
 Додаток  14 

до рішення  міської  ради 

від 28.02.2019 № 834 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про підрозділ соціального захисту громадян, які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених осіб 

управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Підрозділ соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених осіб (далі - підрозділ) 

знаходяться в структурі управління праці, сім’ї та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради та 

підпорядковується начальнику управління. 

1.2. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та 

листами Міністерства соціальної політики України, розпорядженням 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. Підрозділ в межах наданої йому компетенції забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері соціального захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи у відповідності із Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» та внутрішньо переміщених осіб у відповідності із Законом 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» . 

 

ІІ. Основні завдання підрозділу 

 

2.1. Виконання  розподілу  коштів,  передбачених  у  Державному бюджеті   

України   для  здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення. 

2.2. Забезпечення організації виконання вимог законодавства України 

підприємствами, установами та організаціями щодо соціального захисту 

громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

2.3 Інформування населення щодо змін та доповнень нормативних 

документів та положень щодо компенсацій та допомог громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та внутрішньо 

переміщеним особам. 

2.4. Приймання розрахунків від підприємств, установ та організацій на 

виплату додаткової відпустки громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 та 2-ої категорії. 



2.5. Виплата компенсацій та допомог постраждалим  внаслідок  

Чорнобильської  катастрофи,  згідно бюджетних призначень. 

2.6. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів, які 

виділяються органами Державного казначейства для проведення виплат   

компенсації і допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

2.7. Здійснення бухгалтерського обліку та статистичної  звітності, 

погодженої з Державним казначейством, про використання одержаних з фонду 

коштів на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

2.8. Проведення інформування підприємств, установ та організацій щодо 

розмірів компенсацій і допомоги у відповідності з чинним законодавством. 

2.9. Здійснення прийому заяв та інших документів від фізичних осіб, на 

підставі яких призначаються компенсації та допомоги. 

2.10. Ведення аналітичного обліку особових справ осіб, постраждалих від 

Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених осіб. 

2.11. Контроль залишків коштів на реєстраційних рахунках одержувачів 

коштів. 

2.12. Проведення звірки оплачених документів розподілу та реєстру 

платіжних доручень. 

2.13. Ведення обліку заборгованості щодо пільг і компенсацій у 

відповідності до Порядку  використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

2.14. Ведення обліку паспортів підприємств, установ та організацій, на яких 

працюють постраждалі від Чорнобильської АЕС. 

2.15. Надання інформаційної підтримки підприємствам, установам та 

організаціям різних форм власності щодо соціального захисту населення, яке 

постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених 

осіб. 

2.16. Проведення перевірок обліку та використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на підприємствах, 

установах та організаціях різних форм власності. 

2.17. Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

зокрема укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, 

постраждалою особою та управлінням. 

2.18. Надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок 

через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам 

відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики. 

2.19. Облік постраждалих громадян, які виявили бажання отримати грошову 

компенсацію замість путівки на санаторно-курортне лікування, та виплата такої 

компенсації. 

2.20. Організація конкурсу з визначення надавачів послуг з пільгового 

медичного забезпечення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 



2.21. Здійснення перевірки первинних документів аптечної установи для 

відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

2.22. Перевірка пільговиків, одержувачів безоплатних ліків та пільгового  

зубопротезування, відповідно реєстру постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.  

2.23. Здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб та проведення 

перевірки достовірності поданих документів.  

2.24. Оформлення документів та видача довідок про взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб. 

2.25. Підготовка документів на комісію з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 

2.26. Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг.  

2.27. Здійснення контролю щодо термінів перетину кордону внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до інформації системи «Аркан» та 

держприкордонслужби. 

 
 

ІІІ. Підрозділ має право 

3.1. Представляти за дорученням керівництва управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення інтереси підрозділу в органах місцевого 

самоврядування з питань, що належать до його компетенції. 

3.2. Готувати запити та отримувати у встановленому порядку відповідну 

статистичну інформацію та інші дані, що надійшли від державних органів, 

підприємств та організацій різних форм власності згідно компетенції підрозділу 

для використання в роботі. 

3.3. Вносити пропозиції керівництву управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення щодо вдосконалення роботи структурного підрозділу. 

 

ІV. Керівництво підрозділу 

 

 

 

 

 

4.1. Підрозділ  очолює  головний  спеціаліст,  який  призначається на  

посаду міським головою відповідно до чинного законодавства України. 

Звільнення з посади головного спеціаліста підрозділу здійснюється у 

відповідності  з діючим законодавством. 

     4.2. Головний спеціаліст підрозділу: 

     4.2.1. Здійснює керівництво  підрозділом,  несе  персональну  

відповідальність за  виконання  покладених  на  підрозділ  завдань. 

4.2.2. Визначає коло питань, що відносяться до компетенції спеціалістів 

підрозділу, вносить пропозиції про зміну у функціональні обов'язки його 

працівників з урахуванням взаємозаміни, здійснює контроль за їх роботою. 

4.2.3. Доручає спеціалістам підрозділу завдання і надає вказівки, 

контролює їх виконання. 

4.2.4. Забезпечує правильне застосування діючого законодавства щодо  



правильного нарахування компенсацій та допомог відповідно до  Закону 

України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» та Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб». 

4.2.5. Розробляє план роботи підрозділу відповідно до плану роботи 

управління. 

4.2.6. Організовує проведення державного нагляду, аналізує та 

узагальнює його результати. 

4.2.7. Сприяє організації навчання працівників підрозділу. 

4.2.8. Організовує ведення  діловодства, збереження документації та  

майна підрозділу. 

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

компетенції підрозділу. 

4.2.10.Покладені  на підрозділ завдання  вирішує у співпраці з іншими 

структурними  підрозділами  управління,  підприємствами, установами та 

організаціями різних форм власності, їх профспілковими комітетами. 

4.2.11. За дорученням  начальника  управління представляє інтереси 

управління  в органах  державного  управління,  місцевого самоврядування   з   

питань, що належать до компетенції підрозділу. 

4.2.12. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції. 
 
 

 

 
 

 

 
 

      

 

  Міський голова                                                       В.К. Мазур 

 

 

 


