
Додаток 4 

до рішення міської ради    

від 28.02.2019 № 834 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

        про відділ прийому заяв та документів з питань надання соціальних 

допомог управління праці, сім’ї  та соціального захисту населення  

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

                         I.  Загальні  положення  

 

     1.1. Відділ прийому заяв та документів з питань надання соціальних допомог 

(далі - відділ) є структурним підрозділом управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської  ради та 

підпорядковується начальнику управління. 

     1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами 

Міністерства  соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського  голови, наказами начальника управління праці, 

сім’ї та соціального захисту населення, положенням про  управління, цим  

положенням. 

     1.3. Відділ в межах наданої йому компетенції забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері надання соціальної допомоги. 

 

II.  Основні завдання відділу 

 

     2.1. Організація роботи відділу здійснюється за принципами єдиної 

технології прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів    

соціальної допомоги;              

- надання якісних послуг отримувачам допомоги з максимальною зручністю та   

мінімальними затратами;  

- підвищення адресності соціальної допомоги та забезпечення цільового 

використання коштів, передбачених для її надання;   

- створення атмосфери взаємоповаги між працівниками відділу і отримувачами   

допомог.           

     2.2. Консультування громадян з питань надання всіх видів соціальної    

допомоги, ознайомлення  з порядком їх оформлення. 

     2.3. Проведення співбесіди із заявниками, визначення потреб сім’ї в 

призначенні  соціальних допомог. 

     2.4. Прийом та реєстрація заяв з необхідними  документами, попереднє 

визначення права на соціальну допомогу, в тому числі учасників 

антитерористичної операції та осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення антитерористичної операції. 
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     2.5. Прийом та реєстрація заяв надісланих поштою або в електронній формі 

через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні 

системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

накладанням кваліфікованого електронного підпису, створеного шляхом 

додавання до заяви в електронній формі . 

     2.6. Прийом, реєстрація та підготовка на розгляд комісії з надання 

соціальних допомог заяв, які потребують виняткового рішення. 

     2.7.  Підготовка та проведення засідань комісії з надання соціальних 

допомог. 

     2.8. Підготовка проектів рішення виконавчого комітету з затвердження 

протоколів засідання комісії з надання соціальних допомог. 

     2.9. Розгляд у встановлені терміни звернень громадян, що належать до 

компетенції відділу. 

     2.10. Надання громадянам   у  встановленому  порядку   інформації  про  

розмір  та  терміни  призначеної  соціальної допомоги.  

    2.11. Надання консультаційної допомоги  підприємствам, установам та 

організаціям    різних     форм  власності  з  питань підготовки  документів  для  

призначення усіх видів  соціальної  допомоги, а також сприяння громадянам в   

одержанні  необхідних документів. 

     2.12. Проведення  роз’яснювальної роботи  через засоби  масової  інформації  

з  питань  призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги.  

     2.13. Складання  і  подання  у  встановленому  порядку  статистичної 

звітності  з питань надання соціальної  допомоги. 

     2.14. Вдосконалення методів організації роботи на основі запровадження 

сучасних інформаційних технологій. 

     2.15. Здійснення інших повноважень  відповідно  до  чинного законодавства. 

  

             III. Відділ має право 

 

     3.1. Організовувати  роботу  відділу  за  принципами  єдиної технології  

прийому громадян та  інформаційних технологій.   

     3.2. Одержувати від підприємств, установ та організацій різних форм 

власності міста інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ 

завдань. 

     3.3. Вносити пропозиції з  питань  удосконалення механізму надання    

соціальної допомоги. 

     3.4. Брати участь у підготовці пропозицій з питань формування міського 

бюджету та нормативів щодо надання соціальної допомоги. 

     3.5. При виконанні покладених на відділ завдань співпрацювати з іншими 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян, окремими 

громадянами. 

     3.6. Застосовувати  передбачені законодавством санкції до порушників умов 

надання  державних соціальних допомог. 
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 IV. Керівництво відділом 

     4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським 

головою відповідно до чинного законодавства України. 

Звільнення з посади начальника відділу здійснюється у відповідності з діючим  

законодавством. 

 4.2. Начальник відділу: 

     4.2.1. Здійснює керівництво відділом та координує роботу підрозділу 

інформації та консультацій, несе персональну відповідальність за виконання  

покладених на відділ завдань. 

     4.2.2. Визначає коло питань, що відносяться до компетенції спеціалістів 

відділу, вносить пропозиції про зміни у посадові обов’язки працівників з 

урахуванням взаємозаміни. 

     4.2.3. Доручає спеціалістам відділу завдання, надає вказівки і контролює їх 

виконання.  

     4.2.4. Забезпечує неухильне дотримання вимог діючого законодавства щодо  

призначення соціальної допомоги. 

     4.2.5. Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи    

управління. 

     4.2.6. Організовує розробку пропозицій, планів, проектів, наказів за  

результатами перевірок підприємств, установ, організацій різних форм  

власності з питань  надання  соціальної допомоги. 

     4.2.7. Організовує проведення тематичних перевірок працівників відділу, 

аналізує та узагальнює їх результати. 

     4.2.8. Готує методичні  листи з  практичного  застосування  діючого 

законодавства,  організує   направлення  їх до виконавців.  

     4.2.9. Проводить навчання із спеціалістами відділу.  

     4.2.10. Організовує ведення діловодства, збереження документації та майна 

відділу. 

     4.2.11. Вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення  

спеціалістів відділу, преміювання, надання матеріальної допомоги, 

застосування заходів стягнення за порушення трудової дисципліни, за 

невиконання  завдань у встановлені строки або не в повному  обсязі. 

4.2.12. Бере участь у нарадах, семінарах, комісіях з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

4.2.13. Покладені на відділ завдання вирішує в тісному контакті з іншими 

структурними підрозділами управління, підприємствами, організаціями і 

установами. 

4.2.14. За дорученням начальника управління представляє інтереси    

управління  в органах  місцевого самоврядування з питань, що  належать до 

компетенції відділу. 

     4.2.15.Співпрацює із засобами масової інформації щодо інформування 

населення  з питань призначення соціальних допомог.   

    4.2.16.Забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції. 

Міський голова                                                        В.К. Мазур 


