
Додаток 6 

до рішення міської ради 

від 28.02.2019 №834      

                     

 

ПОЛОЖЕННЯ 
       про відділ з обробки документів та прийняття рішень з питань надання 

соціальних допомог  управління праці, сім'ї та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

І. Загальні  положення 

 

1.1. Відділ   з обробки   документів   та прийняття  рішень  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, 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 соціального захисту осіб з інвалідністю  з  

дитинства та дітей з інвалідністю, малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, які 

потребують допомоги, соціальної підтримки з боку держави, державної  

допомоги  по  догляду  за  особами з інвалідністю І та ІІ груп  психічного  

розладу, особам,  які  не  мають  права  на  пенсію  та особам з  інвалідністю,  

громадянам, які  здійснюють  догляд  за  особою з інвалідністю  І групи,  

престарілими   старше  80-ти  років,  громадянам  надавачам  соціальних  

послуг, учасників операції об'єднаних сил та осіб, які переміщуються з 

тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної 

операції та операції об'єднаних сил. 

 

ІІ. Основні завдання відділу 

 

2.1. У сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних 

соціальних гарантій окремим категоріям громадян: 

- проводить призначення: 

•  державної допомоги сім'ям з дітьми, тимчасової державної допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, малозабезпеченим 

сім'ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю, державної допомоги дитині, якій не встановлено 



  

 

інвалідність,  щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з 

особою з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним, особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з  інвалідністю; 

•  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; 

• субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого  

пічного побутового палива  та скрапленого газу; 

•  щомісячну адресну допомогу  на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції. 

2.2. Вдосконалення методики організації  роботи на основі запровадження 

сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, інших засобів 

зв’язку. 

2.3. Складання і подання у встановленому  порядку бухгалтерської та 

статистичної  звітності з питань надання усіх видів соціальних допомог. 

2.4. Забезпечення сталого безперервного опрацювання заяв та 

призначення усіх видів соціальної допомоги. 

2.5. Забезпечення своєчасного розрахунку коштів, необхідних  для 

виплати усіх видів соціальної допомоги. 

2.6. Здійснення формування баз даних в електронному вигляді. 

2.7. Здійснення розрахунку розміру та терміну подання конкретних видів 

соціальної  допомоги. 

2.8. Підготовка  проектів  рішень, звітів та розрахунків, які передбачені 

нормативно-правовими та відомчими актами. 

2.9. Перевірка правильності  призначення  та проведення  розрахунків, їх 

відповідність вимогам  нормативно-правових  актів. 

2.10. Складання реєстру особових справ, що супроводжує особові справи, 

які  передаються до виплатного центру. 

2.11. Забезпечення оперативного контролю за цільовим використанням 

коштів, передбачених для виплати державних соціальних допомог. 

2.12. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного 

законодавства. 

  

ІІІ. Відділ має право 

 

3.1. Організовувати роботу  по обробці  фізичних  та електронних справ  

усіх видів соціальних  допомог. 

3.2. Вивчати матеріально-побутовий  стан  малозабезпечених сімей  

згідно з актом осбтеження та приймати рішення щодо призначення  (відмови)  

допомоги. 

3.3. Припиняти  виплату допомоги  та  субсидії у випадках передбачених 

чинним законодавством. 



  

 

3.4. Контролювати призначення допомог сім’ям з дітьми, особам з 

інвалідністю, малозабезпеченим  сім’ям, учасникам антитерористичної операції 

та об'єднаних сил, особам, які переміщуються з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення антитерористичної операції та  операції 

об'єднаних сил. 

3.5. Взаємодіяти з іншими органами місцевого самоврядування, 

розробляти пропозиції щодо надання сім’ям з дітьми соціальної та інших видів 

допомоги. 

3.6. Здійснювати практичну допомогу підприємствам, установам і 

організаціям всіх форм власності, розташованим в місті, у визначеному 

законодавством порядку оформлення документів для призначення державних 

допомог сім’ям з дітьми, перевіряти обґрунтованість видачі цих документів. 

3.7. Забезпечувати своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, 

вживати   заходів для усунення причин виникнення скарг. 

3.8. Проводити особистий прийом громадян. 

3.9. Одержувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для 

призначення субсидій та інших видів соціальних допомог. 

 

ІV. Керівництво відділу 
 

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління, начальник відділу з 

обробки документів та прийняття рішень з питань надання соціальних допомог, 

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, 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 його працівників з 

урахуванням  взаємозаміни, здійснює контроль за їх роботою. 

4.2.3. Контролює виконання завдань, покладених на спеціалістів відділу. 

4.2.4. Забезпечує правильне застосування діючого законодавства щодо 

призначення усіх видів соціальних допомог працівниками відділу. 

4.2.5. Забезпечує рівномірне  навантаження  на спеціалістів  з 

опрацювання  заяв. 

4.2.6. Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи 

управління. 

4.2.7. Організовує розробку пропозицій, планів, проектів наказів щодо 

надання методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям різних 

форм власності з питань призначення  соціальних допомог. 



  

 

4.2.8. Організовує проведення тематичних перевірок, аналізує та 

узагальнює їх результати. 

4.2.9. Організовує ведення діловодства, збереження документації та 

майна відділу. 

4.2.10. 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. 

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

компетенції відділу. 

4.2.12. Покладені на відділ завдання вирішує в тісному контакті з 

іншими структурними підрозділами управління. 

4.2.13. За дорученням начальника управління представляє інтереси 

управління в органах місцевого самоврядування з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

4.2.14. Координує та спрямовує роботу підрозділу контролю за 

правильністю призначення соціальних допомог. 

4.2.15. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання та виявлення  

корупції.  

 

 

 

 

Міський голова                                                             В.К. Мазур  

 

  


