Про Департамент

Про департамент соціального захисту населення

Закарпатської обласної державної адміністрації

Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної
адміністрації (далі – департамент) утворюється розпорядженням голови
облдержадміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові обласної
державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної
політики України.

Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади
головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну
службу за погодженням з Міністерством соціальної політики України в установленому
законодавством порядку.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної
політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови
облдержадміністрації, а також положенням про департамент.

Основним завданням департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної
політики на території області у сфері соціального захисту населення, що включає:
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- визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя
населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та
регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення,
поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав
і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин,
оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх
об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у
тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із
законодавством України мають право на пільги, та надання житлових субсидій
населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із
законодавством України;

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та
правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми,
малозабезпечених, багатодітних сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей
для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії
торгівлі людьми; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації
державної політики у цих сферах;

- організацію на території області соціального обслуговування населення, здійснення
соціальної роботи та надання соціальних послуг, залучення недержавних організацій, які
надають соціальні послуги;
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- здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними
підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій
законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері
соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо
правильності застосування законодавства у цій сфері;

- забезпечення сприяння:

реалізації державної політики зайнятості на території області, повній, продуктивній,
вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку
відповідних територій;

громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального
захисту сім'ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.
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