
Додаток  9 

до рішення міської ради 

від  28.02.2019 № 834 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та  праці управління праці, сім’ї та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

   

І. Загальні положення: 

1.1 Відділ з питань обслуговування  осіб з інвалідністю, ветеранів війни 

та праці є структурним підрозділом управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради. 

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Наказами 

Мінпраці, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, 

рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови, директора департаменту, начальника управління праці,сім’ї та 

соціального захисту населення, цим положенням. 

 

ІІ. Основні завдання відділу: 

2.1. Виявлення, облік та оформлення документів особам, які 

потребують влаштування в інтернатні установи системи соціального захисту. 

2.2. Оформлення та видача  талонів на проїзд особам з інвалідністю 

внаслідок війни. 

2.3. Оформлення та видача посвідчень: "Особа з інвалідністю внаслідок 

війни", "Учасник війни", "Член сім'ї загиблого", "Ветеран праці", вкладок до 

посвідчення " Особа з інвалідністю внаслідок війни ", "Член сім'ї загиблого". 

2.4. Підготовка засідань координаційної ради з питань опіки та 

піклування над  недієздатними або обмежено дієздатними повнолітніми 

особами, підготовка подання на  призначення опікунів та піклувальників. 

Формування особових справ та бази даних недієздатних та обмежено 

дієздатних повнолітніх осіб, занесення інформації до Центральної бази даних 

осіб з інвалідністю про встановлення опіки та піклування , здійснення 

обстежень та контроль за  виконанням обов’язків опікунів та піклувальників. 

Участь у судових засіданнях про визнання осіб недієздатними або обмежено 

дієздатними, встановлення над ними опіки та піклування, поновлення цивільної 

дієздатності.  

2.5. Постійне надання інформації про виборців, які відповідно до 

рішення суду визнані  недієздатними або  поновлені в цивільній дієздатності 

відділу ведення Державного реєстру виборців. 

2.6. Проведення роз’яснювальної роботи серед осіб з  інвалідністю, 

ветеранів війни  та праці,  з питань  соціального захисту  в межах компетенції. 



 

2.7. Організація направлення на санаторно-курортне лікування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці. 

2.8.  Організація направлення на проходження психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції. 

2.9. Формування бази даних осіб, які потребують оздоровлення в 

санаторно-курортних закладах. 

2.10. Оформлення, відповідно до законодавства, документів на 

призначення та нарахування компенсаційних виплат на бензин, ремонт, 

транспортне обслуговування, внесення  даних  до Централізованого банку осіб 

з інвалідністю.  

2.11.  Оформлення документів на виплату компенсації за невикористану 

санаторно-курортну путівку, самостійне санаторно-курортне лікування деяким 

категоріям громадян.  

2.12. Оформлення документів на отримання та заміну автотранспорту 

особам з інвалідністю. 

2.13. Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю транспортними 

засобами відповідно до вимог чинного законодавства, облік осіб з інвалідністю 

для забезпечення спецавтотранспортом.  

2.14. Видача направлення на проходження  комісії щодо визначення 

медичних показників на забезпечення автотранспортом на пільгових умовах. 

2.15. Оформлення та видача направлень на забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, в установленому порядку, технічними  

засобами  реабілітації, формування особових справ цих осіб, внесення  даних  

до Централізованої бази осіб з інвалідністю.  

2.16. Оформлення та видача направлень на забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей до 18 років, в установленому порядку,  протезно-

ортопедичними засобами  реабілітації, формування особових справ цих осіб, 

внесення  даних  до Централізованої бази осіб з інвалідністю.  

2.17. Організація вилучення та повернення технічних та інших засобів 

реабілітації відповідно до законодавства. 

2.18. Формування пакетів документів та проведення обстеження для 

надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим 

особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.  

2.19. Прийом документів та формування справ для відшкодування витрат 

на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

2.20. Організація направлення на професійне навчання осіб з 

інвалідністю в учбових закладах системи соціального захисту населення. 

2.21. Здійснення загальної координації питань пов’язаних з 

працевлаштуванням осіб з інвалідністю, співпраця з центром зайнятості.  

2.22. Координація роботи Комунальної установи «Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю». 

2.23. Організація та направлення дітей в центри  реабілітації, 

формування справ, внесення даних до Центральної бази осіб з інвалідністю. 



 

2.24. Координація роботи Бердичівського міського територіального   

центру соціального  обслуговування (надання соціальних послуг). 

2.25. Здійснення контролю за організацією соціальної реабілітації дітей  

з інвалідністю  спільно з установами охорони здоров'я, освіти і науки  

відповідно до чинного законодавства України. 

2.26. Ведення обліку осіб, які потребують  обслуговування  

територіальним  центром  соціального обслуговування ( надання соціальних 

послуг).  

2.27. Забезпечення використання коштів державного бюджету для 

забезпечення   осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації,  

відшкодування санаторно - курортним закладам за надані послуги з санаторно-

курортного лікування, за надання послуг з психологічної реабілітації, виплати 

грошової компенсації вартості проїзду учасників АТО. 

2.28. Здійснення бухгалтерського обліку коштів на соціальний захист  

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення 

для забезпечення   технічними та іншими засобами реабілітації,  відшкодування 

санаторно - курортним закладам за надані послуги з санаторно-курортного 

лікування, за надання послуг з психологічної реабілітації, виплати грошової 

компенсації вартості проїзду учасників АТО. 

2.29.  Організація розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями за забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб 

з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення. 

2.30. Організація розрахунків з санаторно-курортним закладами  за 

надання послуг санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та 

ветеранів війни. 

2.31. Організація розрахунків з суб’єктами  надання послуг 

психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та 

постраждалим учасникам Революції Гідності, виплати грошової компенсації 

вартості проїзду учасників АТО.  

2.32. Забезпечення виплати грошової компенсації вартості за самостійно 

придбані технічні та інші засоби реабілітації. 

2.33. Внесення даних договорів та актів виконаних робіт до Єдиного веб-

портала використання публічних коштів (Edata). 

2.34. Надання інформації  фонду соціального захисту інвалідів для  

формування   державного  замовлення   на  технічні  та інші засоби  реабілітації, 

санаторно-курортного лікування, надання послуг з психологічної реабілітації 

для  осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій 

населення. 

2.35. Сприяння створенню сприятливих  умов для осіб з обмеженими 

можливостями, виконання заходів щодо  забезпечення соціальної адаптації осіб, 

які  відбували покарання у вигляді позбавлення волі, виконання заходів щодо 

соціального захисту  бездомних громадян. 



 

2.36. Участь у роботі комісії по встановленню статусу ветерана війни та 

жертв нацистських переслідувань. 

2.37. Розповсюдження інформації  про роботу відділу в засобах масової 

інформації. 

2.38. Надання відповідей на звернення громадян. 

2.39. Виконання окремих доручень начальника управління. 

2.40. Вдосконалення методики організації роботи на основі змін у 

законодавстві. 

2.41. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного 

законодавства. 

 

ІІІ. Відділ має право: 

3.1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб 

з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та праці. 

3.2.   Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб 

інформацію,документи і матеріали, необхідні для  виконання  покладених на 

нього завдань.  

3.3.  Залучати до виконання окремих  робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, 

установ, організацій (за погодженням з їх  керівниками), представників 

громадських об’єднань(за згодою).        

3.4. Вносити в установленому порядку  пропозиції щодо удосконалення 

роботи відділу.  

 

ІV. Керівництво відділу: 

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, несе персональну відповідальність 

за виконанням покладених на відділ завдань і доручень начальника управління. 

4.2.2. Визначає коло питань, що відносяться до компетенції спеціалістів 

відділу, вносить пропозиції про зміну у функціональні обов’язки його 

працівників з урахуванням взаємозаміни, здійснює контроль за їх роботою. 

4.2.3.  Доручає спеціалістам відділу завдання і вказівки, контролює їх 

виконання. 

4.2.4. Забезпечує правильне застосування діючого законодавства по 

виконанню різних завдань відділу. 

4.2.5. Розробляє план роботи відділу. 



 

4.2.6. Організовує проведення обстежень матеріально-побутових умов 

проживання осіб з інвалідністю. 

4.2.7. Сприяє організації навчання працівників відділу. 

4.2.8. Організовує ведення діловодства, збереження документації та 

майна відділу. 

4.2.9. Вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення 

спеціалістів відділу, преміювання, надання матеріальної допомоги, 

застосування заходів стягнення за порушення трудової дисципліни, за неякісне 

або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, доручень та завдань. 

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

компетенції відділу. 

4.2.11. Покладені на відділ завдання вирішує спільно з іншими 

структурними підрозділами управління, підприємствами, організаціями і 

установами, їх профспілковими організаціями, в межах чинного законодавства.  

4.2.12. За дорученнями начальника управління представляє інтереси 

управління в органах  місцевого самоврядування з питань, що належать  до 

компетенції  відділу.  

4.2.13. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції. 

 

 

 

Міський голова                                                                    В.К.Мазур        

 

 


