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ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ 

заступника голови районної державної адміністрації   

з питань соціальної та гуманітарної  політики 

 

1. Відповідає за реалізацію державної політики та виконання районних програм 

у сфері освіти, культури, молоді та спорту, здоров’я та соціальної політики.  

2. Організовує здійснення контролю за реалізацією заходів щодо виконання 

законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 

інших нормативних документів з питань соціального розвитку, здоров’я, освіти, 

культури, молоді та спорту, що належать до сфери управління районної державної 

адміністрації.  

3. Здійснює загальну координацію діяльності закладів освіти, молоді, фізичної 

культури та спорту, культури та охорони здоров’я.  

4. У межах своїх повноважень сприяє впровадженню інноваційних заходів, 

залученню інвестицій, спрямованих на розвиток гуманітарної сфери району, 

проведенню аналізу виконання інноваційних проектів та їх експертизи.  

5. Вживає заходів щодо розвитку мережі закладів освіти, забезпечує врахування 

цих заходів при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку району.  

6. Забезпечує реалізацію державної політики в районі стосовно молоді та дітей, 

взаємодіючи з цих питань з молодіжними громадськими організаціями.  

7. Сприяє розвитку в районі фізичної культури та масових видів спорту, 

збереженню об’єктів фізкультурно-спортивного призначення.  

8. Забезпечує прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я                      

та аптечних закладів для нормативного забезпечення населення медико-санітарною 

допомогою; здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним 

захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію, а також забезпечення в необхідних 

обсягах ліками.  

9. Сприяє відродженню та збереженню осередків народної творчості, 

національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі 

творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, інших 

громадських об’єднань, які діють у сфері культури.  

10. Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку                                

та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, 

створення умов для розвитку і використання мов інших національностей.  

11. Здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) 

релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх на відповідність 

законодавству та вносить пропозиції голові районної державної адміністрації.  

12. Сприяє створенню умов для налагодження взаєморозуміння між релігій-

ними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних 

міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній                        

та процесій, паломництва віруючих.  
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13. Здійснює загальну координацію діяльності закладів соціального захисту 

населення.  

14. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо надання 

встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, 

поліпшенням умов життя багатодітних сімей.  

15. Забезпечує реалізацію державної політики в районі стосовно сім’ї, жінок, 

молоді та дітей.  

16. Координує реалізацію державної політики з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою 

статі.  

17. Забезпечує реалізацію державної політики в районі щодо захисту прав 

ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.  

18. Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері запобігання                     

та протидії домашньому насильству.  

19. Організовує проведення в районі соціальної роботи із сім’ями, дітьми                       

та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги.  

20. Бере участь у мобілізаційній роботі та забезпечує додержання 

законодавства про мобілізаційну підготовку в частині визначених функцій                                    

і повноважень.  

21. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, зокрема: 

- управління соціального захисту населення; 

- відділу освіти; 

- відділу культури, молоді та спорту; 

- служби у справах дітей. 

22. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує 

координацію діяльності та сприяє у виконанні покладених завдань: 

- Бериславського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду 

України в Херсонській області; 

- комунального закладу районної ради “Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)”; 

- територіальної державної інспекції праці в області; 

- Бериславської районної філії Херсонського обласного центру зайнятості; 

- комунального некомерційного підприємства “Бериславська центральна 

районна лікарня” Бериславської районної ради; 

- комунального некомерційного підприємства “Бериславський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Бериславської районної ради; 

- районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що знаходяться                                 

на території району; 

- районної організації ветеранів України; 

- Бериславського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Херсонській області; 
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- іншими громадськими об’єднаннями з питань, що належать до його компе-

тенції. 

23. Забезпечує взаємодію зі структурними підрозділами обласної державної 

адміністрації: 

- Департаментом соціального захисту населення; 

-  управлінням у справах ветеранів і внутрішньо переміщених осіб; 

- управлінням культури, молоді та спорту; 

- управлінням з питань фізичної культури та спорту; 

- Департаментом здоров’я; 

- управлінням освіти і науки; 

- управлінням культури; 

- службою у справах дітей. 

24. Несе відповідальність, згідно із законодавством, за порушення вимог 

Закону України “Про державну таємницю”, інших нормативно-правових актів                            

з питань охорони державної таємниці.  

25. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є районна державна 

адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, відповідно до Закону 

України “Про доступ до публічної інформації”.  

26. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, 

визначеному законом.  

27. Очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи згідно з окремим 

переліком.  

28. Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної 

адміністрації.  

 

 

 

 

Т.в.о.керівника апарату 

районної державної адміністрації                                                                Юлія КОТІК 


