
ЧУГУЇВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З
06 квітня 2017 року Чугуїв                        № 27 

Про  затвердження  Положень  про
відділи  управління  праці  та
соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації

Відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту
населення  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  у  новій  редакції,
затвердженого  розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації
від  06 березня  2017 року № 76,  керуючись статтею 6  Закону України “Про
місцеві державні адміністрації”, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про: 
- відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності (додається);
- відділ  автоматизованої  обробки  документації  та  соціального  моніторингу
(додається);
- відділ з питань праці та зайнятості населення (додається);
- відділ контролю та соціальних інспекторів (додається);
- відділ прийому заяв та документів (додається);
- відділ грошових виплат і компенсацій (додається);
- відділ по виплаті компенсацій та грошових виплат (додається);
- відділ соціальних гарантій та пільг (додається);
- відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг (додається);
- загальний відділ.

2. Визнати такими, що втратили чинність накази начальника управління
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації  від
12 червня 2013 року № 7 “Про затвердження Положень про відділи управління
праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації”,
від 02 листопада 2015 року № 32 “Про затвердження Положень про загальний
відділ та відділ прийому заяв та документів управління праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації”,від  03  листопада  2015
року № 33 “Про затвердження Положення про відділ  планування,  бухгалте-
рського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації”.

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                       О.С. ЛИСЯНСЬКИЙ

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3814-12


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника управління праці
та соціального захисту населення
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності

управління праці та соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає завдання та функціональні обов’язки відділу
планування, бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ), повноваження
його начальника–головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфі-
каційного рівня.

1.2. Відділ  планування,  бухгалтерського  обліку  та  звітності  є  відділом
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації  (далі  -  управління),  що  утворюється  відповідно  за  структурою
затвердженою головою районної державної адміністрації i є підзвітним та під-
контрольним начальнику управління.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, Положенням про відділ планування, бухгалтерського обліку та
звітності.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ
1. Основними завданнями відділу є :
1) реалізація державної політики у сфері захисту соціально незахищених

громадян на території району;
2) забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства

про  працю  та  зайнятість  населення,  про  соціальне  страхування  та  пенсійне
забезпечення, про надання пільг субсидій та соціальних допомог малозабезпе-
ченим верстам населення, ведення бухгалтерського обліку та звітності;

3) достовірна  та  своєчасна  виплата  встановлених  законодавством
державних компенсацій, субсидій та допомог;



4) бере  участь  відповідно  до  компетенції  відділу  у  забезпеченні
відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією
адміністративних послуг;

5) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності по всім видам

виплат допомог, пільг та субсидій які проводить управління;
2) забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності по утриманню

управління за рахунок державного та місцевого бюджетів;
3) забезпечує  контроль  за  використанням  зобов'язань,  наявність  та  рух

державного майна, використання матеріальних і фінансових ресурсів відповід-
но до затверджених нормативів і кошторисів;

4) забезпечує  своєчасне  запобігання  негативним  явищам  у  фінансово-
господарській  діяльності,  виявлення  і  мобілізація  внутрігосподарських  резе-
рвів;

3) формування повної та достовірної інформації про господарські процеси
і результати діяльності управління;

4) формування первинних бухгалтерських регістрів відповідно діючої ін-
струкції та нормативних актів;

5) забезпечує  повноту  та  достовірність  відображених  в  обліку
господарських операцій та результатів діяльності управління;

6) забезпечує своєчасну та достовірну інвентаризацію майна,  коштів та
фінансових зобов'язань;

7) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених
на соціальний захист населення;

8) відділ у процесі  виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами управління.

2. Відділ має право:
1) здійснювати  контроль  за  використанням  матеріалів  та  обладнання;

одержувати в установленому порядку від інших відділів необхідну інформацію,
документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього зав-
дань;

2) вносити до керівництва управління пропозиції з питань, що належать
до компетенції відділу;

3) своєчасно інформувати керівництво управління про всі недоліки та їх
усунення в роботі відділу та управлінню;

4) залучати спеціалістів інших відділів управління до розгляду питань, що
належать до компетенції управління.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
3.1. Відділ  планування,  бухгалтерського  обліку  та  звітності  очолює

начальник  відділу-головний  бухгалтер,  який  призначається  на  посаду  та



звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням
вимог  до  професійно-кваліфікаційного  рівня  начальником  управління  за
погодженням  з  Чугуївським  відділенням  Державної  казначейської  служби
України Харківської області.

Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника
відділу-головного бухгалтера здійснюється начальником управління в порядку,
встановленому Мінфіном.

Висновок  про  погодження  (відмову  в  погодженні)  кандидатури  для
призначення  на  посаду  начальника  відділу  Чугуївське  відділення  Державної
казначейської  служби  України  Харківської  області  надсилає  протягом
10 робочих днів з дня отримання відповідного подання начальника управління
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

3.2. Звітність  та  документи,  підписані  особою,  призначеною на  посаду
начальника  відділу,  без  дотримання вимог,  встановлених  пунктом  3.1  цього
Положення, органами Державної казначейської служби не приймаються. 

3.3. Начальник  відділу-головний  бухгалтер  (особа,  що  претендує  на
посаду  начальника  відділу-головного  бухгалтера)  повинен відповідати  таким
вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

- мати  повну  вищу  освіту  в  галузі  економіки  та  фінансів  не  нижче
магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної  служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,
або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше одного року;

- знати  закони,  інші  акти  законодавства  з  питань  регулювання
господарської  діяльності  та  ведення  бухгалтерського  обліку,  у  тому  числі
нормативно-правові  акти  Національного  банку,  національні  положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові
акти  Мінфіну  щодо  порядку  ведення  бухгалтерського  обліку,  складення
фінансової та бюджетної звітності,  міністерств та інших центральних органів
виконавчої  влади  щодо  галузевих  особливостей  застосування  національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також
основи  технології  виробництва  продукції,  порядок  оформлення  операцій  і
організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення
розрахунків,  порядок  приймання,  передачі  товарно-матеріальних  та  інших
цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення
результатів інвентаризації  активів і  зобов'язань,  основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби. 

3.4. Прийняття  (передача)  справ  начальником  відділу-головним
бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється
після  проведення  внутрішньої  перевірки  стану  бухгалтерського  обліку  та
звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

3.5. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з
посади  у  порядку,  встановленому  законодавством  про  працю,
підпорядковуються начальнику відділу.



3.6. У  разі  тимчасової  відсутності  начальника  відділу  (відрядження,
відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків
покладається відповідно до штатного розпису на головного спеціаліста відділу -
заступника головного бухгалтера. 

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

4.1. Начальник відділу-головний бухгалтер:
- здійснює  керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну  відповід-

альність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступень відповід-
альності головних спеціалістів та спеціалістів свого відділу;

- готує  для  затвердження  кошторис,  структуру  та  штатний  розпис
управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці;

- готує положення про відділ та функціональні обов'язки його працівни-
ків;

- забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку
всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і по-
дання у встановлені терміни бухгалтерської та статистичної звітності;

- бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану
бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ;

- здійснює у межах свої повноважень заходи щодо відшкодування винни-
ми особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

- підписує разом з начальником управління документи, що є підставою
для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів,
вказані документи без підпису головного бухгалтера вважаються не дійсними і
до виконання не приймаються;

- при звільненні начальника відділу - головного бухгалтера проводиться
передача  справ  призначеному  начальнику  відділу-головному  бухгалтеру,
складається відповідний акт, що затверджується начальником управління;

- відмовляє  у  прийнятті  до  обліку  документів,  підготовлених  з
порушенням  встановлених  вимог,  а  також  документів  щодо  господарських
операцій,  що  проводяться  з  порушенням  законодавства,  та  інформує
начальника  управління  про  встановлені  факти  порушення  бюджетного
законодавства.

4.2. Здійснює контроль за:
- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій,

що проводяться управлінням;
- складенням звітності; 
- цільовим  та  ефективним  використанням  фінансових,  матеріальних

(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 
- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого

та нерухомого майна управління; 
- правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати  товарів,

робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт,



придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у
тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих  бюджетних  зобов'язань  відповідним бюджетним
асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового  методу  в  бюджетному  процесі)  та  відповідністю  платежів  взятим
бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням; 

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської
заборгованості управління та бюджетних установ; 

- додержанням  вимог  законодавства  під  час  здійснення  попередньої
оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 

- оформленням  матеріалів  щодо  нестачі,  крадіжки  грошових  коштів  та
майна, псування активів; 

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення
рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- усуненням  порушень  і  недоліків,  виявлених  під  час  контрольних
заходів,  проведених  державними  органами  та  відділом,  що  уповноважені
здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати,
встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

- виконує інші обов'язки, передбачені законодавством. 
4.3. Начальник  відділу-головний  бухгалтер  у  разі  отримання  від

начальника  управління  розпорядження  вчинити  дії,  які  суперечать
законодавству,  інформує у письмовій формі  начальника про неправомірність
такого  розпорядження,  а  у  разі  отримання  даного  розпорядження  повторно
надсилає  начальнику  управління  та  керівникові  Чугуївського  відділення
Державної  казначейської  служби  України  Харківської  області  відповідне
повідомлення. 

Керівник  Чугуївського  відділення  Державної  казначейської  служби
України  Харківської  області  в  триденний  строк  отримує  повідомлення  та
здійснює  у  разі  встановлення  факту  порушення  бюджетного  законодавства
заходи  відповідно  до  законодавства,  про  що  інформує  у  письмовій  формі
начальника управління та начальника відділу-головного бухгалтера. Якщо факт
порушення не  встановлено,  керівник  зазначеного  органу  інформує  про  це  у
письмовій  формі  начальника  управління  та  начальника  відділу-головного
бухгалтера. 

4.4. Начальник відділу-головний бухгалтер або особа, яка його заміщує,
не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові
кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки начальника
управління на період його тимчасової відсутності.

4.5. Організація та координація діяльності начальника відділу - головного
бухгалтера,  контроль  за  виконанням  ним  своїх  повноважень  здійснюються
Чугуївським відділенням Державної казначейської служби України Харківської
області  шляхом  встановлення  порядку  ведення  бухгалтерського  обліку  та
складення  звітності  відповідно  до  національних  положень  (стандартів)
бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі,  погодження  призначення  на



посаду  та  звільнення  з  посади  начальника  відділу,  проведення  оцінки  його
діяльності.

4.6. Оцінка виконання начальником відділу – головним бухгалтером своїх
повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством
фінансів України.

4.7. Начальник  відділу-головний  бухгалтер  у  разі  невиконання  або
неналежного  виконання  покладених  на  нього  повноважень  несе
відповідальність згідно із законами.

Начальник відділу планування,
бухгалтерського обліку та звітності – 
головний бухгалтер            Л.З. ОНИЩЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника управління праці
та соціального захисту населення
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ автоматизованої обробки документації та соціального

моніторингу управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  автоматизованої  обробки  документації  та  соціального
моніторингу (далі  — відділ)  є  структурним підрозділом управління праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації і є підзвітним і
підконтрольним начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної
держадміністрації,  Регламентом районної державної адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим Положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є:
1) впровадження  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення

комп’ютерних технологій, підтримка функціонування їх апаратно-програмних
засобів  у  складі  єдиної  відомчої  інформаційної  системи,  підтримка  єдиного
інформаційного  і  телекомунікаційного  середовища  за  підтримкою обласного
центру  по  нарахуванню  і  виплаті  допомог  та  субсидій,  підвищення  і
перерахунки їх розмірів згідно з рішенням Уряду;

2) постійне  спостереження  за  соціальними  процесами  в  районі
(соціальний моніторинг);

3) впровадження систем управління базами даних соціальної інформації;
4) впровадження  і  супроводження  програмного  забезпечення  щодо

соціального  моніторингу,  аналізу  інформації,  призначення,  нарахування  і
виплати компенсацій та допомог, субсидій;

5) бере  участь  відповідно  до  компетенції  відділу  у  забезпеченні
відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією
адміністративних послуг;



6) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) контролює  щорічну  інвентаризацію  особових  справ  і  рахунків

одержувачів  всіх  видів  грошових  допомог  та  компенсацій,  одержувачів
субсидій;

2) підтримує  програмними  засобами  в  актуальному  стані  бази  даних
одержувачів  пенсій,  допомог  та  компенсаційних  виплат  малозабезпеченим
громадянам,  одиноким  непрацездатним  громадянам,  інвалідам,  бази
персоніфікованого обліку - пільговиків;

3) здійснює  програмними  засобами  облік  інвалідів,  що  потребують
протезування,  професійної  та  соціальної  реабілітації,  санаторно-курортного
лікування,  забезпечення  спеціальним  автотранспортом,  а  також  облік  дітей-
інвалідів, яким необхідна рання соціальна реабілітація;

4) виконує  роботи  по  встановленню  загальносистемного  прикладного
програмного забезпечення, експлуатації інформаційно - обчислювальної мережі
за підтримкою обласного виплатного центру;

5) виконує  роботи  з  архівації,  збереженню  і  передачі  баз  даних  по
призначенню, нарахуванню і виплаті пенсій, компенсацій та допомог, та іншої
актуальної інформації;

6) навчає  спеціалістів  управління  використанню  нових  програм  та
користуванню комп’ютерною мережею;

7) відділ  під  час  виконання  покладених  на  нього  завдань  взаємодіє  з
іншими  підрозділами  районної  державної  адміністрації,  органами  місцевого
самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  та  організаціями  всіх
форм власності, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

3. Відділ має право:
1) одержувати  в  установленому  порядку  від  інших  структурних

підрозділів  районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності
інформацію,  документи та  інші  матеріали,  а  від  місцевих органів  державної
статистики  —  безоплатно  статистичні  дані,  необхідні  для  виконання
покладених на нього завдань;

2) подавати  районній  державній  адміністрації,  управлінню  праці  та
соціального  захисту  населення  пропозиції  з  питань,  що  належать  до
компетенції відділу;

3) залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій  для  розгляду
питань, що належать до компетенції відділу.



ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника управління – начальника загального відділу.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу автоматизованої
обробки документації та соціального
моніторингу  Н.В. ТУРЛО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника управління праці
та соціального захисту населення
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань праці та зайнятості населення

управління праці та соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  з  питань  праці  та  зайнятості  населення  (далі  -  відділ)  є
структурним підрозділом управління праці  та соціального захисту населення
районної  державної  адміністрації,  підзвітним  та  підконтрольним  начальнику
управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”,  іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до

праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
2) аналізує  ситуацію  в  соціально-трудовій  сфері,  стан  роботи  щодо

укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях;
сприяє  організації  переговорного  процесу  між  сторонами  соціального
партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;

3) забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства  з
питань  колективно-договірного  регулювання,  соціально-трудових  відносин,
вирішення колективних трудових спорів;

4) разом  з  відділами  районної  державної  адміністрації,  органами
місцевого самоврядування бере участь у розробленні та забезпечує реалізацію
заходів регіональної програми з питань охорони праці, впроваджує регіональну
систему  запобігання  травматизму  невиробничого  характеру;  сприяє
впровадженню безпечних виробничих процесів, устаткування;

5) вивчає стан трудових ресурсів району; аналізує розвиток процесів, які
відбуваються  на  ринку  праці;  розробляє  відповідні  пропозиції  та  робить



прогнози  щодо  змін  на  ринку  праці;  забезпечує  розроблення  територіальної
програми зайнятості;

6) здійснює  державний  контроль  за  дотриманням  законодавства  про
працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від форм власності;

7) здійснює контроль  за  охороною праці  та  забезпеченням  соціального
захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
особливо  працівників,  зайнятих  на  роботах  із  шкідливими  та  небезпечними
умовами праці, а також за своєчасністю проведення атестації  робочих місць,
навчанням спеціалістів з охорони праці, забезпеченням працюючих засобами
індивідуального  захисту,  лікувально-профілактичним  харчуванням,  молоком,
миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених
законодавством;

8) бере  участь  у  розслідуванні  нещасних  випадків,  у  тому  числі  із
смертельними  наслідками  на  підприємствах  району;  веде  облік  та  здійснює
аналіз нещасних випадків,  професійних захворювань і  аварій,  а також аналіз
нещасних  випадків  невиробничого  характеру  відповідно  до  діючого
законодавства;

9) координує  роботу  служб  охорони  праці  підприємств  та  здійснює
методичне керівництво цими службами, організує і проводить консультації;

10) здійснює  розгляд  звернень  громадян,  представників  підприємств,
організацій та установ з питань, що віднесені до компетенції відділу;

11) через  засоби  масової  інформації  проводить  роз'яснення  по
нормативно-правовим актам та інформує населення з питань, що належать до
компетенції відділу.

2. Відділ в межах своїх повноважень:
1) узагальнює  практику  застосування  законодавства  про  працю,

зайнятість  населення  та  охорону  праці  на  підприємствах,  в  організаціях  та
установах району; здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

2) координує діяльність  підприємств,  установ та  організацій  усіх  форм
власності, спрямовує їх на удосконалення трудових відносин;

3) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про
працю, зайнятість та охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях
району;

4) сприяє розв'язанню соціально-трудових проблем на основі принципу
соціального партнерства;

5) здійснює контроль за виконанням вимог Генеральної, Регіональної та
Галузевих Угод;

6) здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на
відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

7) здійснює  моніторинг  показників  заробітної  плати  та  своєчасності  її
виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а
також фізичних осіб - підприємців;



8) здійснює координацію взаємодії суб’єктів, які відповідають за питання
протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї та гендерної політики;

9) здійснює  організаційну  роботу  щодо  проходження  громадянами
України альтернативної (невійськової) служби;

10) забезпечує  соціальний  захист  працівників,  зайнятих  на  роботах  зі
шкідливими  та  важкими  умовами  праці,  вживає  заходів  щодо  якісного
проведення атестації робочих місць;

11) розробляє  (бере  участь  у  розробленні)  територіальну  програму
зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення
ситуації на ринку праці;

12) надає методичну та практичну допомогу підприємствам, установам і
організаціям з питань оплати праці, зайнятості населення та охорони праці;

13) вивчає  досвід  організації  оплати  праці  в  різних  галузях  економіки
району, надає пропозиції з питань політики оплати праці;

14) удосконалює  форми  і  засади  соціального  партнерства,  організовує
співробітництво органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
з профспілками та організаціями роботодавців, підприємцями;

15) бере  участь,  відповідно  до  компетенції  відділу,  у  забезпеченні
відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією
адміністративних послуг;

16) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

17) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та
організаціями, об'єднаннями роботодавців та профспілок та громадянами.

3. Відділ має право:
1) проводити  моніторинг  стану  виробничих  об'єктів,  структурних

підрозділів  підприємств  з  питань  охорони  праці,  безпеки,  гігієни  праці  та
виробничого  середовища;  у  разі  необхідності  надавати  доповідні  записки  та
довідки  щодо наявності  на  підприємствах  порушень,  які  створюють  загрозу
життю або здоров'ю працюючих, голові районної державної адміністрації та до
Харківської  державної  інспекції  промислової  безпеки  та  охорони  праці  для
вжиття відповідних заходів;

2) проводити  моніторинг  показників  заробітної  плати  та  своєчасної  її
виплати;

3) проводити  вивчення  питань  щодо  проходження  працівниками
підприємств, організацій та установ медичних оглядів, навчання, інструктажу,
перевірки знань з охорони праці;

4) в  установленому  порядку  одержувати  від  структурних  підрозділів
районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші необхідні
матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;



5) вносити пропозиції з питань, що належить до компетенції відділу;
6) здійснювати  контроль  за  своєчасним  проведенням  атестації  робочих

місць  працівників,  зайнятих  на  роботах  із  шкідливими  і  важкими  умовами
праці;

7) залучати  спеціалістів  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  підприємств,  установ та організацій,  об'єднань роботодавців та
профспілок району до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та

звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника управління – начальника загального відділу.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу з питань
праці та зайнятості населення         Т.О. МІХАЙЛЕЧКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника управління праці
та соціального захисту населення
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ контролю та соціальних інспекторів управління праці та

соціального захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  контролю  та  соціальних  інспекторів  (далі  -  відділ)  є
структурним підрозділом управління праці  та соціального захисту населення
районної  державної  адміністрації,  що утворюється відповідно  за  структурою
служб  соціального  захисту  населення  і  є  підзвітним  та  підконтрольним
начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”,  іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства

про  працю  та  зайнятість  населення,  про  соціальне  страхування  та  пенсійне
забезпечення, про надання субсидій та соціальних допомог малозабезпеченим
верствам населення;

2) здійснення  нагляду  за  правильністю  та  своєчасністю  призначення
(перерахунку)  пенсій,  правильністю та  своєчасністю нарахування виплати та
припинення виплати пенсій; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

3) здійснення контролю відповідно до чинного законодавства за цільовим
використанням  коштів  державного  бюджету,  спрямованих  на  надання
державних  соціальних  допомог  та  інших  видів  соціальної  підтримки,
передбачених законодавством України;

4) бере  участь  відповідно  до  компетенції  відділу  у  забезпеченні
відкритості  влади,  покращання  надання  райдержадміністрацією
адміністративних послуг;



5) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює  нагляд  за  правильністю  та  своєчасністю  призначення

(перерахунку)  пенсій,  правильністю та  своєчасністю нарахування виплати та
припинення виплати пенсій; веде інформаційно-роз'яснювальну роботу;

2) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим
використанням  коштів  державного  бюджету,  спрямованих  на  надання
державних  соціальних  допомог  та  інших  видів  соціальної  підтримки,
передбачених законодавством України;

3) організовує роботу головного державного соціального та державного
соціального інспекторів;

4) надає фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з
питань призначення державної соціальної допомоги та субсидій;

5)  здійснює моніторинг  призначення  та  виплати державної  допомоги  і
проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної
соціальної допомоги;

6) відділ у процесі  виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими  структурними  підрозділами  управління,  а  також  підприємствами,
установами та організаціями.

3. Відділ має право:
1) одержувати в установленому порядку  від  інших відділів,  підрозділів

районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та
організаціями  усіх  форм  власності  встановленого  порядку  оформлення
документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомог, надання
житлових субсидій;

3) вносити до керівництва управління пропозиції з питань, що належать
до компетенції відділу;

4) своєчасно інформувати керівництво управління про всі недоліки та їх
усунення в роботі відділу та управління.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління, начальник відділу
контролю  та  соціальних  інспекторів,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника управління – начальника загального відділу.



3.2. На  посаду  заступника  начальника  управління,  начальник  відділу
контролю та соціальних інспекторів призначається особа з вищою освітою не
нижче магістра (спеціаліста), з  досвідом роботи на посадах державної служби
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,
або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Заступник  начальника  управління,  начальник  відділу  контролю  та
соціальних інспекторів:

1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за
організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) заступник  начальника  управління,  начальник  відділу  контролю  та
соціальних  інспекторів  виконує  також  інші  обов’язки,  покладені  на  нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Заступник начальника управління,
начальник відділу контролю та
соціальних інспекторів              Т.О. КУЦЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  начальника управління праці
та соціального захисту населення
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ грошових виплат і компенсацій управління праці та соціального

захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  грошових  виплат  і  компенсацій (далі  -  відділ)  є  структурним
підрозділом управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації і є підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

1.2. Відділ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами
України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”,  “Про  державну  службу”,  “Про
запобігання  корупції”, іншими  законами  України  та  постановами  Кабінету
Міністрів  України,  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України,
наказами,  роз’ясненнями  та  іншими нормативно-правовими актами Міністерства
соціальної  політики  України,  розпорядженнями  голів  обласної  та  районної
державних  адміністрацій,  наказами  департаменту  соціального  захисту  населення
обласної  державної  адміністрації,  Регламентом районної  державної  адміністрації,
рішеннями районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є: 
1) забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства  про

соціальний захист населення;
2) реалізація  державної  політики  у  сфері  захисту  соціально  незахищених

громадян на території району;
3) надання  державної  соціальної  допомоги  і  підтримки  малозабезпеченим

громадянам і сім'ям з дітьми, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту
населення, надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам, своєчасне
призначення та виплата встановлених  законодавством державних компенсацій і
допомог,

4) надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

5) у  межах своєї  компетенції  здійснення комплексних програм поліпшення
обслуговування інвалідів,  одиноких непрацездатних громадян,  а  також  громадян
похилого  віку  та  сприяння всебічному розвитку  соціального  обслуговування  за
місцем їх проживання;

6) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-
економічного розвитку району;



7) бере  участь  відповідно  до  компетенції  відділу  у  забезпеченні
відкритості влади, покращання надання районною державною адміністрацією
адміністративних послуг;

8) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до покладеннях на нього завдань:
1) організовує  роботу,  пов'язану  з  вирішенням питань  соціального  захисту

соціально  незахищених  громадян,  координує  відповідну  діяльність  підприємств,
установ, організацій, незалежно від форм власності;

2) забезпечує  надання  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим
громадянам, а також сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам,
особам,  які  не  мають  право  на  пенсію  та  інвалідам,  адресної  допомоги
переміщеним особам та інших видів державної допомоги; 

3) забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних  послуг,  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого
палива;

4) аналізує стан реалізації комплексних програм здійснення заходів соціальної
підтримки  малозабезпечених  верств  населення,  надання  встановлених
законодавством  пільг  соціально  незахищеним  громадянам  та  подає  начальнику
управління пропозиції з цих питань;

5) надає  консультаційно-правову  допомогу  підприємствам,  установам  та
організаціям  усіх  форм  власності  з  підготовки  документів  для  призначення
соціальних допомог та субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні документів,
необхідних для призначення соціальних допомог та субсидій;

6) організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян,
підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції  відділу,
вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги;

7) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції відділу;

8) бере  участь  у  роботі  районної  конфліктної  комісії  з  питань
призначення  державних  соціальних  допомог  малозабезпеченим  сім’ям,
надання  населенню  субсидій  та  пільг  для  відшкодування  витрат  на  оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива;

9) інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через
засоби масової інформації;

10) відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а



також  підприємствами,  установами  та  організаціями  всіх  форм  власності,
об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

3. Відділ має право:
1) здійснювати  контроль  за  дотриманням  підприємствами,  установами  та

організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у
тому числі їх достовірності) для призначення соціальних допомог та субсидій;

2) одержувати в установленому порядку від  інших структурних підрозділів
районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,  підприємств,
установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) подавати районній державній адміністрації, управлінню праці та соціального
захисту населення пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу;

4) брати  участь  у  підготовці  пропозицій  з  питань  формування  місцевого
бюджету та нормативів щодо надання соціальних допомог та субсидій;

5) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної
адміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,  об'єднань  громадян  (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції
відділу.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника  управління,  начальника  відділу  контролю  та  соціальних
інспекторів.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;



3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,
забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) затверджує рішення щодо призначення та надання соціальних допомог та
субсидій;

5) бере  участь  у  роботі  районної  конфліктної  комісії  з  питань  призначення
житлових субсидій та соціальних допомог;

6) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

7) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу грошових
виплат і компенсацій        А.С. МЯШИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та
соціального захисту населення 
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ прийому заяв та документів управління праці та соціального

захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ  прийому  заяв  та  документів (далі  -  відділ)  є  структурним

підрозділом управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації і є підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

1.2. Відділ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами
України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”,  “Про  державну  службу”,  “Про
запобігання  корупції”, іншими  законами  України  та  постановами  Кабінету
Міністрів  України,  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України,
наказами,  роз’ясненнями  та  іншими нормативно-правовими актами Міністерства
соціальної  політики  України,  розпорядженнями  голів  обласної  та  районної
державних адміністрацій,  наказами Департаменту  соціального  захисту  населення
обласної  державної  адміністрації,  Регламентом районної  державної  адміністрації,
рішеннями районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1. Основним завданням відділу прийому заяв та документів є: 
1) реалізація державної політики у сфері захисту соціально незахищених

громадян на території району;
2) забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства

про  надання  субсидій  та  соціальних  допомог  малозабезпеченим  верствам
населення;

3) достовірна  та  своєчасна  виплата  встановлених  законодавством
державних компенсацій, субсидій та допомог.

2. Відділ прийому заяв та документів відповідно до покладених на нього 
завдань:

1) надає консультації громадянам з питань, які відносяться до компетенції
відділу, веде прийом громадян та здійснює прийом документів для оформлення
усіх видів соціальних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій;

2) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про
соціальний захист населення;

3) забезпечує  виконання  Указів  Президента  України,  законів  України,
постанов  Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень  голови  обласної  та
районної державних адміністрацій з питань соціального захисту населення;

4) забезпечує  реалізацію  державної  політики  в  галузі  соціального
забезпечення  соціально незахищених верств населення –  одержувачів  різних



видів  соціальних  допомог,  субсидій,  пільг  та  компенсацій,  які  внаслідок
недостатньої матеріальної забезпеченості  потребують допомоги та соціальної
підтримки з боку держави;

5) удосконалює  методи  організації  праці  відділу  з  використанням
сучасних засобів комп’ютерної та обчислювальної техніки;

6) проводить  роз’яснювальну  роботу  серед  населення  з  питань
соціального захисту, в тому числі у засобах масової інформації;

7) веде прийом громадян та їх реєстрацію на прийом (як попередньої так і
поточної);

8) веде прийом заяв з необхідними документами;
9) ознайомлює  громадян  з  порядком  оформлення,  умовами  отримання,

переліком необхідних документів;
10) проводить співбесіди із заявниками, з метою визначення потреб сім'ї в

усіх інших видах допомоги чи послуг;
11) надає  відвідувачам  першої  інформації  з  питань  надання  соціальної

допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення (хто має право на
призначення  допомоги,  які  документи  потрібно  подати,  куди  потрібно
звернутися  з  того  чи  іншого  питання,  в  які  години  працює Приймальня,  де
одержати певну довідку, консультацію і т. ін.);

12) проводить попереднє визначення права на соціальну допомогу;
13) видає бланки документів, які необхідно заповнити для звернення за

допомогою, (бланки заяви, декларації про майновий стан та інших необхідних
документів, які передбачені чинним законодавством);

14) забезпечує в установлені терміни розгляд звернень громадян з питань,
що належать до компетенції відділу та вжиття відповідних заходів;

15) надає  інформації  про  стан  розгляду  раніше  поданої  заяви  на
призначення допомоги;

16) передає  сформовані  особові  справи  з  призначення  всіх  видів
соціальної допомоги для прийняття рішень;

17) здійснює  прийом  документів  від  уповноважених  осіб  сільських  та
селищних рад;

18) забезпечує  доступ  до  публічної  інформації,  розпорядником  якої  є
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації, якщо це не суперечить чинному законодавству;

19) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

20) відділ прийому заяв та документів при вирішенні питань, які належать
до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами управління. 

3. Відділ має право:
1) одержувати в установленому порядку від посадових осіб управління

документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій;



2) брати участь у нарадах та інших заходах з питань соціального захисту
населення, які проводяться в управлінні, районній державній адміністрації та у
підпорядкованих їй установах;

3) вносити  начальнику  управління  пропозиції  з  питань  удосконалення
роботи відділу.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  прийому  заяв  та  документів  очолює  начальник,  який
призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади  начальником  управління
праці  та  соціального  захист  населення  районної  державної  адміністрації  за
поданням заступника начальника управління, начальника відділу контролю та
соціальних інспекторів.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  працівників  відділу  прийому  заяв  та
документів  затверджується  начальником  управління  праці  та  соціального
захисту населення районної державної адміністрації.

3.4. Працівники відділу  прийому  заяв  та  документів  призначаються  на
посаду і звільняються з посади начальником управління.

ІУ. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

4.1. Начальник відділу здійснює керівництво відділом і несе персональну
відповідальність  за  організацію  та  результати  його  діяльності,  сприяє
створенню належних умов праці у відділі. 

4.2. Забезпечує  в  межах  своєї  компетенції  збереження  інформації  з
обмеженим доступом відповідно до законодавства.

4.3. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу,
контролює їх виконання.

4.4. Організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,
забезпечує  дотримання  ними  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  та
виконавської дисципліни.

4.5. Подає на затвердження начальнику управління праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  положення  про  відділ
прийому заяв та документів.

4.6. Представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління.



4.7. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів
роботи управління.

4.8. Аналізує результати роботи відділу і вживає відповідних заходів щодо
підвищення  ефективності  роботи  відділу,  забезпечує  підвищення  ділової
кваліфікації працівників відділу.

4.9. Координує  діяльність  працівників  відділу  під  час  розгляду  листів,
звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо.

4.10. Начальник відділу виконує також інші обов’язки, покладені на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу прийому
заяв та документів                              Н.О. ЖУКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та
соціального захисту населення 
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по виплаті компенсацій та грошових виплат управління

праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ по виплаті компенсацій та грошових виплат (далі - відділ) є
структурним підрозділом управління праці  та соціального захисту населення
районної  державної  адміністрації  (далі  -  управління)  і  є  підзвітним  та
підконтрольним начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІІ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є :
1) забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства

про соціальний захист населення;
2) сприяння  органам  місцевого  самоврядування  у  вирішенні  питань

соціально-економічного розвитку району;
3) реалізація державної політики у сфері захисту соціально незахищених

громадян на території району;
4) достовірна  та  своєчасна  виплата  встановлених  законодавством

державних компенсацій, субсидій та допомог;
5) надання державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим

громадянам і сім’ям з дітьми;
6) надання  звітів  до  об'єднаного  управління  Пенсійного  фонду,  до

обласного виплатного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
та Департаменту соціального захисту населення; 



7) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує  роботу,  пов’язану  з  вирішенням  питань  соціального

захисту соціально незахищених громадян;
2) надає консультаційно-правову допомогу підприємствам, установам та

організаціям  усіх  форм  власності  з  підготовки  документів  для  виплати
компенсацій і допомог, сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних
для призначення компенсацій і допомог;

3) надає  довідки  отримувачам  соціальних  допомог  для  пред'явлення  в
установи та організації;

4) веде прийом громадян з питань виплати всіх видів соціальних допомог
та субсидій;

5) обробляє  облікові  рахунки  одержувачів  всіх  видів  допомог,
компенсацій та субсидій;

6) проводить розноску по особовим рахункам фактично виплачених сум
компенсацій та допомог;

7) проводить роботу по звірянню невиплачених допомог та компенсацій
поштовими відділеннями;

8) проводить  звірку  сум  нарахувань  по  особистому  рахунку  з
відомостями до виплати;

9) проводить розрахунки, перевірку та закриття особових рахунків усіх
видів  соціальних допомог,  компенсацій,  пільг  та  субсидій  по базі  даних ПК
“АСОПД-СОЦ”;

10) готує  виплатну  документацію  на  виплату  усіх  видів  соціальних
допомог через поштові та банківські відділення;  

11) здійснює механічну обробку  інформацій  щодо виплати компенсацій
та всіх видів допомог;

12) надає  дані  про  обсяги  фінансових  зобов'язань  по  виплаті  окремих
видів державних соціальних допомог;

13) проводить інвентаризацію особових рахунків одержувачів допомог в
установленому законом порядку;

14) організовує  і  проводить  консультації,  здійснює  розгляд  звернень
громадян,  підприємств,  організацій,  установ  з  питань,  що  віднесені  до
компетенції  відділу,  вживає  заходів  до  усунення  причин,  які  викликають
скарги;

15) аналізує  стан  реалізації  комплексних  програм,  здійснення  заходів
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення та подає начальнику
управління пропозиції з цих питань;

16) забезпечує  цільове  використання  бюджетних  асигнувань,
передбачених на соціальний захист населення;

17) складає протоколи по радам та комісіям, що належать до компетенції
відділу;



18) проводить персоніфікований облік для нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державного соціальне страхування;

19) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з
іншими відділами управління, підрозділами районної державної адміністрації,
органами місцевого самоврядування, а  також підприємствами, установами та
організаціями.

3. Відділ має право:
1) одержувати  в  установленому  порядку  від  інших  органів  місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та
інші необхідні матеріали, які потрібні для виконання покладених завдань;

2) вносити  до  управління  пропозиції  з  питань,  що  належать  до
компетенції відділу;

3) залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів,  підприємств,
установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника  управління,  начальника  відділу  контролю  та  соціальних
інспекторів.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими



структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу по виплаті
компенсацій та грошових виплат С.М. СКОРОБОГАТЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та
соціального захисту населення 
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ соціальних гарантій та пільг управління праці та соціального

захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  соціальних  гарантій  та  пільг  (далі  -  відділ)  є  структурним
підрозділом  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  і  є  підзвітним  та  підконтрольним  начальнику
управління.

1.2. Відділ  забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань
соціального  захисту  населення  та  надання  соціальних  послуг  вразливим
верствам  населення  району,  зокрема  особам  похилого  віку,  з  інвалідністю,
ветеранам  війни  та  учасникам  антитерористичної  операції,  громадянам,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  які  згідно  із
законодавством України мають право на пільги, оздоровлення та відпочинок.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з

соціального захисту населення;
2) здійснення  разом  з  відповідними  місцевими  органами  державної

виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  громадськими
організаціями програм соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни
та праці;

3) призначення  різних  видів  компенсаційних  виплат,  які  стосуються
роботи відділу;

4) проведення особистого прийому громадян з  питань надання пільг та
соціальних гарантій;



5) підтримка  в  актуальному  стані  Централізованого  банку  даних  з
проблем інвалідності та бази даних громадян, постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС;

6) покращення  надання  адміністративних  послуг  відповідно  до
компетенції відділу;

7) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1) організовує  роботу,  пов’язану  з  вирішенням  питань  соціального

захисту  незахищених  верств  населення,  наданню  пільг  окремим  категоріям
громадян та особам з інвалідністю;

2) здійснює  направлення  осіб  з  інвалідністю  до  Центрів  професійної
реабілітації інвалідів для отримання робочої спеціальності;

3) забезпечує  роботу  районного  комітету  із  забезпечення  доступності
інвалідів  та  інших  маломобільних  груп  населення  до  об’єктів  соціальної  та
інженерно-транспортної інфраструктури;

4) веде облік осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення протезно-
ортопедичними виробами, засобами реабілітації та засобами малої механізації,
та готує відповідні документи для їх отримання;

5) оформлює документи на відшкодування витрат на поховання померлих
інвалідів війни, учасників бойових дій та громадян, постраждалих від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС;

6) проводить роботу по встановленню статусів “Дитина війни”, “Ветеран
праці” та статусів відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”, видачі відповідних посвідчень та довідок;

7) проводить паспортизацію підприємств, установ та організацій, на яких
працюють громадяни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС;

8) організовує  разом  з  районними медичними закладами  та  аптечними
установами роботу по наданню послуг з безкоштовного зубного протезування
та  забезпеченню  постраждалих  громадян  ліками  за  пільговими  рецептами
лікарів;

9) веде  облік  громадян,  постраждалих  від  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС та отримає від медичних закладів району інформацію про
їх диспансеризацію;

10) готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації
по  проведенню  заходів  з  питань  вшанування  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) готує  документи  на  засідання  обласної  комісії  щодо  визначення
статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

12) забезпечує роботу районної комісії  по розгляду документів і  видачі
посвідчень  громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи;



13) комісії  по  розгляду  питань,  пов’язаних  із  встановленням  статусу
учасника війни;

14) комісії з питань надання одноразової грошової допомоги звільненим у
запас  (демобілізованим)  військовослужбовцям,  які  брали  участь  в
антитерористичній операції, та членам сімей загиблих (померлих) під час участі
в антитерористичній операції;

15) комісії  з  питань  звільнення  громадян  від  плати  за  соціальне
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  в  структурних  підрозділах
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації; 

16) комісії  щодо  розгляду  заяв  членів  сімей  загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення;

17) робочої  групи  для  визначення  осіб  з  числа  учасників
антитерористичної  операції  для направлення їх на відпочинок до санаторно-
курортних закладів Харківської області;

18) організовує роботу по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням
громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з інвалідністю,
ветеранів  війни,  у  тому  числі  учасників  антитерористичної  операції,  та
проводить  активну  роботу  із  санаторіями  України  по  укладанню  угод  на
закупівлю санаторно-курортних послуг для даної категорії осіб;

19) розміщує  в  будинки-інтернати  осіб  з  інвалідністю  та  одиноких
громадян  похилого  віку,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах  та
потребують сторонньої допомоги;

20) організовує  і  проводить  консультації,  здійснює  розгляд  звернень
громадян,  підприємств,  організацій  та  установ  з  питань,  що  віднесені  до
компетенції  відділу,  вживає  заходів  до  усунення  причин,  які  викликають
скарги;

21) роз’яснює  громадянам  положення  нормативно-правових  актів  з
питань, що належать до компетенції відділу;

22) інформує населення з  питань,  що належать до компетенції  відділу,
через засоби масової інформації;

23) забезпечує  організацію  виплати  разової  грошової  допомоги  до  5
травня відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

24) проводить  координацію  та  методологічне  забезпечення  діяльності
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) районної державної адміністрації із реалізації законодавства України;

25) проводить  прийом  документів  для  здійснення  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг  )  у  структурних  підрозділах
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  районної  державної  адміністрації  громадян  похилого  віку  та  осіб  з
інвалідністю, які не здатні до самообслуговування;

26) забезпечує реалізацію установлених законодавством пільг та заходів
щодо  соціального  захисту  осіб  з  інвалідністю,  ветеранів  війни  та  праці,



одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих
за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;

27) організовує  роботу  по  виплаті  одноразової  грошової  допомоги
особам,  які  отримали  тілесні  ушкодження  під  час  участі  у  масових  акціях
громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року;

28) організовує роботу по направленню військовослужбовців,  які  брали
участь  в  антитерористичній  операції,  до  санаторіїв  Харківської  області  для
проходження  відпочинку  за  рахунок  обласного  бюджету,  та  до  закладів
України, які надають послуги з психологічної реабілітації;

29) здійснює  нарахування  одноразової  матеріальної  допомоги
військовослужбовцям, звільнених з військової строкової служби, та їх облік;

30) проводить роботу  по видачі  пільгових талонів  на проїзд  ветеранам
війни з 50%-ю та 100%-ю знижкою;

31) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;
32) здійснює  контроль  за  виконанням  делегованих  повноважень  з

вирішення  питання  надання  компенсацій  і  пільг  громадянам,  постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, органами місцевого самоврядування;

33) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого
самоврядування,  а  також  з  підприємствами,  установами  та  організаціями,
об’єднаннями громадян та громадянами.

3. Відділ має право:
1) отримувати  в  установленому  законодавством  порядку  від  інших

структурних  підрозділів  місцевих держадміністрацій,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання передбачених для нього завдань;  

2) залучати  до  виконання  окремих  завдань,  участі  у  вивченні  окремих
питань  спеціалістів,  фахівців  інших  структурних  підрозділів  місцевої
держадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій  (за  погодженням  з
їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати  в  установленому  порядку  наради,  проводити  семінари  та
конференції з питань, що належать до його компетенції;

4) здійснювати контроль за наданням пільг окремим категоріям громадян;
5) вносити до райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до

компетенції відділу;
6) одержувати в установленому порядку від громадян, які мають право на

пільги  особистої  інформації,  необхідних  для  здійснення  заходів  щодо
соціального захисту цієї категорії громадян;

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту



населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника управління – начальника загального відділу.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що
належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;

6) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу 
соціальних гарантій та пільг С.В. ТОПОРКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та
соціального захисту населення 
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління

праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг (далі -  відділ) є
структурним підрозділом управління праці  та соціального захисту населення
районної  державної  адміністрації  (далі  -  управління)  і  є  підзвітним  та
підконтрольним начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства

про соціальний захист населення;
2) створення  та  підтримка  в  актуальному  стані  Єдиного  державного

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
3) забезпечення внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають

право на пільги пільгові категорії громадян та підтримка його в актуальному
стані;

4) організація та ведення на базі Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги, їх персоніфікованого обліку;

5) виконання  функцій,  що  покладені  на  управління  як  на  головних
розпорядників  коштів  місцевих бюджетів на  здійснення заходів  з  виконання
державних  програм  соціального  захисту  населення  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету;

6) призначення  пільги  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого
балонного газу готівкою;

7) інвентаризація, оптимізація та облік діючої в регіоні системи пільг;



8) забезпечення  проведення  розрахунків  з  постачальниками  послуг  за
надані пільги окремим категоріям громадян;

9) звіряння  інформації,  що  міститься  в  реєстрі,  з  інформацією,  яка
надходить від підприємств та організацій, що надають комунальні послуги;

10) надання  методичної  та  практичної  допомоги  органам  місцевого
самоврядування  та  підприємствам  –  постачальникам  послуг  з  питань
законодавства про соціальний захист населення;

11) проведення особистого прийому громадян з питань, що належать до
компетенції відділу та надання їм практичної допомоги;

12) проведення  моніторингу  стану  наповнення  Єдиного  державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

13) формування  та  надання  списків  пільгового  контингенту  до
підприємств і організацій, постачальників послуг;

14) здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб  та  ведення Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

15) ведення єдиного обліку багатодітних сімей та встановлення статусу
батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

16) здійснення виконання Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів;

17) забезпечення  внесення  до  Єдиного  державного  автоматизованого
реєстру  осіб,  які  мають  право  на  пільги  відомостей  про  студентів  вищих
навчальних закладів I-IV рівня акредитації, які навчаються за денною формою
за державним замовленням та мають право на отримання соціальної стипендії;

18) забезпечення щомісяця подання заявки щодо потреби в коштах для
виплати соціальної стипендії студентам (курсантам);

19) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту

незахищених верств населення, наданню пільг категоріям громадян, які мають
право на пільги;

2) створює архівну базу особових справ пільговиків;
3) контролює правильність використання бюджетних коштів;
4) формує та підтримує в актуальному стані Єдиний державний реєстр

осіб, які мають право на пільги;
5) веде та підтримує в актуальному стані Єдину інформаційну базу даних

про внутрішньо переміщених осіб; 
6) проведення навчань працівників з  використання нових законодавчих

актів та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення;
7) готує  реєстри  перерахованих  сум  для  підприємств  та  організацій  –

постачальників послуг;



8) забезпечує формування та надання списків пільгового контингенту до
підприємств і організацій, постачальників послуг;

9) співпрацює  з  бухгалтерами  підприємств  та  організацій  –
постачальників  послуг  щодо  видачі  реєстрів  перерахованих  сум  цим
підприємствам, консультацій, підготовки листів – повідомлень;

10) складає та перевіряє звіти за проведені розрахунки з підприємствами
та організаціями – постачальниками послуг;

11) складає  накопичувальні  відомості  за  надані  пільгові  послуги,
фінансову звітність;

12) складає та надає оперативну інформацію до департаменту соціального
захисту населення;

13) щомісячно  складає  та  підписує  акти  звірок  з  підприємствами  та
організаціями – постачальниками послуг усіх форм власності;

14) разом  з  іншими  органами  виконавчої  влади  приймає  участь  у
перевірках  правильності  розрахунків  щодо  відшкодування  витрат
підприємствам та організаціям – постачальникам послуг;

15) здійснює  в  установленому  порядку  нарахування  пільг  на  тверде
паливо та скраплений балонний газ готівкою;

16) проводить інвентаризацію особових справ осіб,  які  мають право на
пільги;

17) здійснює  облік  внутрішньо  переміщених  осіб  шляхом  внесення
відомостей до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених
осіб;

18) здійснює  облік  та  встановлення  статусу  батьків  та  дитини  з
багатодітної сім’ї;

19) контролює виконання Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджету для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів;

20) надає  заявки  щодо  потреби  в  коштах  для  виплати  соціальних
стипендій студентам та звіряє відомості про студентів з відомостями про таких
осіб,  що містяться  в  Єдиному державному реєстрі  осіб,  які  мають право  на
пільги;

21) організує  і  проводить  консультації,  здійснює  розгляд  звернень
громадян,  підприємств,  організацій  та  установ  з  питань,  що  віднесені  до
компетенції  відділу,  вживає  заходів  до  усунення  причин,  які  викликають
скарги;

22) роз’яснює  громадянам  положення  нормативно-правових  актів  з
питань, що належать до компетенції відділу;

23) інформує населення  з  питань,  що належать до компетенції  відділу,
через засоби масової інформації;

24) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та
організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.



3. Відділ має право:
1) здійснювати контроль за наданням пільг окремим категоріям громадян;
2) одержувати  в  установленому  порядку  від  інших  структурних

підрозділів  районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та
інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити до районної державної адміністрації пропозиції з питань, що
належать до компетенції відділу;

4) здійснювати  контроль  за  своєчасним  наданням  пільг  на  житлово-
комунальні  послуги  окремим  категоріям  громадян  підприємствами-
постачальниками послуг;

5) одержувати в установленому порядку від громадян, які мають право на
пільги,  переміщених  осіб,  студентів  вищих  навчальних  закладів  особистої
інформації,  необхідної  для здійснення заходів щодо соціального захисту цих
категорії громадян;

6) залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,  об’єднань
громадян  (за  погодженням  з  їхніми  керівниками)  до  розгляду  питань,  що
належать до компетенції відділу;

7) фахівці відділу під час виконання своїх службових обов’язків мають
право  отримувати  інформацію  від  підприємств,  установ  та  організацій,
незалежно від форм власності, що належить до компетенції відділу.

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника управління – начальника загального відділу.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.



ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що
належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;

6) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу персоніфікованого
обліку отримувачів пільг      Ю.В. РОМАНЦОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та
соціального захисту населення 
06.04.2017   № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це  положення  визначає  завдання  та  функціональні  обов’язки
загального  відділу,  повноваження  його  начальника  та  вимоги  до  його
професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2. Загальний відділ є відділом управління праці та соціального захисту
населення  районної  державної  адміністрації,  що  утворюється  відповідно  за
структурою  затвердженою  головою  районної  державної  адміністрації,  i  є
підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

1.3. Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами  України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”,  “Про  державну
службу”,  “Про  запобігання  корупції”, іншими  законами  України,  актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами, роз’ясненнями та
іншими  нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики
України,  розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних
адміністрацій, наказами Департаменту соціального захисту населення обласної
державної  адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,
рішеннями районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ
1. Основними завданнями загального відділу є:
1) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань

кадрової роботи;
2) задоволення  потреби  у  кваліфікованих  кадрах  та  їх  ефективне

використання;
3) прогнозування  розвитку  персоналу,  заохочення  працівників  до

службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;
4) документальне оформлення проходження державної служби та 

трудових відносин;
5) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування,

неухильне  дотримання  та  запобігання  невиконанню  вимог  законодавства,
інших  нормативних  актів  працівниками  управління  праці  та  соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  під  час  виконання
покладених на них завдань і функціональних обов’язків.



2. Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та

державної  служби  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення
районної  державної  адміністрації,  узагальнює  практику  роботи  з  кадрами,
вносить  начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

2) веде  встановлену  звітно-облікову  документацію,  готує  державну
статистичну  звітність  з  кадрових  питань,  аналізує  якісний  склад  державних
службовців;

3) вивчає  професійні,  ділові  якості  осіб,  які  претендують  на  зайняття
посад в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації,  попереджує  їх  про  встановлені  законодавством  обмеження,
пов’язані  з  прийняттям  на  державну  службу  та  проходженням  державної
служби,  ознайомлює  із  Загальними  правилами  поведінки  державного
службовця,  контролює  добір  і  розстановку  кадрів  в  управлінні  праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації;

4) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні
документи  та  подає  їх  на  розгляд  конкурсної  комісії,  здійснює  інші  заходи
щодо організації конкурсного відбору;

5) перевіряє  достовірність  відомостей,  зазначених  у  заяві  особи,  яка
претендує  на  зайняття  посади,  щодо  незастосування  до  неї  заборон,
передбачених  частиною  третьою  статті  1  Закону  України  “Про  очищення
влади”,  на  основі  критеріїв,  визначених  частиною  першою,  пунктами  1-8
частини другої  та  пунктами 1 і  2 частини четвертої  статті  3 Закону України
“Про очищення влади”;

6) оформляє запити та направляє їх разом із відповідними матеріалами до
органів перевірки у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
надсилає  до  Міністерства  юстиції  України  повідомлення  про  початок
проходження  особою  перевірки  в  межах  Закону  України  “Про  очищення
влади”;  вживає  заходів  щодо  розміщення  на  офіційному  веб-сайті  районної
державної  адміністрації  відповідні  матеріали  про  початок  проходження  цієї
перевірки;

7) розглядає  та  вносить  начальнику  управління  праці  та  соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  пропозиції  щодо
проведення  стажування  кадрів  на  посадах  державних  службовців,  готує
документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

8) готує матеріали про погодження та призначення на посади і звільнення
з посад працівників управлінні праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації;

9) оформляє  документи  про  прийняття  Присяги  та  присвоєння  рангів
державним  службовцям  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації, вносить про це записи до трудових книжок;

10) обчислює стаж роботи  та  державної  служби,  здійснює контроль  за
встановленням  надбавок  за  вислугу  років  і  наданням  відпусток  відповідної



тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників управлінні праці
та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

11) розглядає  матеріали  та  готує  документи  для  заохочення  та
нагородження працівників управлінні праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації, веде відповідний облік;

12) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової
дисципліни,  оформляє  документи,  пов’язані  з  проведенням  службового
розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

13) здійснює  роботу,  пов’язану  із  заповненням,  обліком  і  зберіганням
трудових книжок та особових справ працівників;

14) готує документи для відрядження працівників;
15) здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності;
16) у  межах своєї  компетенції  бере  участь  у  розробленні  структури та

штатного розпису управління праці та соціального захисту населення районної
державної  адміністрації,  контролює  розроблення  положень,  посадових
інструкцій у структурних підрозділах;

17) вживає  заходів  з  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації кадрів;

18) здійснює  заходи  щодо  ведення  комп'ютерного  обліку  електронних
особових  справ  державних  службовців  та  зберігання  відомостей  для
формування єдиної державної комп'ютерної системи “Кадри”;

19) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання
державними службовцями відомостей  про  доходи,  зобов’язання  фінансового
характеру та належне їм майно, у тому числі й за кордоном, щодо себе і членів
своєї сім’ї (декларування доходів);

20) проводить  іншу  роботу,  пов’язану  із  застосуванням  законодавства
України про працю та державну службу;

21) організовує  виконання  Конституції  і  законів  України,  актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  розпоряджень  голів  обласної  та
районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

22) організовує  та  бере  участь  у  забезпеченні  реалізації  державної
правової  політики,  правильного  застосування  законодавства  в  управлінні
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

23) розробляє  та  бере  участь  у  розробленні  проектів  розпоряджень
голови районної держаної адміністрації нормативно-правового характеру та
інших актів з  основної  діяльності,  що належать до компетенції  управління
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

24) у межах повноважень забезпечує підтримку у контрольному стані
наказів  начальника  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації;

25) переглядає  акти  нормативно-правового  характеру  з  метою
приведення  їх  у  відповідність  до  законодавства,  бере  участь  у  вирішенні,
відповідно до законодавства, колективних спорів;



26) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у
разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику управління праці
та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації
письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

27) організовує роботу, пов'язану з укладанням договорів (контрактів),
бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання
договірних  зобов'язань,  а  також  погоджує  (візує)  проекти  договорів  за
наявності  погодження  (візи)  керівників  заінтересованих  структурних
підрозділів;

28) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних
трудових спорів;

29) забезпечує чітку організацію діловодства,  єдиний порядок роботи з
документами  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил;

30) складає проект номенклатури справ управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації і подає на затвердження за
встановленим  порядком.  Формує  справи  і  документи  відповідно  до
затвердженої номенклатури;

31) здійснює реєстрацію документів та їх облік. Після реєстрації формує
пошту начальнику управління праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації для вивчення та накладання резолюцій;

32) розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства;
33) здійснює  контроль  за  своєчасним  проходженням  документів  в

управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації;

34) забезпечує,  відповідно  до  чинних  правил,  організацію  роботи  з
документами, які містять службову інформацію (здійснює облік (реєстрацію),
зберігання та контроль за проходженням та виконанням документів з грифом
“Для службового користування”;

35) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

36) здійснює  облік  бланків  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації;

37) організовує  роботу  з  укомплектування,  зберігання,  обліку  та
використання архівних документів;

38) готує  і  здає  документи  до  архівного  відділу  районної  державної
адміністрації;

39) забезпечує проведення попередньої  експертизи цінності  документів,
що  знаходяться  на  зберіганні,  складання  та  подання  на  розгляд  експертної
комісії проектів описів справ та актів про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду;

40) забезпечує  здійснення  заходів  щодо  запобігання  та  виявлення
корупції;

41) забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань  роботи  із
зверненнями громадян;



42) веде  реєстрацію  і  облік  звернень  громадян  згідно  з  установленою
звітно-обліковою документацією;

43) здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг
громадян, що надійшли до управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації поштою або на особистих прийомах;

44) проводить  систематичний  аналіз  звернень  громадян,  з’ясовує
причини, що породжують повторні звернення, аналізує випадки безпідставної
відмови  в  задоволенні  законних  вимог  заявників,  проявів  упередженості,
халатності та формалізму при розгляді звернень;

45) забезпечує  доступ  до  публічної  інформації,  розпорядником  якої  є
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації, якщо це не суперечить чинному законодавству;

46) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

47) забезпечує  захист  персональних  даних,  опрацьовує  запити  на
публічну інформацію;

48) формує  пропозиції  до  плану  основних  заходів  районної  державної
адміністрації на тиждень та проводить аналіз їх виконання;

49) формує  плани  роботи  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації на місяць та квартал та готує звіти
про їх виконання;

50) забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів щодо
нагородження  відзнаками  обласної  державної  адміністрації  та  районної
державної адміністрації і районної ради.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ
Загальний відділ має право:
3.1. Здійснювати  контроль  за  використанням  матеріалів  та  обладнання;

одержувати в установленому порядку від інших відділів необхідну інформацію,
документи та  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання  покладених на  нього
завдань.

3.2. Вносити до керівництва управління пропозиції з питань, що належать
до компетенції відділу.

3.3. Своєчасно інформувати керівництво управління про всі недоліки та їх
усунення в роботі відділу та управлінню.

3.4. Залучати спеціалістів інших відділів управління до розгляду питань,
що належать до компетенції управління.

3.5. У  процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань  взаємодіяти  з
іншими структурними підрозділами управління.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
4.1. Загальний  відділ  очолює  заступник  начальника  управління  –

начальник  загального  відділу,  який  призначається  та  звільняється  з  посади



начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації. 

4.2. Структура  і  чисельність  працівників  загального  відділу
затверджуються начальником управління за погодженням з головою районної
державної адміністрації.

4.3. На посаду заступника начальника управління – начальника загального
відділу та спеціалістів призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації
згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців, які володіють державною мовою, регіональною мовою
та мовами меншин в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

4.4. Працівники  загального  відділу  призначаються  на  посаду  та
звільняються з  посади начальником управління праці  та  соціального захисту
населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника  управління  –  начальника  загального  відділу  управління  праці  та
соціального захисту населення в установленому законодавством порядку.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
5.1. Заступник  начальника  управління  –  начальник  загального  відділу

здійснює  керівництво  відділом  і  несе  персональну  відповідальність  за
організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі. 

5.2. Забезпечує  в  межах  своєї  компетенції  збереження  інформації  з
обмеженим доступом відповідно до законодавства.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу,
контролює їх виконання.

5.4. Організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,
забезпечує  дотримання  ними  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  та
виконавської дисципліни.

5.5. Подає на затвердження начальнику управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації положення про загальний
відділ.

5.6. Представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління.

5.7. Організовує  особистий  прийом  громадян  начальником  управління,
його заступниками. 

5.8. Планує  роботу  загального  відділу,  вносить  пропозиції  щодо
формування планів роботи управління.

5.9. Аналізує результати роботи відділу і вживає відповідних заходів щодо
підвищення  ефективності  роботи  відділу,  забезпечує  підвищення  ділової
кваліфікації працівників відділу.

5.10. Здійснює контроль за дотриманням у відділі Законів України “Про
державну  службу”,  “Про  запобігання  корупції,  Інструкції  з  діловодства  в
районній державній адміністрації.



5.11. Координує  діяльність  працівників  загального  відділу  під  час
розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо.

5.12. Заступник  начальника  управління  –  начальник  загального  відділу
виконує  також  інші  обов’язки,  покладені  на  нього  начальником  управління
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Заступник начальника управління – 
начальник загального відділу        Д.В. БОНДАРЕНКО
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