
                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                       Розпорядженням  
                                                                                                       Софіївського селищного голови 

                                                                                                       24.09.2019 р. № 107-од 

 

Посадова інструкція 

начальника відділу у справах дітей 

виконавчого комітету Софіївської селищної ради 

1. Загальні положення 

 

1.1  .    Дана посадова   інструкція   визначає   функціональні   завдання, обов'язки       
повноваження,     права та відповідальність начальника Відділу у справах дітей 

виконавчого комітету Софіївської селищної ради (далі-начальник Відділу). 
1.2.  Начальник Відділу належить до категорії посадових осіб місцевого 

самоврядування. 
       1.3. Начальник Відділу призначається на посаду та 

звільняється   з   посади   в   установленому      чинним   законодавством   порядку 

селищним головою відповідно до КЗпП України, Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі. 
      1.4. На період тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні 
причини) обов'язки начальника відділу виконує спеціаліст Відділу, на якого 

покладено тимчасове виконання обов'язків  розпорядженням селищного голови. 
       1.5. Документи,   які   регламентують   діяльність   начальника Відділу: Конституція 

України, закони України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації, накази начальника служби у  справах дітей обласної державної 
адміністрації, розпорядження селищного голови, рішення сесії та виконавчого комітету 
селищної ради, положення про відділу у справах дітей, посадова   інструкція   начальника  
Відділу,   правила  внутрішнього  розпорядку, трудового розпорядку. 

2.Завдання, обов'язки та повноваження 

Начальник Відділу має такі завдання, обов'язки та повноваження: 
2.1. Здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання покладених на 

відділ завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників. 
2.2.  Вивчає і визначає пріоритетні напрямки у роботі з дітьми, їх соціального 

захисту, сприяння    фізичному,     духовному     та     інтелектуальному розвитку 
дітей, запобігання  дитячої  бездоглядності та  профілактики правопорушень  
серед дітей на території громади. 

2.3. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення статусу 
дітям, які залишилися без батьківської опіки, опіки та піклування над дітьми, 
усиновлення дітей, влаштування в сім'ї близьких та рідних, інші сім'ї. 

2.4. Забезпечує  контроль за умовами утримання  і виховання дітей, у 
закладах   для   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування, 
спеціальних установах для дітей, інших закладах соціального захисту незалежно 
від форми власності, сім'ях опікунів. 

2.5. Виконує функції адміністратора безпеки ЄІАС „Діти”, ДБСТ, ПС, а також 
операції із контролю за діями користувачів щодо доступу до захищених ІО, 
оброблення та аналізу зареєстрованої інформації про критичні з погляду безпеки 
події. 

 



2.6. 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 і запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 

2.7. Забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за 
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 
вчиненню дітьми правопорушень. 

2.8. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами 
селищної ради, ювенальною превенцією заходи щодо соціального захисту дітей, 
виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, безпритульність та 
злочинність. 

     2.9. Веде особистий прийом громадян, розглядає в установленому порядку 
звернення громадян; 

    2.10. Готує матеріали, пропозиції щодо застосування, згідно з чинним 
законодавством, санкцій до батьків, які ухиляються від виконання батьківських 
обов'язків, або неналежно їх виконують. 

    2.11. Готує позови до суду про позбавлення батьківських прав батьків, які 
злісно ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню та утриманню 
дітей, які перебувають на обліку Відділу. 

    2.12. Представляє інтереси дітей на судових засіданнях з питань захисту їх 
прав. 

    2.13. Готує пакет документів для прийняття розпоряджень щодо тимчасового 
влаштування дітей до Будинку дитини за заявою батьків, які опинились у 
складних життєвих обставинах. 

    2.14. Готує та надає статистичну звітність відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

    2.15. Вживає заходів щодо захисту житлових прав дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах. 

2.11. Виконує інші доручення селищного голови. 
 

3. Права 

Начальник Відділу має право: 
3.1. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 

селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на 
Відділ завдань. 

3.2 Звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у 
разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, 
надання їм іншої допомоги. 

3.3   Брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та 
інтересів, представляти права дітей в суді. 

3.4. Порушувати питання про направлення до спеціальних установ для 
дітей,    навчальних    закладів    незалежно    від    форм    власності,    дітей,    які 
перебувають в складних життєвих обставинах, неодноразово залишили сім'ю та 
навчальні заклади. 

3.5 Викликати батьків або опікунів (піклувальників), відповідних посадових 
осіб до Відділу у справах дітей з метою з'ясування причин та умов, які сприяли 
порушенню прав дітей, бездоглядності, вживати в межах своєї компетенції 
заходи щодо їх усунення. 

 



4. Повинен знати 

 

Начальник відділу повинен знати: 
4.1. Конституцію України. 
4.2. Конвенцію про права дитини. 
4.3. Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією». 

4.4. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей». 

4.5. Законодавчі акти, Укази Президента України, постанови Кабінету 
Міністрів України, накази Міністерств України, інші нормативно-правові акти, 
документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування. 

4.6. Загальні правила поведінки посадової особи місцевого самоврядування.  
4.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
4.8. Основні принципи роботи на комп'ютері. 

 

5. Відповідальність 

 

            5.1. Начальник відділу несе відповідальність згідно з чинним законодавством 
України. 
             

 

 

 

 

Селищний голова                                П.Ю. Сегедій 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією  
ознайомлений (а) та отримав (ла)                           __________________________                                        
                                                                                    (підпис, ініціали та прізвище) 
 

 

 

«_____» _______________ 20___ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


