
 Додаток  17 

до рішення  міської  ради 

від  13.04.2020  №1121    

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про відділ з питань  праці  та соціально-трудових   

 відносин управління праці, сім’ї  та соціального захисту населення  

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

І.  Загальні положення 
 

 

 

 

 

1.1. Відділ з питань праці та соціально-трудових   відносин  (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 зайнятості населення, оплати праці та соціально-

трудових відносин, охорони праці. 

 

ІІ. Основні завдання відділу 
 

 

 

 

 

2.1. Координація діяльності підприємств, організацій, установ усіх форм 

власності, спрямованої на удосконалення соціально-трудових відносин, оплати 

та охорони праці, забезпечення продуктивної зайнятості населення. 

2.2. Консультації та посередництво при вирішенні трудових спорів в межах 

чинного законодавства.  

2.3. Організація  на засадах соціального  діалогу проведення колективних 

переговорів з укладення територіальної угоди  із профспілками, роботодавцями 

та їх об'єднаннями, що діють у місті. Сприяння розвитку соціального діалогу в 

місті. 

2.4. Забезпечення організації виконання міських заходів, спрямованих на 

реалізацію в місті генеральної та територіальної угод між органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, профспілками міста та організацією  

роботодавців. 

2.5. Контроль  за виконанням умов  генеральної та територіальної угоди. 

2.6. Повідомна реєстрація  колективних договорів, їх перевірка на 

відповідність чинному законодавству та забезпечення зберігання копій. 



  

         2.7. Забезпечення виконання Плану заходів з профілактики травматизму  

невиробничого характеру. 

 2.8. Розроблення та координація  виконання міської   програми  

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

 2.9. Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими  та важкими умовами праці, проведення контролю за якісним  

проведенням атестації робочих місць за умовами праці. 

 2.10. Надання консультаційної допомоги з питань придбання 

індивідуальних засобів  захисту для працівників підприємств та організацій. 

 2.11. Організація роботи  комісії з безпечної життєдіяльності населення 

при   виконкомі. 

 2.12. Участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві із 

смертельним   наслідком. 

 2.13. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства 

в сфері  праці   та її оплати, охорони праці  на підприємствах, в організаціях і 

установах всіх форм власності і господарювання, вживання заходів щодо 

усунення порушень чинного  законодавства. 

 2.14. Здійснення контролю за додержанням законодавства з питань праці, 

соціально-трудових відносин, зайнятості населення у фізичних осіб-

підприємців, на підприємствах, установах та організаціях міста, незалежно від 

форм власності та господарювання. 

 2.15. Проведення моніторингу показників заробітної плати та  

своєчасності її виплати  працівникам підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності, а також фізичних осіб-підприємців. 

 2.16. Удосконалення практики укладання трудових угод і договорів, 

контрактів з працівниками. 

 2.17. Участь у реалізації заходів,  спрямованих на посилення мотивації до 

праці, удосконалення її організації, оплати та нормування. 

 2.18. Аналіз втрат робочого часу на виробництві, обумовлених страйками, 

простоями, порушеннями трудової дисципліни. 

 2.19. Участь у підготовці проекту програми соціально-економічного 

розвитку міста, у здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію 

довготермінової державної політики  розвитку трудового потенціалу. 

 2.20. Аналіз розвитку процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері          

професійного навчання.  

 2.21. Співпраця з міським центром зайнятості. 

 2.22. Підготовка проекту програми зайнятості населення міста. 

 2.23. Контроль за ходом виконання програми зайнятості. 

 2.24. Участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на запобігання 

масовому  безробіттю. 

 2.25. Контроль  за соціальними гарантіями працівникам, призваним на 

строкову військову службу, військову службу за  призовом під час мобілізації, 

на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, у тому 

числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, 

під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня 



  

фактичного звільнення у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 

національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) 

введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову 

службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з 

військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують  

військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом. 

 2.26. Прийом документів для виплати матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. 

 2.27. Організація соціальної  та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції. 

  2.28. Підготовка звітів та інформацій про роботу управління в межах 

своєї компетенції. 

 2.29. Сприяння у забезпеченні відповідних служб, підприємств, установ і 

організацій методичною, нормативно-правовою інформацією з питань праці. 

 2.30. Організація семінарів з метою підвищення кваліфікації посадових 

осіб підприємств, установ, організацій з питань праці та її оплати. 

 2.31. Робота із зверненнями громадян з питань, що входять до 

компетенції відділу. 

 

 

ІІІ. Відділ має право 
 

 
 

 

 

3.1. Здійснювати  в місті контроль  за дотриманням фізичними особами-

підприємцями, підприємствами, установами і організаціями всіх форм 

власності законодавства про працю, охорону праці,  соціальний захист,  

зайнятість населення.  

3.2. Аналізувати діяльність підприємств, організацій з питань  

ефективності використання трудового потенціалу. 

3.3. Працівники відділу при виконанні своїх службових обов'язків мають 

право безперешкодно відвідувати   фізичних осіб-підприємців, підприємства, 

установи, організації різних форм власності, знайомитись з наказами їх 

керівників, звітами, бухгалтерськими та статистичними матеріалами з питань, 

що відносяться до компетенції відділу. 

3.4. Проводити інспекційні відвідування та невиїзні інспектування 

інспекторами праці. 

3.5. Здійснювати  фіксацію процесу інспекційного відвідування з 

використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки. 

3.6. Готувати роз’яснення та надавати пропозиції фізичним особам-

підприємцям, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм 

власності та окремим громадянам з питань, що належать до компетенції 

відділу. 

3.7. Видавати  в установленому порядку юридичним та фізичним особам, 

які використовують найману працю, обов’язкові  до виконання приписи щодо 

усунення порушень законодавства з питань, які  належать до компетенції  



  

відділу, та вносити пропозиції  щодо накладення дисциплінарних стягнень на 

посадових осіб, винних у порушенні  законодавства. 

3.8. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності 

керівників підприємств, установ, організацій, які не дотримуються нормативно-

правових актів з питань праці, охорони праці,  і  накладення штрафів у порядку  

встановленому законодавством за порушення норм трудового законодавства. 

3.9. Складати  у випадках, передбачених законодавством, протоколи про 

адміністративні правопорушення, співпрацювати з органами державної 

виконавчої служби. 

3.10. Інформувати населення міста через засоби масової інформації про 

зміни чинного законодавства про працю.  

 

ІV. Керівництво відділом 
 

 

 

4.1.  Відділ очолює начальник відділу, яки призначається на посаду міським 

головою відповідно до чинного законодавства України. 

4.2. Звільнення з посади начальника відділу здійснюється у відповідності з 

діючим  законодавством. 

        4.3. Начальник відділу: 

                   4.3.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за    

          виконання  покладених на відділ завдань. 

        4.3.2. Визначає коло питань, що відносяться до компетенції спеціалістів    

відділу, вносить пропозиції про внесення змін у посадові обов'язки його 

працівників з урахуванням взаємозаміни, здійснює контроль за їх роботою. 

4.3.3. Доручає спеціалістам відділу завдання, контролює їх виконання. 

4.3.4. Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи 

управління. 

4.3.5. Організовує ведення діловодства, збереження документації та майна 

відділу. 

4.3.6. Вносить пропозиції начальнику управління щодо заохочення 

спеціалістів відділу, преміювання, надання матеріальної допомоги, 

застосування заходів стягнення за  порушення трудової дисципліни, виконання 

завдань не в повному обсязі, порушення термінів їх виконання. 

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

компетенції відділу. 

4.3.8. Покладені на відділ завдання вирішує у співпраці з іншими 

структурними підрозділами управління, підприємствами, організаціями і 

установами, їх профспілковими комітетами. 

4.3.9. За дорученням начальника управління представляє інтереси 

управління в органах державного управління, місцевого самоврядування з 

питань, що належать до компетенції відділу. 

4.3.10. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання  та виявлення 

корупції. 

                           

   Міський голова                                                         В.К. Мазур 


