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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Офіс соціальних послуг Надвірнянської міської ради (далі – Офіс соціальних послуг) 

є виконавчим органом Надвірнянської міської ради на правах управління, утворюється 

радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Офіс 

соціальних послуг є підзвітним, підконтрольним міській раді, а з питань здійснення 

делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним 

відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, 

міському голові, заступнику міського голови з питань освіти, соціального захисту, охорони 

здоров'я, культури і спорту а також підзвітний та підконтрольний Міністерству соціальної 

політики України (далі – Мінсоцполітики). 

 Офіс соціальних послуг забезпечує на території Надвірнянської міської 

територіальної громади реалізацію державної політики з питань соціального захисту, 

соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, а також 

державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності 

та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.  

У своїй діяльності Офіс соціальних послуг керується Конституцією України, 

законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики 

України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями 

міського голови, а також цим Положенням. 

 Офіс соціальних послуг є юридичною особою публічного права, має самостійний 

баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та 

штампи. 

 

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ОФІСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Є: 

2.1 реалізація на території Надвірнянської міської територіальної громади державної 

політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

2.2 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; 

2.3 координація зусиль органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань 

соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності; 

2.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та 

піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, 

прийомні сім'ї; 

2.5 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; 

2.6 ведення державної статистики щодо дітей; 

2.7 ведення обліку 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); 

2.8 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; 

2.9 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, 

піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння 

усиновленню; 



2.10 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація 

дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

2.11 визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища 

дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному 

розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень; 

2.12 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп 

населення; 

2.13 надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, 

відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або 

подолання таких обставин; 

2.14 забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, 

дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, 

багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав 

чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері; 

2.15 організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення 

соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей / осіб, шляхом розвитку 

спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які 

надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку 

соціальних послуг у громаді; 

2.16 розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо 

поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених 

осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне 

сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, 

перебування; 

2.17  забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов 

для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;  

2.18 забезпечення у межах повноважень контролю щодо опіки та піклування над 

повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена; 

2.19 реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі 

учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 

нацистських переслідувань»; 

2.20 реалізація на території Надвірнянської міської територіальної громади Законів 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», рішень центральних органів 

влади щодо соціального захисту військовослужбовців і поранених учасників АТО, ООС, 

соціального захисту їх сімей, вшанування пам'яті загиблих у ході проведення АТО; 

2.21 здійснення на місцевому рівні комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня 

соціальної захищеності учасників АТО, ООС, членів їх сімей, а також членів родин 

загиблих учасників АТО, ООС, підтримка їх матеріально-психологічного стану; 

2.22  сприяння соціальній адаптації демобілізованих учасників АТО, інтеграції їх у 

суспільне життя громади, створення в суспільстві атмосфери підтримки та поважного, 

шанобливого ставлення до учасників АТО, ООС, членів їх сімей, а також членів родин 

загиблих учасників АТО та ООС; 

2.23 розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо 

забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, 

запобігання насильству в сім’ї; 

2.24 проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціальної та сімейної 

політики; 

2.25 реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 

розроблення та виконання відповідних регіональних програм. 

 



3. ОФІС СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО 

ЗАВДАНЬ: 

3.1 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; 

3.2 надає 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; 

3.3 оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей, сприяє усиновленню; 

3.4 подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині 

соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; 

3.5 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням 

законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними 

правопорушень; 

3.6 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних 

установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

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

типу, прийомних сім'ях; 

3.7 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; 

3.8 надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-

психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), 

здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю; 

3.9 організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами, 

уповноваженими підрозділам органів національної поліції заходи щодо соціального захисту 

дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, 

запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 

3.10 розробляє і подає на розгляд міської ради 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; 

3.11 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); 

3.12 надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-

вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку відділу, 

і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного 

контакту з дитиною; 

3.13 готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт 

обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 

3.14 проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, 

піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої 

перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування; 

3.15 готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та 

дитячих будинках сімейного типу; 

3.16 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; 



3.17 розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка 

постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у 

будь-якій формі; 

3.18 інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших 

законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила 

домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права 

дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися; 

3.19 забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини 

профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю 

дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції; 

3.20 порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі 

невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів 

домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та 

дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі; 

3.21 виявляє осіб/сім’ї, які належать до вразливих груп населення і веде їх облік; 

3.22 проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах; 

3.23 надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг; 

3.24 надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем; 

3.25 вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; 

3.26 проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг; 

3.27 створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають 

соціальні послуги; 

3.28 взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з 

органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах 

компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній 

громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист; 

3.29 інформує населення Надвірнянської міської територіальної громади та осіб/сім’ї 

індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок 

їх отримання; 

3.30 бере участь у визначенні потреб населення Надвірнянської міської територіальної 

громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання 

соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення громади у 

соціальних послугах; 

3.31 готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих 

соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає Офіс соціальних послуг; 

3.32 забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

3.33 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Офіс соціальних 

послуг; 

3.34 розглядає в установленому порядку звернення громадян. 

  

4. ОФІС СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ МАЄ ПРАВО: 

4.1 одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, 

структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають 

під час виконання покладених на офіс обов'язків та завдань; 

4.2 залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, 

підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) 

до розгляду питань, що належать до компетенції Офісу соціальних послуг; 

4.3 користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої 

влади, системами зв’язку і комунікацій, та іншими технічними засобами; 

4.4 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції 

Офісу соціальних послуг; 



4.5 самостійно визначати форми та методи роботи; 

4.6 подавати запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних 

послуг; 

4.7 утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням 

представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають 

допомогу особам/сім’ям; 

4.8 залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, 

волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах управління; 

4.9 залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), 

необхідні для надання соціальних послуг; 

4.10 сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги 

соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні 

інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, 

фізичних осіб, організації та установи; 

4.11 у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної 

(гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

4.12 сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

4.13 організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними 

особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;  

4.14 сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, 

установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні 

соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, 

громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах; 

4.15  вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних 

громадян; 

4.16 вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності 

спостережної комісії; 

4.17 сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціальних 

працівників, фахівців із соціальної роботи, працівників установ і закладів системи 

соціального захисту та обслуговування населення; 

4.18 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; 

4.19 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 ним рішень; 

4.20 отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, 

міської, районної держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші 

матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної 

статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

4.21 звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів 

дітей; 

4.22 проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень; 

4.23 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх 

форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово 

самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади; 

4.24 влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення; 



4.25 вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей; 

4.26 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; 

4.27 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності; 

4.28 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; 

4.29 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'ї, дітей та молоді; 

4.30 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими 

установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і 

благодійними організаціями; 

4.31 скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що 

належать до його компетенції; 

4.32 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, 

розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції; 

4.33 визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту 

для дітей; 

4.34 розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального 

спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

4.35 відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на 

обліку у Офісі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для 

соціального захисту дітей. 

 

5. ВЗАЄМОДІЯ ОФІСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА 

СТРУКТУРАМИ 

Офіс соціальних послуг в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, структурними 

підрозділами й апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою 

створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, 

періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання 

покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

 

6. КЕРІВНИЦТВО ОФІСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Офіс соціальних послуг очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах 

місцевого самоврядування.  

Начальник Офісу соціальних послуг: 

 - здійснює керівництво діяльністю Офісу соціальних послуг, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних 

умов праці в Офісі соціальних послуг;  

- подає на розгляд ради зміни до Положення про Офіс соціальних послуг; 

- затверджує Положення про структурні підрозділи Офісу соціальних послуг; 

- затверджує посадові інструкції працівників Офісу соціальних послуг та розподіляє 

обов’язки між ними; 

- планує роботу Офісу соціальних послуг; 



- забезпечує дотримання працівниками Офісу соціальних послуг правил 

внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни; 

- вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи 

Офісу соціальних послуг; 

- звітує перед міським головою про виконання покладених на Офіс соціальних 

послуг завдань та затверджених планів роботи; 

- представляє інтереси Офісу соціальних послуг у взаємовідносинах з іншими 

виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами міської ради, з 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями; 

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; 

- подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису 

Офісу соціальних послуг в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці 

його працівників;  

- розпоряджається коштами у межах кошторису Офісу соціальних послуг;  

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб 

Офісу соціальних послуг; 

- здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; 

- проводить преміювання та встановлює надбавки працівникам Офісу соціальних 

послуг; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством 

про працю працівників Офісу соціальних послуг, за погодженням з профільним 

заступником міського голови та керуючого справами виконавчого комітету; 

- здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції; 

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання 

архівних документів; 

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

Офісу соціальних послуг;  

- забезпечує дотримання працівниками Офісу соціальних послуг внутрішнього 

службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

- здійснює інші повноваження, визначені законом.  

  

Посадова інструкція начальника Офісу соціальних послуг затверджується 

Надвірнянським міським головою (Додаток до Положення).  

  

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Накази начальника Офісу соціальних послуг, що суперечать Конституції та законам 

України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міською радою. 

Офіс соціальних послуг утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Офісу соціальних послуг 

визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому 

законодавством порядку. 

Штатний розпис та кошторис Офісу соціальних послуг затверджуються в 

установленому законодавством порядку. 

Ліквідація та реорганізація Офісу соціальних послуг здійснюється за рішенням сесії 

міської ради.  

 

 

 

 

 


