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Про затвердж ення полож ення
про відділ у справах сім ”ї та
молоді міськвиконком у

К ерую чись п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону У країни “Про місцеве
сам оврядування в У країні” та постановою К абінету М іністрів України від 24
лю того 2003 року № 245 “П ро затвердж ення типових полож ень про
управління у справах сім ”ї та молоді збласної, С евастопольської міської
держ авної адміністрації, про відділ у справах сім ”ї та молоді районної,
районної у м. Севастополі держ авної адм іністрації”, м іська рада

ВИР І ШИЛА:
1. Затвердити полож ення про відділ
Кузнецовського міськвиконкому.

у

справах

сім ”ї

та

молоді

2. Вваж ати таким, що втратило чин гість, ріш ення м іськвиконкому від 9
червня 1997 року № 200 “Про затвердж ення тим часового положення
про відділ у справах сім ”ї та м олоді” .

Додаток
до рішення міської ради
від £ 3 . ОЪ.
, № /5 4

ПОЛОЖ ЕННЯ
про відділ у справах с ім'ї та молоді
Кузнецовського міськвиконкому
1. Відділ у справах сім'ї та молоді (далі - відділ) є структурним
підрозділом Кузнецовського міськвиконктму, який утворюється
міською
радою
і підзвітний та підконтрольній міському голові, міській раді,
управлінню у справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності кер/ється Конституцією і законами
України, актами Президента України т і Кабінету
М іністрів
України,
наказами
Держкомсім'ямолоді, розпорядженнями
голови
обласної
держадміністрації, міського голови, наказами начальника управління у
справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації, рішеннями міської
ради, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:
- забезпечення
реалізації в місті держ авної політики стосовно дітей,
молоді, жінок і сім'ї;
- виконання соціальних програм та здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення соціального та правоЕого захисту дітей, молоді, жінок і
сім'ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному,
економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і
розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі
людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
- сприяння діяльності
жіночих,
молодіжних,
дитячих
та інших
громадських організацій.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує виконання національних,
державних,
галузевих,
між галузевих та регіональних програм поліпшення становищ а дітей, молоді,
жінок і сім'ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення,
відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
2) здійснює організаційно-методичне серівництво і координацію роботи
інших
структурних
підрозділів
у
меж ах
своєї компетенції з
організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і
патріотичного виховання дітей та молоді;
3) координує діяльність міського центру соціальних служб для молоді в
питаннях, що належать до його компетенції;
4) розробляє і подає на розгляд міської ради
пропозиції щодо
бюджетних
асигнувань
на виконай гя програм і здійснення заходів,

спрям ованих на поліпш ення становиш а дітей,
молоді,
ж інок і сім'ї,
заохочення материнства, охорони д и тш ства, оздоровлення, відпочинку і
дозвілля дітей та молоді;
5) готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну
звітність;
6) впровадж ує прогресивні форми виховання дітей-сиріт
і дітей,
позбавлених батьківського піклуванш (дитячі будинки сім ейного типу,
прийомні сім 'ї тощ о);
7) залучає ж іночі, дитячі, молодіж ні, інші громадські та благодійні
організації до виконання соціальних трограм і реалізації проектів;
8) сприяє наданню ф інансової підтримки для виконання соціальних
програм (проектів) дитячих,
молодіж них, ж іночих, інш их громадських
організацій та благодійних фондів;
9) сприяє створенню мереж і м олодіж них центрів, молодіж них центрів
праці,
центрів ресоціалізації нарком алеж ної молоді, інш их дитячих,
м олодіж них, ж іночих та сім ейних закладів соціального спрямування;
10) сприяє залученню кош тів підпзиєм ств, установ і організацій для
соціальної підтримки дітей, молоді, жіно к і сім'ї;
11) проводить інф орм аційно-роз'ясню вальну роботу серед населення,
в тому числі через друковані та інші засоби м асової інф ормації, з питань,
що належ ать до його компетенції, в установленому порядку провадить
реклам ну та видавничу діяльність;
12) забезпечує організацію і бере участь у проведенні фестивалів,
конкурсів, виставок, змагань та
інш их
заходів, спрямованих на
підвищ ення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;
13) виконує інш і ф ункції згідно з покладеним и на нього завданнями.
5. Відділ має право:
1) одерж увати
в
установленом у порядку від інш их структурних
підрозділів,
органів місцевого сам оврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності інф ормацію та інш і матеріали, не »східні
для виконання покладених на нього завдгнь;
2) залучати до розгляду питань, * кі належ ать до його компетенції,
спеціалістів
інш их
структурних
підрозділів міськвиконкому,
підприємств,
установ, організацій
та
об'єднань
громадян
(за
погодж енням з їх керівниками);
3) скликати в установленом у порядку наради, конф еренції, семінари з
питань, щ о належ ать до його компетенції
6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
інш ими структурним и підрозділам и міськвиконкому,
органами
м ісцевого
сам оврядування, підприєм ствами, установам и та організаціями
усіх форм власності, об'єднанням и громадян і громадянами.
7. Відділ очолю є завідувач, який призначається на посаду та звільняється
з посади м іським головою
за
погодж енням
з
обласною
держ адм іністрацією .

