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|1ро в*песення зп:|н до |1оло;кення про
управл!ння прац| та соц!ального
захисц/ населення !{угу1всько|

районно| леряса вно| алт !н !стра ш|1

-(ерутонись стаття}'1и 6,39 3акону !кра!}ти "[{ро м[сцев! державн|
адм|н|страц!!, врахову1очи розпоряд)кення голови )(арк!всько! обласно1

державно| адпл|н|страп|| в1д 1.1'08.2014 };'о ;127 "[{ро розпод|л обов'язк|в'',
в!д 11.02.2013 !Ф 35 "[{ро затверд?1(ен!1'1 |[олотсення про [епартаплент
соц|ального захисту населення {арк1всько! обласно] дерхавно! адпл1н|страп!!'',

розпоряд)кення голови 9угу!всько! районно! дерт<авно| адм|н|страц|т
в1д 01.07.2014 )\го 298 "[1ро передачу функц|й в|д в|дд]пу у справах молод| та
спорту до управл|ння прац| та соц!ального захисту населення районно|
:ер;кавно| алм|н|спраш!1' '1а + \|егою приве_]ення 1 в!:пов!лн|сгь до виуо!
чинного законодавства функп1й та г1овцоважень струкцрних п|дрозд|л|в

районно! дерткавно! адм|н|сщац1!, до |1оложення про управл1ння прац! та
соц!ального захисту населення 9угу!всько| районно! дер;кавно! алм!н|страц1|.
затвердженого розпорядхенням голови районно{ державно| адм1н1страш1| в1л

29 '0з.201з ф 83 внести так| зпц|ни:

1. [{1дпункт 2 пункту 4 викласти у так!й релакц|1: "забезпечення

реал|зац|! державно{ пол|тики з питань соц|ального 3ахцсту !1аселення'
п1дтримки с!м'|, попередження насильства в с!м'{; забезпенення р!вност! прав
чолов|к|в та ;т<|нок, оздоровдення та в!дпопинку д|тей, протид!| торг1вл| лтодьми.
виконання процам | зд]йснення заход1в у ц1й сфер|;"'

2. |1ункт 4 доповнити п|дтунктом: "8) розроблення та орган1зап|то
виконання коуплексни\ прогРа|\1 '1а ;аход|в шодо забезпечення р!вних прав га

можливостей чолов|к|в та яс|нок, протид1| торг!вл! лтодьми.''.
3. 11ункт 5 доповнити п|дпунктом: "39) щодо пол|птпення становища

с1птей, попередження насильства в с|м'!, забезпенення тендерно! р{вност! та
про : ил!!' торг! вл! л:ольп:и:

реал|зус заходи та програми, спрямован| на пропагування с|мейних
ц|нностей, п!двищення р|вня правово| об!знаност|, соц|адьного | лравовотю
захисц с|мей, надае у }'1ежах коьтпетенц|1 л|длрисп:ствам, установа!1 та
орган|зац|япт, об'сднанняпт гро^'1адян та окремим громадяна[1 методи,:гт1 |

практичну допомогу та консу]1ьтац!] з питань запоб]гання насильству в с|м'{;
взасмод!, .: |ншими с'1рук])рниуи п!лро.:;|лат:и районно| лержавно|



2

адм!н|страц|т, органами м|сцевого самоврядування' а тако)к з п|дприсмствами.

установами! орган1зац|ями вс|х форм власност|' громадянад{и та об'сднаннями
громадян у офер! охорони здоров'я' осв|ти, м;грац;йнот слРкби, зайнятост|,
внутр|шн1х справ та |нтпими, недер:кавними орган1зац|ями з питань надання
соц|апьно{ п1дтримки с|м'ям та д|тям, забезпененття р|вних прав та моэкливостей
ж|нок ': а чолов!к!в. протил|| торг1вл | людьуи:

надае у ме)!(ах сво]х повноважень с|м'ям та окремим громадянам
методичну допомоц з питань запоб{гання насипьотву в с|м'1' забезпенуе
орган|зап|то д|яльност| спец|ал|зованих установ для запоб|гання наси'1ьству в
с|м'!;

забезпенус виконання прощам та заход|в щодо протид|| торг!вл! лтодьми.
нада( пРавову. ме!одичн) па орган!заш|йну допомогу структ)?ниу п!лрозл!лам

районнот лержавно[ алм!н1страш!|. п|лприсмсгвам. )с!ановау :а орган!заш!ям .з

питань протид|| торг|вл| лтодьми;
забезпенуе впроваджент{'1 нац|онального механ|зму взаемод!1 суб'ект|в,

як| зд|йснтототь заходи у сфер| протид|| торг1вт| лтодьми, п|дготовку доь1ттент|в
щодо встановг1ення статусу особи, яка постра:тцапа в|д торг|вл| лтодьми;

орган!зовуе роботу з оц!нки потреб та наданн'1 допомоги особам, як|
пострахдали в1д торг|вл| л1одьми; внооить пропозиц|| районн!й державн|й
адм|н|страц|! про необх|дн|сть отворення реаб|л|тац|йних центр|в для ос|б, що
постражда]1и в|д торг|вл| л}одьми! надас консультац1йно-методичну допомоц
цим установам. ".

4. 11ункт 9 доповнити п|дпунктом: "26) визназае в|дпов|дапьну особу з
пи:ань запоб!гання га виявлення корупш!| в управл|нн!."'

5. |1!дпункт 26 пункту 9 ввокати п1дпунктом 27.

|[ерппий засц/пник голови
районнот дер}(авно1 адм!н|страц1т вАикп!нов
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