
 Додаток 5 

до рішення  міської  ради 

від 28.02.2019    № 834  

                                
ПОЛОЖЕННЯ 

про підрозділ  інформації  та консультацій   управління праці, сім’ї 

та  соціального захисту населення  виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради 

 

І. Загальні положення 
 

       1.1. Підрозділ  інформації та консультацій (далі - підрозділ) є структурним 

підрозділом управління праці, сім’ї та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради. 

       1.2.Підрозділ 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, 

положенням про відділ прийому заяв та документів  з питань надання  

соціальних допомог, цим положенням.                                                                                                         

       1.3. Підрозділ в межах наданої йому компетенції забезпечує реалізацію   

державної політики  у сфері надання  соціальної допомоги. 

 

ІІ.Основні завдання підрозділу 

 

       2.1. Надання відвідувачам першої  інформації з питань надання всіх видів  

соціальної допомоги та процедури  їх призначення (хто має право на  

призначення  допомог, які документи  потрібно надати, куди потрібно 

звернутися з того чи іншого питання, в які години працює підрозділ та відділ  

з прийому  заяв та документів з питань надання соціальних допомог, де 

одержати певну довідку, консультацію). 

      2.2. Надання інформації про  стан розгляду раніше поданої  заяви на 

призначення  допомоги. 

      2.3. Надання  бланків  документів, які  необхідно  заповнити  для  

звернення за допомогою. 

      2.4. Організація прийому громадян, визначення до якого фахівця 

направити заявника, проведення попереднього запису відвідувачів на прийом.    

     2.5. Ведення  щоденного  графіку  прийому  відвідувачів.     

     2.6. Забезпечення сталого безперервного обслуговування  громадян. 

     2.7. Забезпечення уникнення черг громадян, які  звернулись  з метою  

подачі  заяви  на призначення  допомоги. 
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     2.8. Забезпечення рівномірного навантаження на спеціалістів відділу з 

прийому  заяв  та документів   з питань надання  соціальних  допомог. 

     2.9. Видача повідомлень про призначення житлових субсидій, довідок про 

перебування (не перебування) на обліку, як отримувачів державних 

соціальних допомог. 

 

ІІІ. Підрозділ має право 

 

       3.1. Організовувати  роботу з прийому заяв та документів для призначення 

усіх видів соціальної допомоги. 

       3.2. Вносити пропозиції з питань удосконалення механізму надання 

соціальної допомоги. 

      3.3. При виконанні покладених на підрозділ завдань співпрацювати з 

іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями всіх форм  власності, об’єднаннями громадян, окремими 

громадянами. 

 

ІV. Керівництво підрозділом 

 

     4.1. Діяльність підрозділу спрямовується і координується  начальником 

відділу прийому заяв та документів з питань надання соціальних допомог. 

 

  

 

 

      Міський голова                                                             В.К. Мазур 

 

 

 


