
Додаток 34 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

     

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

    

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  Служби у справах дітей  Арцизької міської ради 

1.Загальні положення 

1.1. Начальник Служби у справах дітей є посадовою особою місцевого самоврядування, 

який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади 

розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.2.Начальник  Служби у справах дітей Арцизької міської ради підпорядковується 

керівництву міської ради. 

1.3.Начальник Служби у справах дітей Арцизької міської ради аналізує та відповідає в 

цілому за роботу відділу. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або  

спеціаліста,  вільне володіння державною мовою та  навичками роботи на комп`ютері, 

стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 2-х 

років. 

1.5.В своїй діяльності начальник Служби керується Конституцією України, Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання   корупції», «Про  забезпечення   

організаційно-правових   умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про органи і  служби   у   справах   дітей   та  спеціальні  

установи  для   дітей»,   Постановами Кабінету міністрів України, розпорядчими актами 

центральних державних органів, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської 

ради, Положенням про Службу та цією інструкцією. 

                                        

2.Посадові обов’язки 

 

2.1. Керує діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за організацію та 

результати виконання покладених на Службу завдань і здійснення нею своїх функцій;  

2.2. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між 

співробітниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації;  

2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;  

2.4. Планує роботу Служби і аналізує стан її виконання;  

2.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи 

Служби;  

2.6. Звітує перед міським головою про виконання покладених на Службу завдань та 

затверджених планів роботи;  

2.7.Вносить пропозиції щодо розгляду на пленарних засіданнях міської ради та 

виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти 

відповідних рішень;  

2.8. Розробляє та подає на розгляд міської ради проекти рішень щодо фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, 



спрямованих на захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування;  

2.9. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали та статистичну звітність 

з питань захисту прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та правопорушень серед 

них;  

2.10 Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення 

становища дітей, їх інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, на 

території територіальної громади; 

2.11 Здійснює контроль за дотриманням та захищає особисті, майнові, житлові права 

дітей;  

2.12. Сприяє збереженню майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 2.13. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах 

для дітей незалежно від форм власності, у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;  

2.14. Організовує роботу по встановленню статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, влаштуванню їх до сімейних форм влаштування або до інтернат 

них закладів; 

 2.15. Організовує направлення дітей до соціально-реабілітаційних центрів, лікарняних 

закладів та до установ медико-соціальної реабілітації дітей;  

2.16. Контролює підготовку позовів до суду про позбавлення батьківських прав батьків, 

які ухиляються від своїх обов'язків по вихованню та утриманню дітей, які перебувають на 

обліку служби 

2.17. Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Служби у справах 

дітей в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, віднесених до 

компетенції Служби;  

2.18. Здійснює контроль, у разі необхідності, за умовами роботи працівників молодше 18 

років на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;  

2.19. Організовує з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської 

ради, кримінальною поліцією у справах дітей заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, 

виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень 

серед них; 

 2.20. Забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»; 

2.21. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам 

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

Службі, і видає направлення для знайомства з дитиною та з метою налагодження 

психологічного контакту;  

2.22. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до 

компетенції Служби, через засоби масової інформації; 

2.23. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

Служби;  

2.24. Організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці;  

2.25.Здійснює організацію ведення діловодства Служби;  

2.26. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового 

розпорядку та дисципліни;  

2.27.Готує проекти посадових інструкцій начальника та спеціалістів Служби;  

2.28 Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;  

2.29 Виконує інші доручення міського голови в межах своїх повноважень та компетенції. 



 

 3.Права 

Начальник Служби  Арцизької міської ради має право: 

 3.1. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів, посадових 

осіб виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції 

Служби, від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань;  

3.2 Звертатись до виконавчого комітету міської ради у разі порушення прав та інтересів 

дітей;  

3.3 Вирішувати питання служби, контролювати її діяльність;  

3.4. Надавати методичну, консультативну та практичну допомогу навчальним закладам, 

підприємствам та організаціям з питань соціального захисту і профілактики 

правопорушень серед дітей;  

3.5 Вносити пропозиції та матеріали для розгляду на засідання виконкому міської ради;  

3.6. Звертатись до відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення прав 

та інтересів дітей, надання їм іншої допомоги;  

3.7. Брати участь у перевірці стану виховної роботи у навчально-виховних і позашкільних 

закладах міста, а також, у разі необхідності, за дотриманням законодавства про працю 

неповнолітніх на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;  

3.8. 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;  

3.9. Порушувати перед виконавчим комітетом міської ради 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;  

3.10. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів, розглядати їх скарги та заяви з питань, що 

належать до компетенції Служби; 

 3.11. Відвідувати дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на 

обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для захисту 

прав та законних інтересів дітей;  

3.12. Видавати в межах своєї компетенції рішення, накази, довіреності, організовувати і 

контролювати їх виконання 

                                                               

4.Відповідальність 

Начальник Служби у справах дітей  Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                      5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - в  службі у справах дітей. Працівнику 

видається під підпис копія посадової інструкції.  



5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

5.3. На час відсутності начальник служби його обов’язки виконує головний спеціаліст 

служби, визначений розпорядженням міського голови. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

 ______________         
(Дата ознайомлення)

 

______________          
(Особистий підпис працівника)

 

_______________________          
(Прізвище, м’я, по батькові)

 
 


