відносяться до компетенції відділу.

1.2. Забезпечує правильне застосування законодавства з питань, що 
відноситься до компетенції відділу.

1.3. Надає юридичні консультації з питань, які відносяться до 

компетенції відділу.

1.4. Готує до суду позови, збирає необхідні документи для підготовки 
висновку до суду, та інші процесуальні документи, що відносяться до 
компетенції відділу.

1.5. Приймає участь у судових засіданнях, при розгляді спорів, пов’язаних 
із захистом житлових та майнових прав дітей, про участь одного із батьків у 
вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення 
батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення 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.

1.6. Веде журнал реєстрації судових справ, що надходять до відділу.
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1.7. Готує відповіді на заяви та звернення громадян, запити та звернення 
народних депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу.

1.8. Здійснює діяльність щодо врегулювання відносин між батьками:

- зміна прізвища, імені дитини,

- визначення участі у вихованні того з батьків, хто проживає окремо,

- визначення місця проживання дитини,

- позбавлення батьківських прав,

- відібрання дитини у батьків, без позбавлення батьківських прав.

Готує документи з зазначених питань на розгляд комісії з питань захисту 
прав дітей. Готує проекти висновків та розпоряджень.

1.9. Проводить моніторинг чинного законодавства.

1.10. Веде прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції 

відділу.

1.11. Обстежує житлово - побутові умови дітей при відчуженні житла та 
купівлі нового (за дорученням комісії з питань захисту прав дитини).

1.12. Обстежує житлово - побутові у мови проживання дітей у разі 
звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, захисту житлових та майнових прав дітей в судовому 

порядку.

1.13. Застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установ, 
наукових установ, управлінь, служб, підрозділів, під час розв’язання питань, 
що стосуються його компетенції.

1.14. Складає та надає в установленому порядку статистичну звітність.

1.15. Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах 
норм чинного законодавства.

1.16. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

1.17 На період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

1.18. На період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його 

обов’язки.
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1.19. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 
персональних даних.

2. М ає право:

2.1. Організовувати ділове листування з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності у межах наданих повноважень.

2.2. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 
звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

2.3. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 
установах та організаціях.

2.4. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань, 
пов’язаних з діяльністю Служби.

2.5. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з 
питань, що належать до його компетенції.

2.6. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.

2.7. Поруш увати в судовому порядку питання в межах наданих 
повноважень.

2.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

2.9. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу.

2.10. Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 
застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності 

відділу.

2.11. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 
чинним законодавством.
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3. Повинен знати:

Конституцію  України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.
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4. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 
володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

Заступник начальника Служби у 
начальник юридичного відділу

справах дітей —



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Ах.> V-,̂ — ''s '/- ' \

НаМ з Служби справах дітей 
Пе*іеро>кої районної/в місті Києві 
держ авщ ладм іністрації 
від « 0 ^ 5 2018 року № -#-/£>

ПОЛО Ж ЕН Н Я  
про відділ з питань соціального захисту прав дітей  

Служби у справах дітей  
П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

І. Загальні положення:

1. Відділ з питань соціального захисту прав дітей (далі — відділ) є 
структурним підрозділом Служби у справах дітей Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації (далі — Служба), який утворюється 
начальником Служби.

Відділ у своїй діяльності підпорядковується начальнику Служби, 
підзвітний та підконтрольний йому.

Для представлення інтересів Служби у справах дітей Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації та Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації як органу опіки та піклування в судах під час 
розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Служба або орган 
опіки та піклування, повноваження надаються окремим посадовим особам 
відділу.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами 
та законами України, Конвенцією ООН про права дитини, указами 
Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету М іністрів 
України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 
наказами М іністерства соціальної політики, міжнародними договорами 
України, рішеннями голови Київської м іської ради, розпорядженнями 
Київської міської державної адміністрації та Печерської районної в місті
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Києві державної адміністрації, наказами Служби у справах дітей та сім ї 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), цим Положенням а також іншими нормативно -  правовими 

актами.

II. Ф ункціональні обов’язки та завдання відділу

1. Здійснення діяльності щодо соціального захисту прав дітей, які 
залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

1.2. Здійснення діяльності щодо тимчасового влаштування дитини, яка

залишилася без батьківської опіки у:
- Центр соціально -  психологічної реабілітації дітей №  1 ;
- Центр допомоги дітям „ М істо щасливих дітей”;
- Центр соціальної реабілітації „Ковчег” ;
- патронатну сім ’ю;
- сім ’ї громадян;
- заклади для дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.3. Здійснення діяльності щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання - під опіку 
(піклування), в прийомну сім ’ю, до Дитячого будинку сімейного типу. 
Підготовка висновків про доцільність влаштування до сімейних форм 
виховання, подання до суду про доцільність призначення опікуном 
(піклувальником) ту чи іншу особу, якщо судом буде встановлено, що дитина

залишилася без батьківського піклування.
1.4. Здійснення діяльності щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування до державних закладів на повне

державне утримання.
1.5. Збір необхідних документів для надання дитині статусу «дитина -  

сирота», «дитина, позбавлена батьківського піклування», підготовка 
проектів розпоряджень про надання дитині статусу. При втраті дитиною 
статусу, підготовка проектів висновків по суті та проектів розпоряджень про

втрату статусу.
1.6. Участь спеціаліста відділу в складанні актів:
- акту охорони здоров’я та органу внутріш ніх справ України про 

дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров я,
- акту органу внутріш ніх справ України та закладу охорони здоров я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку;
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- акту закладу охорони здоров’я та органу внутріш ніх справ України про 
дитину, яку батьки ( матір або батько), інші родичі, або законний 
представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу 

охорони здоров’я.
1.7. Здійснення діяльності щодо реєстрації народження дітей -  сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Підготовка подання з 
зазначеного питання на розгляд комісії з питань захисту прав дітей. 
Отримання у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтва про 
народження дитини та витягу з державного реєстру про реєстрацію

народження дитини.
1.8. Ведення обліку кандидатів в потенційні опікуни (піклувальники), 

потенційні батьки, батьки -  вихователі, забезпечення їх навчання, допомога у 

підборі дитини.
1.9. П ідготовка висновків про доцільність чи недоцільність 

встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини та 
подача на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.

1.10 Здійснення контролю за умовами проживання та виховання 
підопічних дітей, дітей вихованців ДБСТ та прийомних дітей та здійснення 
контролю за цільовим використанням коштів передбачених на утримання

вказаної категорії дітей.
1.11. Веде облік дітей, які перебувають в дитячих державних закладах, 

ДБСТ, прийомних сім ’ях, під патронатом, в місцях тимчасового перебування 
дітей. Веде їх  особові справи. Здійснює контроль за діяльністю адміністрації 
державних закладів, батьків-вихователів, прийомних батьків, патронатних 
вихователів, в місцях тимчасового перебування по вихованню, навчанню та 
утриманню дітей. Готує відповідні висновки, звіти.

1.12. Ведення обліку дітей, які перебувають під опікою (піклуванням). 
Здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дитини, 
над якою встановлено опіку (піклування) шляхом відвідування родини не 
рідше одного разу на рік. Підготовка висновку про стан утримання, навчання 
та виховання дітей та ведення індивідуальних планів соціального захисту 

дитини.
1.13. Здійснення діяльності щодо влаштування дітей -  сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім ’ях опікунів 
(піклувальників) до центрів реабілітації за потребою та за заявою опікуна 

(піклувальника).
1.14. Ведення обліку дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, кандидатів в усиновлювачі, кандидатів в опікуни, прийомні 
батьки, батьки -  вихователі на паперових носіях та в Єдиній інформаційно -



4

аналітичній системі «Діти», не менше одного разу на рік вносити оновлену 
інформацію про дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають на первинному обліку в Службі в паперові носії та до 

ЄІАС «Діти».
1.15. Складання анкети дитини, яка залишилася без батьківського

піклування і може бути усиновлена, один раз на рік поновлення інформації 
до анкети про зміну місця перебування (проживання) дитини, фотокартки 
дитини та висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток 

дитини.
1.16. Ведення обліку кандидатів в усиновлювачі, забезпечення їх

навчання, допомога у підборі дитини.
1.17. П ідготовка висновків до суду про доцільність/недоцільність

усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,

на підставі наданих документів.
1.18. П ідготовка висновків до суду про доцільність/недоцільність

усиновлення дитини одним з подружжя, на підставі наданих документів.
1.19. Здійснення контролю за умовами утримання та виховання

усиновлених дітей та контролю за цільовим використанням коштів при 

усиновленні.
1.20. Ведення, прийому громадян з питань, що належить до компетенції

відділу ( консультації, прийом документів).
1.21. Складання статистичних, оперативних звітів та річний звіт за

формою №  1-ОПС .
1.22. П ідготовка та подання в установленому порядку статистичної

звітності.
1.23 Підготовка та передача списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яким у наступному році виповниться 18 років, до 
управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації для отримання ними одноразової допомоги 
дітям — сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування після 
досягнення ними 18 — річного віку. Контроль за отриманням дітьми

зазначеної категорії одноразової допомоги.
1.24. Передача обліково -  статистичних карток дітей, яким виповнилося 

18 років до Печерського районного центру соціальних служб для сім ї, дітей 
та молоді для здійснення подальшого соціального супроводу.

1.25. Ведення обліку дітей -  сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування тимчасово переміщених із зони проведення АТО, АРК Крим, в 
тому числі дітей, які прибули без супроводу дорослих, підготовка звітів щодо
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тимчасово переміщ ених дітей, надання кваліфікованої допомоги в межах 
своєї компетенції.

1.26. Ведення обліку дітей, розлучених з сім ’єю, які не є громадянами 
України , надання кваліфікованої допомоги в межах своєї компетенції.

2. Здійснення діяльності щодо захисту майнових та житлових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.1. Забезпечення збереження майна дітей -  сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування шляхом подання до юридичного відділу Служби 
документів щодо встановлення опіки над майном дитини — сироти, дитини 
позбавленої батьківського піклування для подальш ого розгляду на комісії з 
питань захисту прав дитини. Здійснення підготовки документів на засідання 
комісії для прийняття рішення про припинення опіки над майном.

2.2. Постановка та зняття з контролю житла, де маю ть реєстрацію місця 
проживання діти -  сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
шляхом направлення повідомлення до Департаменту з питань реєстрації 
Київської міської державної адміністрації

2.3. Ведення обліку нерухомого майна дітей -  сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

2.4. П ідготовка звіту про збереження житлових прав дітей -  сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування за формою №  1 -ЗЖД.

2.5. Контроль за постановкою дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на кварт облік за пільговими категоріями, шляхом 
повідомлення законних представників дітей. У разі, коли діти зазначеної 

категорії не мають законного представника, постановку на квартоблік 
забезпечує відділ.

3. Здійснення діяльності щодо соціального захисту прав дітей, які 
перебувають у  складних життєвих обставинах.

3.1 Взаємодія із суб’єктами соціальної роботи з с ім ’ями, дітьми та 
молоддю(далі суб’єкти соціальної роботи).

Отримання від суб’єктів соціальної роботи повідомлень про:
- сім ’ї з дітьми, в яких батьки у зв ’язку з тривалою хворобою не можуть 

виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;
- сім ’ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків;
- с ім ’ї, діти з яких перебувають в інтернат них закладах (крім 

спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаш тування дітей до таких
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інтернат них закладів за заявою батьків у зв’язку з неспроможністю

задовольнити потреби дітей;
- сім ’ї в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне

насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна

загроза його вчинення; ^
- сім ’ї,в яких діти систематично самовільно залишають місце постійного

проживання;
- сім ’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані до навчання до 

загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин

пропускають навчальні заняття;
- сім ’ї, діти яких залучаються до найгірших форм дитячої праці.

3.2 Проведення оцінки рівня безпеки дитини під час розгляду повідомлень 
про сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне

насильство над дітьми.
3.3. Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих умовах.
3.4. Взяття дитини (дітей) на облік дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Підготовка відповідних наказів.
3.5. Ведення журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих

обставинах.
3.6. Ведення .обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, в Єдиній інформаційно -  аналітичній системі «Діти», 
систематично вносити оновлену інформацію про дітей, які опинилися в

складних життєвих обставинах до ЄІАС «Діти».
3.7. Передача інформації про взяття дитини на облік СЖО в центр 

соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді для надання соціальних послуг 
дитини, здійснення соціального супроводу сім»ї, в який вона виховується.

3.8. Повідомлення про зміну місця проживання дитини, яка перебуває на 
обліку СЖ О службу у справах дітей за новим місцем 
проживання(перебування) до якого додається копія індивідуального плану 
соціального захисту дитини, для врахування потреб дитини при складанні 
нового індивідуального плану соціального захисту дитини або черговому

його перегляді.
3.9. Зняття дітей з обліку СЖО.
3.10. Направлення дитини до закладу соціального захисту дітей.
3 .11. Ведення особових справ дітей, які поставлені на облік СЖО.
3.12. П ідготовка індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, дитини — сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування.
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3.13. Проведення перевірки житлово -  побутових умов дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах та складання відповідних актів.

3.14. Участь у засіданнях робочої групи з питань взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи з с ім ’ями, які перебувають у СЖО.

3.15. П ідготовка та подання в установленому порядку статистичної 
звітності та «Соціального паспорту району».

4. Розроблення проекту графіка проведення правових лекторіїв для дітей 
та підлітків на базі загальноосвітніх навчальних закладів району із 
залученням відповідних спеціалістів, відповідно до Конвенції про права 
дитини та законів України, спрямованих на забезпечення прав дитини. 
Здійснення контрою за його виконанням.

5. Організація і проведення разом з іншими структурними підрозділами 
райдержадміністрації, сектором ювенальної превенції Печерського 
управління поліції ГУНП у м. Києві заходів щодо соціального захисту дітей, 
виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність

6. Планування та проведення цілодобових, районних профілактичних 
заходів «Діти вулиці».

7. Надання місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм 
власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень 
практичної, методичної та консультаційної допомоги у вирішенні питань 
щодо соціального захисту дітей.

8. Забезпечення контролю та ведення необхідної документації з питань 
переводу учнів з одного закладу освіти до іншого, а також виключення дітей 
із закладів освіти.

9. Участь у процесі відрахування з вищих навчальних закладів, та 
професійних училищ. Переведення та влаштування дітей до вечірньої 
змінної школи.

- /
10. Надання направлення на роботу та дозволу щодо звільнення

працівника молодш е 18 років.

11.Співпраця з районним Центром зайнятості з питань 
працевлаштування дітей а також у разі необхідності перевірка умов роботи 
працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях 
усіх форм власності.
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12. Ведення індивідуальної профілактично-виховної роботи серед 
батьків дітей та з дітьми, які знаходяться у конфлікті з законом.

13. Перевірка стану профілактично - виховної роботи з дітьми у 
навчальних закладах, клубах за місцем проживання.

13.1.Сприяння щодо залучення дітей до занять у клубах за місцем 

проживання.

14. Обстеження житлово - побутових умов проживання дітей у разі 
звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.

15. Сприяння в оздоровленні дітей, які перебувають на обліку в Службі.

16. Подання до районного управління праці та соціального захисту 
населення клопотання щодо організації обліку та призначення державної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам (малолітнім, неповнолітнім 
дітям) які прибули без супроводу дорослих на територію  району відповідно 
до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо -

17. Участь спеціалістів відділу в нарадах, семінарах, конференціях, тощо 
з метою удосконалення роботи відділу та підвищ енню свого професійного

рівня.
18. Проведення інформаційно-роз’ясню вальної роботи з питань, що 

належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.
19. Розгляд заяв та звернень громадян, запитів та звернень народних 

депутатів, запитів та звернень підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу.

III. Відділ має право:

1. Організовувати ділове листування з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності у межах наданих повноважень.

2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 
відділ завдань необхідних документів, інформацію, довідки, розрахунки, 
документи та інші матеріали від інших підрозділів райдержадміністрації, 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності.
3. Звертатися до місцевих органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у 

разі порушення прав та інтересів дітей.
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4. У встановленому порядку готувати запити та отримувати від 
державних органів влади та органів самоврядування, їх посадових осіб, 
підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, 
громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні 
дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Служби та належать до його 

компетенції.
5. Вносити пропозиції до місцевих органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.
6.Пред ставляють інтереси райдержадміністрації, як органу опіки і 

піклування, в районних судах м. Києва, в Апеляційному суді м. Києва, 
Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному 
адміністративному суді, Вищому адміністративному суді України, Вищому 
Спеціалізованому Суді України, органах Державної виконавчої служби 
України у справах щодо соціального захисту прав малолітніх (неповнолітніх) 
дітей, повнолітніх осіб, по яких райдержадміністрація виступає позивачем, 
відповідачем, третьою особою чи суб’єктом оскарження з усіма правами 
сторони чи учасника цивільного процесу, адміністративного судочинства та 
виконавчого провадження, передбаченими Цивільним процесуальним 
Кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та 

Законом України «Про виконавче провадження».
7. Представляти інтереси дітей, розлучених з сім ’єю, від імені органу

опіки та піклування.
8. Поруш увати в судовому порядку питання в межах своєї компетенції.

IV. Відділ взаємодіє:

У процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює з іншими 
структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
усіх форм власності, об’єднаннями громадян, громадянами, органами поліції, 

суду та прокуратури.

Застосовує оперативний зв ’язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установ, 
наукових установ, управлінь, служб, підрозділів, під час розв’язання питань, 

що стосуються компетенції відділу.
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V. Відділ очолює:

1. Начальник, що призначається на посаду і звільняється з посади 
начальником Служби у справах дітей.

2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає 
вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

Н а посади інших працівників відділу призначаються особи, які 
відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну 
службу».

Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад 
начальником Служби.

На період відсутності начальника відділу, його обов’язки виконує 
головний спеціаліст відділу.

3. Для здійснення функцій, покладених на відділ, начальник та 
працівники відділу наділяються правами, виконують обов’язки і несуть 
відповідальність відповідно до нормативно -  правових актів, що регулюють 
порядок і умови проходження служби а також Правил внутрішнього 
службового розпорядку Служби у справах дітей і цього Положення.

4. Порядок здійснення відділом повноважень визначається Регламентом 
Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

5. Покладення на відділ з питань соціального захисту прав дітей 
обов’язків, не передбачених цим Положенням та таких, що не належать або 
виходять за межі його компетенції, не допускається.

Заступник начальника Служби у справах дітей 
начальник юридичного відділу
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начальника відділу з питань соціального захисту прав дітей

Служби у справах дітей  

П ечерської районної в місті Києві держ авної 

адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:
1.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу у складі Служби у справах

дітей, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх
«

роботу.
1.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації 

державної політики у сфері, доручень відділу.
1.3. Готує у межах своєї компетенції відповідні проекти наказів,

організовує та контролює їх виконання.
1.4. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належить до

компетенції відділу.
1.5. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на 

відділ, розробку проектів програм (розрізів програм), комплексних заходів, 

пропозицій, тощо.
1.6. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з апаратом 

райдержадміністрації та її структурними підрозділами та іншими органами 
виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які відносяться до сфери

управління відділу.
1.7. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи

відділу. _
1.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу у складі Служби 

правил внутріш нього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту 
державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
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1.9. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд 
працівниками відділу заяв та звернень громадян, запитів та звернень 
депутатів, запитів та звернень підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форми власності, громадських об’єднань, органів місцевого 
самоврядування з питань, що належить до компетенції відділу. Здійснює 
контроль за своєчасним розглядом звернень та заяв громадян.

1.10. Подає пропозиції керівництву Служби про призначення на посади, 
звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне 
заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє 
підвищенню кваліфікації працівників.

1.11. Готує пропозиції, що належать до діяльності відділу.
1.12.Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства 

України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

1.13. Організовує діяльність відділу щодо тимчасового влаштування 
дитини, яка залишилася без батьківської опіки та здійснює контроль за 
результатами влаштування.

1.14. Організовує діяльність відділу щодо влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання та 
здійснює контроль за результатами влаштування.

1.15. Контролює підготовку, а за необхідністю особисто готує висновки 
про доцільність влаштування до сімейних форм виховання, подання до суду 
про доцільність призначення опікуном (піклувальником) ту чи іншу особу,
якщо судом буде встановлено, що дитина залишилася без батьківського 
піклування.

1.16. Організовує діяльність відділу щодо влаштування дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування до державних закладів на повне 
державне утримання.

1.17. Вживає необхідних заходів щодо збору необхідних документів для 
надання дитині статусу «дитина — сирота», «дитина, позбавлена 
батьківського піклування», підготовки проектів розпоряджень про надання 
дитині статусу. При втраті дитиною статусу, контролює підготовку проектів 
висновків по суті та проектів розпоряджень про втрату статусу.

1.18. Забезпечує участь спеціаліста відділу в складанні актів:
- акту охорони здоров’я та органу внутріш ніх справ України про дитину, 

покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я,
- акту органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку,
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- акту закладу охорони здоров’я та органу внутріш ніх справ України про 
дитину, яку батьки ( матір або батько), інші родичі, або законний 
представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу 
охорони здоров’я.

1.19. Організовує, регулює та контролює діяльність відділу щодо
реєстрації народження дітей -  сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

1.20. Вживає необхідних заходів щодо своєчасного отримання у відділі 
реєстрації актів цивільного стану свідоцтва про народження дитини та витягу 
з державного реєстру про реєстрацію народження дитини.

1.21. Веде книги обліку дітей, які залиш илися без батьківського 
піклування, первинного обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, місцевого обліку дітей, які можуть бути усиновлені.

1.22. Складає анкети дитини, яка залиш илася без батьківського
піклування і може бути усиновлена, один раз на рік поновлює інформацію до
анкети про зміну місця перебування (проживання) дитини, фотокартки
дитини та висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток 
дитини.

1.23. Веде книгу обліку кандидатів в усиновлювачі, забезпечує їх 
навчання, допомагає у підборі дитини, видає направлення на знайомство з 
дитиною.

1.24. Готує висновки до суду про доцільність/недоцільність 
усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, 
на підставі наданих документів.

1.25. Готує висновки до суду про доцільність/недоцільність усиновлення 
дитини одним з подружжя, на підставі наданих документів.

1.26. Здійснює контроль за умовами утримання та виховання 
усиновлених дітей та контролює цільове використанням коштів при 
усиновленні. Готує графік відвідування родин, в яких проживають 
усиновлені діти.

1.27. Веде книгу обліку кандидатів в потенційні опікуни 
(піклувальники), потенційні батьки, батьки — вихователі, забезпечує їх 
навчання, допомагає у підборі дитини, видає направлення на знайомство з 
дитиною.

1.28. Контролю є підготовку, а за необхідністю особисто готує висновки 
про доцільність чи недоцільність встановлення опіки, піклування та 
відповідність іі/його інтересам дитини та подає на розгляд комісії з питань 
захисту прав дитини.
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1.29. Вживає необхідних заходів для забезпечення здійснення контролю 
за умовами проживання та виховання підопічних дітей, дітей вихованців 
ДБСТ та прийомних дітей та здійснення контролю за цільовим 
використанням коштів передбачених на утримання вказаної категорії дітей.

1.30. Здійснює керівництво у веденні обліку дітей, які перебувають в 
дитячих державних закладах, ДБСТ, прийомних сім ’ях, під патронатом, в 
місцях тимчасового перебування дітей.

1.31. Контролює ведення особових справ дітей влаштованих до дитячих 
державних закладів, до патронатної родини, в місця тимчасового 
перебування дітей та до сімейних форм виховання.

1.32. Вживає необхідних заходів для здійснення контролю працівниками 
відділу за діяльністю адміністрації державних закладів, батьків-вихователів, 
прийомних батьків, опікунів/піклувальників, патронатних вихователів, в 
місцях тимчасового перебування по вихованню, навчанню та утриманню 
дітей та підготовки відповідних висновків, звітів тощо.

1.33. Організовує роботу, а за необхідністю особисто здійснює контроль 
за умовами утримання, навчання та виховання дитини, над якою 
встановлено опіку (піклування) шляхом відвідування родини не рідше одного 
разу на рік. Готує графік відвідування родин, в яких проживають підопічні
діти. ;

1.34. Організовує, регулює та контролює роботу по підготовці висновків 
про стан утримання, навчання та виховання дітей та ведення індивідуальних 
планів соціального захисту дитини.

1.35. Організовує роботу працівників відділу щодо влаштування дітей -  
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в 
сім ’ях опікунів (піклувальників) до центрів реабілітації за потребою та за 
заявою опікуна (піклувальника).

1.36. Організовує, регулює, контролює, а за необхідністю особисто веде 
облік дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
кандидатів в усиновлювачі, кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки -  
вихователі в Єдиній інформаційно -  аналітичній системі «Діти” .

1.37. Веде прийом громадян з питань, що належить до компетенції 
відділу ( консультації, прийом документів).

1.38. Розглядає заяви та звернення громадян, запити та звернення 
народних депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу 
та готує обґрунтовану відповідь.

1.39. Складає статистичні, оперативні звіти, річний звіт за формою 1- 
ОПС і та подає до відповідних організацій в установлені терміни.
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1.40. Забезпечує збереження майна дітей -  сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування шляхом подання до юридичного відділу Служби 
документів щодо встановлення опіки над майном дитини — сироти, дитини 
позбавленої батьківського піклування для подальшого розгляду на комісії з 
питань захисту прав дитини. Здійснює підготовку документів на засідання 
комісії для прийняття рішення про припинення опіки над майном.

1.41. Веде облік нерухомого майна дітей -  сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

1.42. Готує річний звіт про збереження житлових прав дітей -  сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування за формою ( 1-ЗЖД).

1.43. Здійснює контроль за постановкою дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на кварт облік за пільговими 

категоріями.
1.44. Контролює підготовку та передачу списку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким у наступному році виповниться 
18 років, до управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА для 
отримання ними одноразової допомоги дітям -  сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування після досягнення ними 18 -  річного віку. 
Контролює отримання дітьми зазначеної категорії одноразової допомоги.

1.45. Контролює передачу обліково -  статистичних карток дітей, яким 
виповнилося 18 років до Печерського районного центру соціальних служб 
для сім ’ї, дітей та молоді для здійснення подальшого соціального супроводу.

1.46. Контролює ведення обліку дітей -  сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування тимчасово переміщених із зони проведення АТО, 
АРК Крим, в тому числі дітей, які прибули без супроводу дорослих. 
Організовує надання кваліфікованої допомоги в межах своєї компетенції.

1.47. Контролю є ведення обліку дітей, розлучених з сім ’єю, які не є 
громадянами України. Організовує надання кваліфікованої допомоги в межах 

своєї компетенції.
1.48. Організовує та контролює діяльність відділу щодо соціального 

захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
1.49. Забезпечує та застосовує оперативний зв ’язок з різними регіонами 

України, державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, 
установ, наукових установ, управлінь, служб, підрозділів, під час розв’язання 
питань, що стосуються компетенції відділу.

1.50. Приймає активну участь в нарадах, семінарах, конференціях, тощо 
з метою удосконалення роботи відділу та підвищ енню свого професійного 

рівня.
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1.51. Представляє інтереси райдержадміністрації, як органу опіки і 
піклування, в районних судах м. Києва, в Апеляційному суді м. Києва, 
Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному 
адміністративному суді, Вищому адміністративному суді України, Вищому 
Спеціалізованому Суді України, органах Державної виконавчої служби 
України у справах щодо усиновлення малолітніх (неповнолітніх) дітей, 
повнолітніх осіб, по яких райдержадміністрація виступає позивачем, 
відповідачем, третьою особою чи суб’єктом оскарження з усіма правами 
сторони чи учасника цивільного процесу, адміністративного судочинства та 
виконавчого провадження, передбаченими Цивільним процесуальним 
Кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та 
Законом України «Про виконавче провадження».

1.52. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
1.53. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.

2. М ає право:

2.1. За дорученням начальника Служби у справах дітей представляти 
відділ у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, 

що належать до його компетенції.
2.2. Організовувати, у межах наданих повноважень, ділове листування 

з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності,

громадськими організаціями.
2.3. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 
громадських організацій необхідних статистичних та оперативних даних, 
звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

2.4. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу 
виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх 
керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.5. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань,

пов’язаних з діяльністю Служби.
2.6. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дітей.
2.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
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2.8. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 

установах та організаціях.
2.9. Представляти інтереси дітей, розлучених із с ім ’єю, від імені органу

опіки та піклування.
2.10.Запрош увати для бесіди батьків, або осіб які їх  замінюють, 

посадових осіб з метою з ’ясування причин та умов, які призвели до 
порушень прав дітей і вживати заходів до усунення таких причин.

2.11. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції 

відділу.

3. П овинен знати:
Конституцію  України; закони України «Про державну службу» та «Про 

запобігання корупції», нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги:
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або 

досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше 1 року. Вільне володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

Заступник начальника Служби у справах дітей 
начальник юридичного відділу



ПОСАДОВА ІН СТРУКЦ ІЯ  
головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту прав дітей

Служби у справах дітей  
П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

І. Завдання, обов’язки та повноваження:
1.1. Здійснює діяльності щодо тимчасового влаштування дітей, які 

залишилися без батьківської опіки у:
- Центр соціально -  психологічної реабілітації дітей № 1,
- Центр допомоги дітям „ М істо щасливих дітей” ,
- Центр соціальної реабілітації „Ковчег”,
- патронатну сім”ю,
- сім”ї громадян,

- заклади для дітей -  сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.2.Здійснює діяльність щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання - під опіку 
(піклування), в прийомну сім”ю, до Дитячого будинку сімейного типу. Видає 
направлення на знайомство з дитиною

1.3.Готує висновки про доцільність влаштування до сімейних форм 
виховання, подання до суду про доцільність призначення опікуном 
(піклувальником) ту чи іншу особу, якщо судом буде встановлено, що дитина 
залишилася без батьківського піклування.

1.4.3дійснює діяльність щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування до державних закладів на повне 
державне утримання.

1.5.Збирає необхідні документів для надання дитині статусу «дитина — 
сирота», «дитина, позбавлена батьківського піклування».
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1.6. Готує проекти розпоряджень про надання дитині статусу. При 
втраті дитиною статусу, готує проектів висновків по суті та проекти 
розпоряджень про втрату статусу.

1.7. Приймає участь відділу в складанні актів:
- акту охорони здоров”я та органу внутріш ніх справ України про 

дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров”я,
- акту органу внутріш ніх справ України та закладу охорони здоров”я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку,
- акту закладу охорони здоров”я та органу внутріш ніх справ України 

про дитину, яку батьки ( матір або батько), інші родичі, або законний 
представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу 
охорони здоров”я.

1.8. Здійснює діяльність щодо реєстрації народження дітей -  сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Готує подання з зазначеного питання 
на розгляд комісії з питань захисту прав дітей.

1.9. Готує клопотання та отримує у відділі реєстрації актів цивільного 
стану свідоцтво про народження дитини та витягу з державного реєстру про 
реєстрацію народження дитини.

1.10.Готує висновки про доцільність чи недоцільність встановлення 
опіки, піклування, та відповідність її/його інтересам дитини та подає їх на 
розгляд комісії з питань захисту прав дитини.

1.11 .Здійснює контроль за умовами проживання та виховання 
підопічних дітей, дітей вихованців ДБСТ та прийомних дітей.

1.12.3дійснює контроль за цільовим використанням коштів
передбачених законодавством на утримання дітей -си р іт  та дітей,
позбавлених батьківського піклування .

1.13. Веде облік дітей, які перебувають в дитячих державних закладах, 
ДБСТ, прийомних сім ’ях, під патронатом, в місцях тимчасового перебування 
дітей. Веде їх особові справи.

І.М .Здійсню є контроль за діяльністю адміністрації державних закладів, 
батьків-вихователів, прийомних батьків, патронатних вихователів, в місцях 
тимчасового перебування по вихованню, навчанню та утриманню дітей. 
Готує відповідні висновки, звіти.

1.15.Здійснює контроль за умовами утримання, навчання та виховання 
дитини, над якою встановлено опіку (піклування) шляхом відвідування 
родини не рідш е одного разу на рік.

1.16. Готує висновки про стан утримання, навчання та виховання дітей 
та веде індивідуальні плани соціального захисту дитини.
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1.17.3дійснює діяльність щодо влаштування дітей -  сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім ’ях опікунів 
(піклувальників) до центрів реабілітації за потребою та за заявою опікуна 
(піклувальника).

1.18.Веде облік дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, кандидатів в усиновлювачі, кандидатів в опікуни, прийомні 
батьки, батьки -  вихователі в Єдиній інформаційно -  аналітичній системі 
«Діти», не менше одного разу на рік вносить оновлену інформацію про дітей 
-  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на 
первинному обліку в Службі до ЄІАС „Діти” .

1.19.Веде прийом громадян з питань, що належить до компетенції 
відділу(консультації, прийом документів).

1.20.Розглядає заяви та звернення громадян, запити та звернення 
народних депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу.

1.21. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.
1.22.Готує та передає список дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яким у наступному році виповниться 18 років, до 
управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА для отримання 
ними одноразової допомоги дітям -  сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування після досягнення ними 18 -  річного віку. 
Контролює отримання дітьми зазначеної категорії одноразової допомоги.

1.23.Здійснює передачу обліково -  статистичних карток дітей, яким 
виповнилося 18 років до Печерського районного центру соціальних служб 
для сім”ї, дітей та молоді для здійснення подальшого соціального супроводу.

1.24.Веде облік дітей -  сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування тимчасово переміщених із зони проведення АТО, АРК Крим, в 
тому числі дітей, які прибули без супроводу дорослих, готує звіти щодо 
тимчасово переміщ ених дітей, надає кваліфіковану допомогу в межах своєї 
компетенції.

1.25.Веде облік дітей, розлучених з сім ’єю, які не є громадянами 
України, надає кваліфіковану допомогу в межах своєї компетенції.

1.26.Співпрацює з різними регіонами України, державними 
адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установ, наукових установ, 
управлінь, служб, підрозділів, під час розв’язання питань, що стосуються 
компетенції відділу.

1.27. Приймає участь у нарадах, семінарах, конференціях, тощо з метою 
удосконалення роботи відділу та підвищенню свого професійного рівня.
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1.28.Представляє інтереси райдержадміністрації, як органу опіки і
піклування, в районних судах м. Києва, в Апеляційному суді м. Києва, 
Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному 
адміністративному суді, Вищому адміністративному суді України, Вищому 
Спеціалізованому Суді України, органах Державної виконавчої служби 
України у справах щодо усиновлення малолітніх (неповнолітніх) дітей, 
повнолітніх осіб, по яких райдержадміністрація виступає позивачем, 
відповідачем, третьою особою чи суб’єктом оскарження з усіма правами 
сторони чи учасника цивільного процесу, адміністративного судочинства та 
виконавчого провадження, передбаченими Цивільним процесуальним 
Кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та 
Законом України «Про виконавче провадження».

1.29. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, громадян 
з питань, що належать до його посадових функцій. Бере участь у розробці 
нормативних та організаційно-методичних документів.

1.30. Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах 
норм чинного законодавства.

1.31. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
1.32. На період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.
1.33. На період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його 

обов’язки.
1.34.Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.

2. М ає право:

2.1.Організовувати ділове листування з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності у межах наданих повноважень.

2.2.У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадських об ’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 
звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

2.3. Пред ставляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 
установах та організаціях.

2.4.Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань, 
пов’язаних з діяльністю Служби.
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2.5. Пред ставляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших

установах та організаціях.
2.6.Представляти інтереси дітей, розлучених з с ім ’єю, від імені органу

опіки та пікдування.
2.7. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з 

питань, що належать до його компетенції.
2.8. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.
2.9 Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
2.10.Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу.
2.11.Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 

застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності 

відділу.
2.12.Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 

підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 
чинним законодавством.

2.13.Запрошувати для бесіди опікунів/піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів, посадових осіб з метою з»ясування причин та 
умов, які призвели до порушень прав дітей і вживати заходів до усунення 
таких причин.

«

3. П овинен знати:
Конституцію  України; закони України "Про державну службу" та "Про 

запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.
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4. Кваліфікаційні вимоги:

Вищ а освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 
володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):



равах дітей
I jS / j  f  J  І І и:: TJ .  .  .

OHHGÏ в місті Києві
Наказ 
Печерсью
державної адміністрації 

від «ЗО » bd/.ùm  2018 року № & - 0

П ОСАДО ВА ІН СТРУКЦ ІЯ  
головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту прав дітей

Служби у справах дітей  
П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:
1.1. Веде облік дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), які 

перебувають на первинному обліку дітей, залишених без батьківського 
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 
Службі у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації.
1.2. Веде облік дітей, які перебувають під опікою (піклуванням) та

прибули з інших територій.
1.3. Веде особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, над якими встановлена опіка (піклування) та перебувають на

первинному обліку в районі.
1.4. Веде особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, над якими встановлена опіка (піклування) та прибули з інших 

територій.
1.5. Подає начальнику відділу оновлену інформацію про дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім ях 

опікунів(піклувальників) для внесення її до СІ АС «Діти».
1.6. Бере участь у організації та проведенні нарад, семінарів, 

конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує 
підготовку ріш ень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів

виконавчої влади вищого рівня.
1.7. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, громадян з 

питань, що належать до його посадових функцій. Бере участь у розробці 
нормативних та організаційно-методичних документів.
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1.8. Застосовує оперативний зв ’язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установ, 
наукових установ, управлінь, служб, підрозділів, під час розв’язання питань,

що стосуються його компетенції.
1.9. Забезпечує захист прав та інтересів дітей.
1.10. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним 

законодавством.
1.11. Забезпечує реєстрацію вхідної кореспонденції що надходить до 

Служби.
1.12. Забезпечує реєстрацію вихідної та ініціативної кореспонденції.
1.13. Забезпечує комплектування архівних справ.
1.14. Здійснює оперативний пошук кореспонденції та надання 

інформації стосовно розгляду вхідної кореспонденції.
1.15. Опрацьовує кореспонденцію після повернення її від керівництва

Служби та виконавців.
І.Іб .Здійсню є облік за проходженням та дотриманням порядку розгляду

службових документів.
1.17. Виконує функції з ведення діловодства у Службі.
1.18. Забезпечує зберігання наказів щодо діяльності Служби та передачу

їх на державне зберігання у встановленому порядку.
1.19. Здійсню є контроль за дотриманням строків архівних документів, 

вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку документів

тимчасового зберігання у відділах Служби.
1.20. Складає номенклатуру справ Служби, забезпечує контроль за

правильністю формування і оформлення справ відділу.
1.21. Вивчає та аналізує діяльність Служби під час розроблення

номенклатури справ.
1.22. Розглядає заяви та звернення громадян, запитів та звернень

народних депутатів, запитів та звернень підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу.

1.23. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.
1.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
1.25. Забезпечує доведення документів до виконавців та здійснює 

контроль за дотриманням термінів їх повернення відповідно до Регламенту 

Служби.
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1.26. Здійсню є облік за проходженням і контроль за дотриманням

порядку розгляду службових документів. _
1.27. Ознайомлює за дорученням керівника працівників Служби із

службовими документами.
1.28. За дорученням керівника виготовляє копії документів.
1.29. Забезпечує захист персональних даних.
1.30.Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах

норм чинного законодавства.
1.31. Складає та надає в установленому порядку статистичну звітність.
1.32. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
1.33. На період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.
1.34. На період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його

обов’язки.
1.35. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.

2. М ає право:
2.1. Організовувати ділове листування з органами державної влади, 

органами місцев&го самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності у межах наданих повноважень.

2.2. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних,

звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.
2.3. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань,

пов’язаних з діяльністю Служби та відділу.
2.4. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з

питань, що належать до його компетенції.
2.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
2.6. Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 

застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності

відділу.
2.7. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 

підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 

чинним законодавством.
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3. П овинен знати:

Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про 
запобігання корупції», нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету, правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

>

4. Кваліфікаційні вимоги:
Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 

володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

Заступник начальника Служби у справах дітей - 
начальник юридичного відділу



Наказ
Печерсі місті
державі

від «ЛП » Ь г ф м  2018 року №

>авах дітей 
місті Києві

П ОСАДО ВА ІН СТРУКЦ ІЯ  

Головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту прав дітей

Служби у справах дітей  

П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:

1. Взаємодіє із суб’єктами соціальної роботи з сім ’ями, дітьми та 
молоддю (далі суб’єкти соціальної роботи), правоохоронними органами в 

разі отримання повідомлень про:

- сім’ї з дітьмй, в яких батьки у зв ’язку з тривалою хворобою не можуть 
виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;

- сім ’ї з дітьми, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від 
виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли вони без 
поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, 11 
навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують 
необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що 
негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють 

у мов для отримання нею освіти;

- с ім ’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім 
спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких 
інтернатних закладів за заявою батьків у зв ’язку з неспроможністю 

задовольнити потреби дітей;

- с ім ’ї, в яких було скоєне фізичного, психологічного, сексуального, 
економічного насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує 

реальна загрози його вчинення;

- с ім ’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце 

постійного проживання;
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- с ім ’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані на навчання до 
загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин 

пропускають навчальні заняття;

- с ім ’ї, діти з яких залучаються до найгірших форм дитячої праці;

- переміщених дітей -  сиріт або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення 

антитерористичної операції.

2. Обстежує житлово -  побутові умови проживання (перебування) дітей 
у разі звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування за повідомленнями про факти неналежного виконання 
батьківських обов’язків, ймовірного жорстокого поводження з дитиною або 
загрози його вчинення (в т.ч. скоєння фізичного, психологічного, 

сексуального, економічного насильства над дитиною).

2.1. Проводить оцінку рівня безпеки дитини під час здійснення 
перевірок інформації за одержаними повідомленнями щодо жорстокого 
поводження з дитиною або загрози його вчинення (в т.ч. вчинення в межах 
родини по відношенню до дитини фізичного, психологічного, економічного, 

сексуального насильства).

2.2. Вживає 'невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози 

неправомірних дій щодо дитини.

2.3. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання фактів 
жорстокого поводження з дитиною або загрози його вчинення.

3. Спільно з органами поліції та громадськістю району виявляє дітей, 
які перебувають на території району без супроводу законних представників, 

займаються бродяжництвом та жебрацтвом.

3.1. Сприяє подальшому влаштуванню безпритульних та бездоглядних 
дітей до медичних закладів, центру соціально -  психологічної реабілітації

дітей.

3.2. Реєструє інформацію про дитину в журналі обліку повідомлень про 

дітей, які залишились без батьківського піклування.

4. Приймає участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок», 
здійснює роботу в частині виявлення дітей, які на початку навчального року 
не приступили до занять, залишились невлаштованими до навчальних

закладів.

4.1. Проводить профілактично-виховні бесіди з батьками та дітьми, 

направлені на повернення дитини на навчання.

4.2. Сприяє влаштуванню дитини до вечірньої змінної школи № 8.



5. У взаємодії з закладами та установами освіти, за участю громадськості 
упродовж навчального року виявляє дітей, які без поважних причин не 
відвідують навчально-виховні заклади та вживає заходи щодо залучення їх 

до навчання.

6. Готує на запити вищих навчальних закладів дозволи на
відрахування/або обґрунтовану відмову щодо відрахування неповнолітніх 
студентів, у відповідності до п.15 Наказу М іносвіти від 15.07.1996 року 
№  245 «Про затвердження Положення про проведення відрахування та 
поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти».

7. Розробляє проект графіка проведення правового лекторію та
профілактики ш кідливих звичок серед дітей та підлітків на базі
загальноосвітніх навчальних закладів району із залученням відповідних 
спеціалістів. Здійснює контроль за його виконанням.

8. Здійснює перевірку стану профілактично -  виховної роботи з дітьми у 

навчальних закладах.

9. Бере участь у проведенні управлінням освіти та інноваційного
розвитку Печерської райдержадміністрації нарад заступників директорів з 
виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Печерського району.

10. Захищає права та інтереси дітей, які знаходяться в конфлікті з 
законом під час здійснення процесуальних дій в правоохоронних га судових 

органах.

10.1. Веде індивідуальну профілактично-виховну роботу серед батьків і 

дітей, які знаходяться в конфлікті законом.

11. Бере участь у засіданнях Робочої групи з питань взаємодії суб єктів 
соціальної роботи з с ім ’ями, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, при Печерський райдержадміністрації.

12. Бере участь у підготовці і проведенні нарад та семінарів в закладах 
освіти з питань профілактично-виховної роботи з дітьми.

13. Складає та надає в установленому порядку статистичну звітність.

14. Проводить консультування громадян, а в разі необхідності, приймає 

заяви з питань, що відносяться до компетенції відділу.

15. Готує відповіді на заяви та звернення громадян, запити та звернення 
депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

16. Співпрацює з різними органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування при виконанні покладених на відділ завдань, 

керуючись чинним законодавством.



17. Застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установами, 
управляннями, службами, підрозділами, під час розв’язання питань, що 

стосуються компетенції відділу.

18. Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах 

норм чинного законодавства.

19. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

20. Н а період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

21. Н а період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його 

обов’язки.

22. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.

2. М ає право:

1. Організовувати у межах наданих повноважень, ділове листування з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими організаціями.

2. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадський об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 

звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

3. Здійснювати методичне керівництво та контроль за станом 
профілактично -  виховної роботи з дітьми та підлітками у закладах 

позашкільної освіти.

4. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань, 

пов’язаних з діяльністю Служби.

5. Запрошувати для бесіди батьків або осіб, які їх замінюють, 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. Представляти, у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 

установах та організаціях.

7. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з 

питань, що належать до його компетенції.
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8. Представляти інтереси дітей, розлучених із с ім ’єю від імені органу

опіки та піклування.
9. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.
10. Поруш увати в судовому порядку питання в межах наданих

повноважень.
11. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу.
12. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу.
13. Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 

застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності

відділу.

14. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 
чинним законодавством, що стосується діяльності відділу та захисту прав 

працевлаштованих неповнолітніх осіб.

3. П овинен знати:

Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 

володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а): --------------- ------------------------------

Заступник начальника Служби у справа; 
начальник ю ридичного відділу



правах дітей

ЗАТВЕР^ЖЕ^іО^
Наказ
Печерської pèftit>Hgfo^ÆB /к істі Києві 
державної адміністрації '

від «А> » hdiLiuÀ 2018 року №

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

Головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту прав дітей

Служби у справах дітей  

П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:

1. Взаємодіє із суб’єктами соціальної роботи з сім ’ями, дітьми та 
молоддю (далі суб’єкти соціальної роботи), правоохоронними органами в 
разі отримання повідомлень про:

- сім ’ї з дітьми, в яких батьки у зв ’язку з тривалою хворобою не можуть 
виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;

- с ім ’ї з дітьми, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від 
виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли вони без 
поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її 
навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують 
необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що 
негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють 
у мов для отримання нею освіти;

- сім ’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім 
спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких 
інтернатних закладів за заявою батьків у зв ’язку з неспроможністю 
задовольнити потреби дітей;

- с ім ’ї, в яких було скоєне фізичного, психологічного, сексуального, 
економічного насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує 
реальна загрози його вчинення;
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- с ім ’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце 
постійного проживання;

- сім’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані на навчання до 
загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин 
пропускають навчальні заняття;

- с ім ’ї, діти з яких залучаються до найгірших форм дитячої праці;

- переміщ ених дітей -  сиріт або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення 
антитерористичної операції.

2. Обстежує житлово -  побутові умови проживання (перебування) дітей 
у разі звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування за повідомленнями про факти неналежного виконання 
батьківських обов’язків, ймовірного жорстокого поводження з дитиною або 
загрози його вчинення (в т.ч. скоєння фізичного, психологічного, 
сексуального, економічного насильства над дитиною).

2.1. Проводить оцінку рівня безпеки дитини під час здійснення 
перевірок інформації за одержаними повідомленнями щодо жорстокого 
поводження з дитиною або загрози його вчинення (в т.ч. вчинення в межах 
родини по відношенню до дитини фізичного, психологічного, економічного, 
сексуального насильства).

2.2. Вживає невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози 
неправомірних дій щодо дитини.

2.3. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання фактів 
жорстокого поводження з дитиною або загрози його вчинення.

3. Сприяє у залученні дітей до занять у гуртках та спортивних секціях 
клубів за місцем проживання.

4. Здійсню є перевірку клубів за місцем проживання, стану 
профілактично-виховної роботи з дітьми, що проводиться педагогами клубів 
за місцем проживання.

5. Готує проект угоди про взаємодію із Печерською районною філією 
Київського міського центру зайнятості та проект плану спільних дій.

5.1. Сприяє у працевлаштуванні незадіяним у навчальному процесі 
дітям, які перебувають на профілактичному обліку Служби, дітям у 
конфлікті з законом.
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5.2. Готує направлення на роботу та дозвіл на звільнення працівника 
молодше 18 річного віку.

5.3. Співпрацює з районним Центром зайнятості з питань 
працевлаштування дітей, а також, у разі необхідності, перевіряє умови 
роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності.

6. Подає до районного управління праці та соціального захисту 
населення клопотання щодо організації обліку та призначення державної 
допомоги внутріш ньо переміщеним особам (малолітнім, неповнолітнім 
дітям) які прибули без супроводу дорослих на територію району відповідно 
до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо -  
переміщених осіб».

7. Сприяє в оздоровленні дітей, які перебувають на профілактичному 
обліку в Службі.

8. Проводить консультування громадян, а в разі необхідності, приймає 
заяви з питань, що відносяться до компетенції відділу.

9. Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу стосовно розвитку 
патронатного виховання, надає первинну консультацію щодо порядку 
створення та діяльності патронатного вихователя.

9.1. Направляє громадян до Печерського районного центру соціальних 
служб для с ім ’ї, дітей та молоді для подальшого отримання направлення на 
навчання кандидатів у патронатні вихователі.

10. Готує відповіді на заяви та звернення громадян, запити та звернення 
депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

11. Складає та надає в установленому порядку статистичну звітність.

12. Співпрацює з різними органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування при виконанні покладених на відділ завдань, 
керуючись чинним законодавством.

13. Застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установами, 
управляннями, службами, підрозділами, під час розв’язання питань, що 
стосуються компетенції відділу.

14. Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах 
норм чинного законодавства.
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15. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

16. Н а період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

17. На період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його 
обов’язки.

18. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 
персональних даних.

2. М ає право:

1. Організовувати у межах наданих повноважень, ділове листування з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 
громадськими організаціями.

2. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадський об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 
звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

3. Здійснювати методичне керівництво та контроль за станом 
профілактично -  виховної роботи з дітьми та підлітками у закладах 
позашкільної освіти.

4. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань, 
пов’язаних з діяльністю Служби.

5. Запрошувати для бесіди батьків або осіб, які їх замінюють, 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. Представляти, у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 
установах та організаціях.

7. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з 
питань, що належать до його компетенції.

8. Представляти інтереси дітей, розлучених із с ім ’єю від імені органу 
опіки та піклування.

9. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.
10. Поруш увати в судовому порядку питання в межах наданих 

повноважень.
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11. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу.
12. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу.
13. Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 

застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності 

відділу.

14. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 
чинним законодавством, що стосується діяльності відділу та захисту прав 
працевлаштованих неповнолітніх осіб.

3. П овинен знати:

Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, Що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 

володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

Заступник начальника Служби у справах дітей 
начальник юридичного відділу
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П ОСАДО ВА ІН СТРУКЦ ІЯ  

Головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту прав дітей

Служби у справах дітей  

П ечерської районної в місті Києві держ авної адміністрації

1. Завдання, обов’язки та повноваження:

1. Взаємодіє із суб’єктами соціальної роботи з сім ’ями, дітьми та 
молоддю (далі суб’єкти соціальної роботи), правоохоронними органами в 

разі отримання повідомлень про:

- сім’ї з дітьми, в яких батьки у зв’язку з тривалою хворобою не можуть 
виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;

- сім’ї з дітьми, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від 
виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли вони без 
поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток ДИТИНИ, 11 
навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не забезпечують 
необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що 
негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не створюють 
у мов для отримання нею освіти;

- сім’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім 
спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких 
інтернатних закладів за заявою батьків у зв язку з неспроможністю 
задовольнити потреби дітей;

- с ім ’ї, в яких було скоєне фізичного, психологічного, сексуального, 
економічного насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує 

реальна загрози його вчинення;
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- сім ’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце 

постійного проживання;

- сім ’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані на навчання до 
загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин 

пропускають навчальні заняття;

- с ім ’ї, діти з яких залучаються до найгірших форм дитячої праці;

- переміщ ених дітей — сиріт або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення 

антитерористичної операції.

2. Обстежує житлово — побутові умови проживання (перебування) дітей 
у разі звернення громадян, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування за повідомленнями про факти неналежного виконання 
батьківських обов’язків, ймовірного жорстокого поводження з дитиною або 
загрози його вчинення (в т.ч. скоєння фізичного, психологічного, 
сексуального, економічного насильства над дитиною).

2.1. Проводить оцінку рівня безпеки дитини під час здійснення 
перевірок інформації за одержаними повідомленнями щодо жорстокого 
поводження з дитиною або загрози його вчинення (в т.ч. вчинення в межах 
родини по відношенню до дитини фізичного, психологічного, економічного, 

сексуального насильства).

2.2. Вживає невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози 

неправомірних дій щодо дитини.

2.3. Проводить профілактичну роботу щ одо запобігання фактів 
жорстокого поводження з дитиною або загрози його вчинення.

3. Готує проекти наказів про постановку на облік/зняття з обліку дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.1. Веде журнал обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.

3.2. Вносить інформацію про дітей, які перебувають у складаних 
життєвих обставинах, до Єдиної інформаційно-аналтичної системи «Діти».

3.3. Розробляє та складає індивідуальні плани соціального захисту 
дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах.

3.4. Здійсню є індивідуальну профілактично-виховну роботу серед 
батьків і дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
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3.5. Вносить інформацію про дітей, які перебувають у складаних 
життєвих обставинах, до Єдиної інформаційно-аналтичної системи «Діти».

3.6. Обстежує житлово -  побутові умови проживання, навчання, 
працевлаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.7. Здійснює обмін оперативною інформацією з органами поліції, 
іншими структурними підрозділами Печерської райдержадміністрації — 
суб’єктами соціальної роботи з питань дітей, перебуваючих на 
профілактичному обліку Служби.

4. Готує плани цілодобових, районних профілактичних заходів — рейдів 
«Діти вулиці», перевірок розважальних закладів району, по виявленню 
бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва, 
жебракування та веде звітність по їх виконанню.

5. У взаємодії з закладами та установами освіти, за участю громадськості 
упродовж навчального року виявляє дітей, які без поважних причин не 
відвідують навчально-виховні заклади та вживає заходи щодо залучення їх 

до навчання.

5.1. Проводить профілактично-виховні бесіди з батьками та дітьми, 

направлені на повернення дитини на навчання.

6. Проводить консультування громадян, а в разі необхідності, приймає 
заяви з питань, що відносяться до компетенції відділу.

7. Готує відповіді на заяви та звернення громадян, запити та звернення 
депутатів, запити та звернення підприємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Бере участь у засіданнях Робочої групи з питань взаємодії суб єктів 
соціальної роботи з с ім ’ями, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, при Печерський райдержадміністрації.

9. Співпрацює з різними органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування при виконанні покладених на відділ завдань, 

керуючись чинним законодавством.

10. Складає та надає в установленому порядку статистичну звітність.

11. Застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, 
державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, установами, 
управляннями, службами, підрозділами, під час розв язання питань, що 

стосуються компетенції відділу.
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12. Виконує інші завдання за дорученням начальника відділу у межах 

норм чинного законодавства.

13. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

14. Н а період відсутності начальника відділу виконує його обов’язки.

15. На період відсутності іншого головного спеціаліста виконує його 

обов’язки.

16. Несе відповідальність за порушення законодавства про захист 

персональних даних.

2. М ає право:

1. Організовувати у межах наданих повноважень, ділове листування з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими організаціями.

2. У встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на 
отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
громадський об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, 
звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.

3. Здійснювати методичне керівництво та контроль за станом 
профілактично — виховної роботи з дітьми та підлітками у закладах 

позашкільної освіти.

4. Брати участь у нарадах при розгляді та вирішенні всіх питань, 

пов’язаних з діяльністю Служби.

5. Запрош увати для бесіди батьків або осіб, які їх  замінюють, 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. Представляти, у разі необхідності інтереси дітей в судах, інших 

установах та організаціях.

7. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з 

питань, що належать до його компетенції.
8. Представляти інтереси дітей, розлучених із с ім ’єю від імені органу

опіки та піклування.
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9. Брати участь у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.
10. Поруш увати в судовому порядку питання в межах наданих

повноважень.
11. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого відділу.
12. Приймати участь у нарадах, які відносяться до компетенції відділу.

13. Брати участь у нарадах, у разі розгляду на них питань практики 
застосування законодавчих і нормативних актів, що стосуються діяльності

відділу.

14. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства 
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з 
чинним законодавством, що стосується діяльності відділу та захисту прав 

працевлаштованих неповнолітніх осіб.

3. П овинен знати:

Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про 
запобігання корупції", нормативні документи, що стосуються державної 
служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження 
Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 
розпорядження Кабінету М іністрів України, інші підзаконні нормативно- 
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня що регулюють розвиток 
відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного 
законодавства, що належать до компетенції Служби; основи державного 
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи 
роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та 
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи 
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.

4. Кваліфікаційні вимоги:

Вищ а освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Вільне 

володіння державною мовою.

З посадовою інструкцією ознайомлений ( а ) :   _______

Заступник начальника Служби у 
начальник юридичного відділу


