
 Додаток  15 

до рішення  міської  ради 

від 28.02.2019 № 834   

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ з питань  сім’ї 

 управління праці, сім’ї  та соціального захисту населення  

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

І.  Загальні положення 
 

 

 

 

 

1.1. Відділ з питань сім’ї (далі - відділ) є структурним підрозділом 

управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради та підпорядковується начальнику управління.  

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства  соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського  голови, наказами начальника управління праці, 

сім’ї та соціального захисту населення, положенням про управління, цим  

положенням. 

1.3. Відділ, в межах наданої йому компетенції, забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері поліпшення становища сімей, протидії домашньому 

насильству, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності 

та протидії торгівлі людьми. 

 

ІІ. Основні завдання відділу 
 

 

 

 

 

2.1.Забезпечує організацію та проведення у місті соціальної роботи, 

спрямованої на соціальну підтримку  сімей, запобігання потраплянню у складні 

життєві обставини, забезпечення  сприятливих умов  для всебічного розвитку 

сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю  своїх функцій. 

2.2. Забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому 

насильству та ефективну взаємодію усіх суб’єктів , які реалізують такі заходи. 

2.3.Реалізує  передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію  

торгівлі людьми; 

2.4.Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та  

можливостей жінок і чоловіків; 

2.5.Здійснює заходи з підготовки документів щодо кандидатів на 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня»; 

2.6.Забезпечує виконання заходів в межах повноважень, спрямованих на 

організацію оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі за кордоном. 

2.7.Спрямовує та координує діяльність Центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 



2.8.Здійснює контроль за діяльністю дитячих  закладів оздоровлення  та 

відпочинку  незалежно від форм власності. 

2.9.Надає в межах повноважень сім’ям, підприємствам, установам та 

організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну 

допомогу з питань протидії домашньому насильству. 

2.10.Надає методичну допомогу структурним підрозділам управління з 

питань, які належать до компетенції відділу. 

 

ІІІ. Відділ має право 
 

 
 

 

 

3.1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання 

сімей з метою  запобігання потрапляння їх у складні життєві обставини.  

3.2.   Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для  виконання  покладених на відділ завдань;  

3.3.  Залучати до виконання окремих  робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів за погодженням з 

їх керівником. 

3.4. Вносити в установленому порядку  пропозиції щодо удосконалення 

роботи відділу.  

3.10. Інформувати населення міста через засоби масової інформації про 

зміни чинного законодавства що входять до компетенції відділу.  

3.11. В межах компетенції має право  доступу до всіх програмних 

комплексів та баз, необхідних  для стабільної роботи відділу. 

 

ІV. Керівництво відділом 
 

 

 

4.1.  Відділ очолює начальник відділу, призначається на посаду міським 

головою відповідно до чинного законодавства України. 

4.2. Звільнення з посади начальника відділу здійснюється у відповідності з 

діючим  законодавством. 

        4.3. Начальник відділу: 

                   4.3.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за    

          виконання  покладених на відділ завдань. 

        4.3.2. Визначає коло питань, що відносяться до компетенції спеціалістів    

відділу, вносить пропозиції про внесення змін у посадові обов'язки його 

працівників з урахуванням взаємозаміни, здійснює контроль за їх роботою. 

4.3.3. Доручає спеціалістам відділу завдання, контролює їх виконання. 

4.3.4. Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи 

управління. 

4.3.5. Організовує ведення діловодства, збереження документації та майна 

відділу. 

4.3.6. Вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення 

спеціалістів відділу, преміювання, надання матеріальної допомоги, 



застосування заходів стягнення за  порушення трудової дисципліни, виконання 

завдань не в повному обсязі, порушення термінів їх виконання. 

4.3.7. Бере участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

4.3.8. Покладені на відділ завдання вирішує у співпраці з іншими 

структурними підрозділами управління, підприємствами, організаціями і 

установами. 

4.3.9. За дорученням начальника управління представляє інтереси 

управління в органах державного управління, місцевого самоврядування з 

питань, що належать до компетенції відділу. 

4.3.10. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання  та виявлення 

корупції. 

 

 

                           

   Міський голова                                                         В.К. Мазур 

 
 


