
Додаток  11 

до рішення міської ради 

від 28.02.2019 № 834  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з нагляду за правильністю призначення (перерахунку)  

та  виплати пенсій управління праці, сім’ї  та соціального захисту  

 населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Відділ   нагляду  за   правильністю   призначення  (перерахунку)  та 

виплати пенсій  (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 України,        

міжнародними угодами (договорами), законами України, актами        

Президента  України,  Кабінету  Міністрів України,  іншими нормативно-

правовими  актами  з  питань  пенсійного  забезпечення,  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 та  цим положенням. 

1.3. Відділ в межах наданої йому компетенції забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері нагляду за правильністю призначення          

(перерахунку) та виплати пенсій, здійснює нагляд за додержанням  вимог 

законодавства  під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій  органами  

Пенсійного  фонду. 

П. Основні завдання відділу 

 

     2.1. Організація роботи, пов'язаної з  наглядом за додержанням вимог 

законодавства  під  час  призначення  (перерахунку) та виплати пенсій. 

     2.2. Нагляд за дотриманням законодавства при  призначенні (перерахунку) 

пенсій  шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами 

Пенсійного фонду України прийнято рішення про  призначення    (перерахунок) 

або відмову в  призначенні (перерахунку)  пенсій та відстрочку часу 

призначення пенсії  відповідно до законів, згідно з  якими органами  

Пенсійного  фонду України призначаються  (перераховуються)  пенсії. 

     2.3. Здійснення нагляду за відповідністю прийнятого рішення про  

призначення  (перерахунок), відмову у призначенні (перерахунку) пенсії та 

відстрочку часу призначення пенсії законодавчим та іншим нормативно-

правовим актом, дотримання установленого законодавством порядку  

оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій. 

     2.4. Здійснення нагляду щодо дотримання  установленого законодавством 

порядку  оформлення  документів  для  призначення  (перерахунку)  пенсій,  

відмову у  призначенні (перерахунку) пенсії  та  відстрочку  часу  призначення  

пенсії. 

     2.5. Нагляд за правильністю  та своєчасністю нарахування пенсій. 
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     2.6.  Здійснення нагляду щодо правильності нарахування пенсій та 

складання документів в пенсійних справах. 

     2.7. Нагляд за   правильністю виплати допомоги на поховання та виплати   

недоотриманої   пенсії у  зв’язку  зі  смертю  пенсіонера. 

     2.8. Проведення  аналізу  вжитих  органами  Пенсійного фонду України    

заходів щодо  усунення  виявлених  порушень. 

     2.9. Розгляд  звернень громадян, що належать до компетенції відділу. 

     2.10. Складання  і  подання  у  встановленому  порядку  статистичної  

звітності  про  результати   проведення  перевірок  призначення (перерахунку)  

та виплати пенсій. 

     2.11. Вдосконалення  методики  організації   роботи  на  основі   змін в  

діючому законодавстві. 

     2.12. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства. 

     2.13. Забезпечення роботи комісії з розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, в 

тому числі членам сім’ї загиблих  учасників антитерористичної операції,  

операції  об’єднаних сил. 

Ш. Відділ має право 

 

    3.1. Організовувати  роботу  та здійснювати  нагляд  за  додержанням вимог  

законодавства під час призначення  (перерахунку) та виплати пенсій  органами  

Пенсійного  фонду  України. 

    3.2. Здійснювати  нагляд за  додержанням  вимог законодавства  під  час   

призначення  (перерахунку)  та виплати пенсій. 

     3.3. Одержувати  в  управлінні  Пенсійного фонду  усі документи,  необхідні 

для  здійснення  нагляду  за  додержанням   вимог законодавства    під час   

призначення  (перерахунку)  та виплати пенсій, використовувати програмне 

забезпечення АСОПД/КОМТЕХ у  частині  перегляду  бази  особових рахунків. 

     3.4. Під  час   виконання  покладених  на  відділ завдань співпрацювати з  

іншими  відділами  (підрозділами)  управління   праці, сім’ї  та соціального  

захисту  населення  та  іншими  органами місцевого  самоврядування,  

підприємствами,  установами  та організаціями всіх  форм  власності, 

об'єднаннями громадян,  окремими громадянами. 

           3.5. Співпрацювати із іншими державними органами та установами та 

використовувати отримані документи для  забезпечення роботи комісії з 

розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу ветеранів війни та жертв 

нацистських переслідувань, в тому числі членам сім’ї загиблих  учасників 

антитерористичної операції, операції  об’єднаних сил. 

          

 

 

Міський голова                                                     В.К. Мазур 
 

 


