Додаток № 11
до рішення міської ради
від 22.06.2016 №7/13-7

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор у справах сім’ї та молоді
1.Загальна частина
Сектор у справах сім’ї та молоді є структурним підрозділом Покровської
міської ради, який створюється, ліквідовується та реорганізовується рішенням
Покровської міської ради. Завідувач сектору у справах сім’ї та молоді
підпорядковується міському голові та заступнику міського голови.
Положення про сектор у справах сім’ї та молоді затверджується рішенням
міської ради. Посадова інструкція завідувача сектору підписується заступником
міського голови та затверджується міським головою. Посадова інструкція
спеціаліста сектору підписується головою сектору і затверджується міським
головою. Чисельність працівників затверджується рішенням міської ради.
Завідувач сектору у справах сім’ї та молоді і спеціаліст сектору
призначаються на посаду і звільняються з займаної посади розпорядженням
міського голови.
Сектор керується Конституцiєю України, Законами України "Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”,
«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про
доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян»,
«Про захист персональних даних», указами Президента України i постановами
Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України,
актами Кабiнету Мiнiстрiв України, мiжнародними договорами України, цим
Положенням, а також iншими нормативно-правовими актами.
2.Основні напрямки роботи сектору
Основними напрямки сектору є:
1. забезпечення реалізації державної молодіжної політики стосовно дітей,
молоді, сім’ї та жінок на території міської ради;
2. забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей;
3. виконання соціальних програм і заходів, які направлені на забезпечення
соціального і правового захисту дітей, молоді, сім’ї та жінок, рівних прав
та можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному,
економічному та культурному житті, сприяння соціальному становленню і
розвитку дітей та молоді, попередження насилля в сім’ї, на організацію
оздоровлення і відпочинку дітей та молоді;
4. сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та громадських
організацій.
3.Функції сектору
Сектор згідно покладених на нього завдань:
1. забезпечує виконання національних, державних та регіональних програм
на покращення стану дітей, молоді, сімей та жінок, заохоченню
материнства, охорону дитинства, оздоровлення і відпочинку дітей та
молоді;

2. виконує організаційно-методичне керівництво і координацію роботи
інших структурних підрозділів виконавчого комітету в межах своєї
компетенції з організації оздоровлення, змістовного дозвілля, трудового і
патріотичного виховання дітей та молоді;
3. координує діяльність міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді у питаннях, які відносяться до його компетенції;
4. спільно з іншими зацікавленими структурами проводить соціальнопрофілактичну роботу з попередження правопорушень і негативних
проявів у дитячому та молодіжному середовищі;
5. розробляє та подає на розгляд міської ради пропозиції по бюджетним
асигнуванням на виконання програм і проведення заходів, які направлені
на покращення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення
материнства, охороні дитинства, організацію оздоровлення та відпочинку
дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
6. надає організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги
громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та
організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку , громадянам;
7. надає допомогу в організації перевезення груп дітей до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
8. готує і подає у встановленому порядку статистичну звітність;
9. здійснює заходи, які направлені на пропаганду сімейних цінностей,
підвищення рівня правової освіти, соціального і правового захисту сімей,
надає в межах своєї компетенції методичну і практичну допомогу з
попередження насилля в сім’ї;
10. проводить інформаційно-роз’яснювальну, консультативну роботу, «круглі
столи», семінари і тренінги з питань, які відносяться до його компетенції;
11. залучає жіночі, дитячі, молодіжні та інші громадські і благодійні
організації до виконання соціальних програм і проектів;
12. сприяє наданню фінансової підтримки для виконання соціальних програм
(проектів) дитячих, молодіжних та інших громадських організацій і
благодійних фондів;
13. сприяє створенню і діяльності молодіжного центру праці, кризових
центрів для жінок та молоді, інших закладів соціального напрямку;
14. сприяє залученню коштів підприємств, закладів та організацій для
соціальної підтримки дітей, сімей, жінок та молоді;
15. забезпечує організацію і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів,
виставок та інших заходів, які направлені на підвищення культурновиховного рівня дітей та молоді;
16. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у
відділі;
17. виконує інші функції стосовно його повноважень.
4.Організація роботи сектору
Завідувача сектором у справах сім’ї та молоді призначає та звільняє з
займаної посади міський голова.
Місячні, квартальні та річні плани роботи сектору підписуються завідувачем
сектором і затверджуються заступником міського голови.

Сектор у справах сім’ї та молоді під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету,
підприємствами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і
громадянами.
5.Права сектору
Сектор має право:
1. Отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів
виконкому, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів і організацій
усіх форм власності інформацію та інші матеріали, які необхідні для виконання
покладених на нього завдань.
2. Залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції спеціалістів
інших структурних підрозділів виконкому, органів місцевого самоврядування,
підприємств, закладів і організацій усіх форм власності (за згодою їх керівника).
3. Скликати у встановленому порядку наради, конференції, семінари з питань,
які належать до його компетенції.
6.Відповідальність
Працівники сектору у справах сім’ї та молоді несуть відповідальність за
неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або
невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки службовців
органів місцевого самоврядування та обмежень, які пов’язані з прийняттям на
службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
7. Взаємодія сектору
Працівники відділу в процесі роботи взаємодіють з відділами структурними
підрозділами міської ради, комунальними підприємствами та установами міста та
іншими організаціями для виконання покладених на сектор завдань.

Секретар міської ради

І.В.Сущенко

