
 Додаток 10 

до рішення  міської  ради 

від  28.02.2019 № 834 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ державних соціальних інспекторів управління праці, сім’ї 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Відділ державних соціальних інспекторів (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 головного державного 

соціального інспектора та державного соціального інспектора, положенням про 

управління та цим положенням. 

1.3. В межах наданої відділу компетенції забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері здійснення контролю  за правильністю надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим  сім’ям, допомоги на  дітей  одиноким 

матерям,  яка  призначається  з урахуванням доходу сім’ї, тимчасової державної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального віку, але не набула права 

на пенсійну виплату, субсидії для  відшкодування  витрат  на  оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних  

послуг  в  умовах  підвищення  цін і тарифів на послуги, за цільовим 

використанням коштів державного  бюджету,  спрямованих  на  цю  мету,  за  

призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним  особам  

пенсій (щомісячного  довічного  грошового  утримання), довічних державних 

стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій,  

матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, пільг за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового  

державного  соціального страхування.  

 

ІІ. Основні завдання відділу 

 

2.1. Здійснювати вибіркові перевірки достовірності та повноти інформації 

про доходи та майновий стан громадян, які входять до складу сім’ї, що 

звертаються за призначенням  державної соціальної допомоги. 
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2.2. Складати акти за підсумками  перевірки з висновками щодо 

правильності призначення державної соціальної допомоги.  

2.3. Проводити перевірку достовірності та повноти інформації про  

фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених  

осіб та за результатами перевірки складати акт обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї.  

2.4. Здійснювати моніторинг призначення та виплати державної  

соціальної допомоги і проводити аналіз причин порушення  

законодавства з питань надання державної соціальної допомоги.  

2.5. Готувати пропозиції щодо припинення виплати  державної  

соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її  

надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених  

законодавством.  

2.6. Співпрацювати з місцевими  органами державної служби зайнятості,  

служби у справах дітей, територіальними органами Пенсійного фонду  України,  

робочими органами виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування, 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, державними органами 

нагляду за охороною праці,  профспілковими та  громадськими об’єднаннями у 

вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам. 

2.7. Забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниці 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької 

діяльності. 

2.8. Дотримуватися конфіденційності інформації щодо особистого життя 

громадян. 

2.9. Брати участь у роботі комісій, утворених при міській раді та її 

виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення та готувати  

матеріали на засідання.  

2.10. Здійснювати інші передбачені законодавством функції. 

 

ІІІ. Відділ має право    

  

3.1. Проводити за рішенням керівника управління обстеження  умов  

проживання заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім'ї,  

ступеня нужденності та можливостей знаходження  додаткових  джерел для  

існування шляхом опитування осіб,  які входять до складу сім'ї, що звертається 

за призначенням державної   соціальної   допомоги,  родичів,  інших  осіб  у  

разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи.  

3.2. Проводити разом з представниками Центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді і органу опіки та піклування або самостійно  вибіркові 

обстеження окремих сімей з метою перевірки цільового використання 

допомоги для забезпечення належних умов, для утримання та виховання дітей, 

на яких виплачуються відповідні суми державної  допомоги  при  народженні  

дитини.   
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3.3. Проводити за рішенням  керівника відповідного органу соціального 

захисту населення або його заступника перевірку інформації  про  фактичне  

місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із    складенням  

акта  обстеження матеріально-побутових  умов проживання сім’ї. 

3.4. Відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім'ї,  

що звертається за призначенням державної соціальної допомоги,  для  

проведення перевірки  відомостей про їх доходи за умови  

пред'явлення рішення про проведення перевірки власнику або  

уповноваженому ним органу відповідного підприємства, установи,  

організації, фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності.  

3.5. Отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних  

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності  необхідну інформацію  

та відомості з питань, що належать до їх компетенції.  

3.6. Робити  запити та безоплатно отримувати від територіальних  

органів Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ України, 

Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії,  картографії  та 

кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів Державної 

міграційної служби, органів, що проводять державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділів державної реєстрації 

актів цивільного стану, органів охорони здоров’я, інших органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів,  

підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію,  

необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб,  

які  звертаються  за  призначенням  державної соціальної допомоги. 

3.7. Брати участь у здійсненні моніторингу соціальних  проблем  міста  та 

вносити пропозиції  щодо  поліпшення  соціального  захисту   населення, 

вирішення  питань соціального захисту окремих категорій  громадян  та сімей. 

3.8. Отримувати від осіб, які перебувають на обліку як одержувачі 

державної соціальної допомоги або звертаються за її призначенням, а також 

осіб, які входять до складу сім'ї, що отримує або звертається за призначенням 

такої допомоги, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і 

посадових осіб підприємств, установ та організацій письмові пояснення до 

документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення 

державної соціальної допомоги. 

3.9. В межах компетенції користуватись в установленому порядку 

інформаційними базами. 

 

IV. Керівництво відділом 

4.1. Відділ очолює головний  державний соціальний інспектор, який   на  

конкурсній основі,  за  рекомендаціями конкурсної комісії  призначається на  

посаду міським головою. 

Звільнення  з посади головного державного соціального  інспектора 

відділу  здійснюється  у відповідності  з діючим  законодавством. 

4.2. Вимоги головного державного соціального інспектора та державного 

соціального інспектора у межах виконання їх повноважень є обов'язковими для 
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виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними 

особами - суб'єктами підприємницької діяльності. 

 

4.3. Головний державний соціальний інспектор: 

4.3.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань.  

4.3.2. Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових 

обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення 

захисту інформації та запобігання зловживанням, здійснює контроль за їх 

роботою. 

4.3.3. Надає спеціалістам відділу завдання і вказівки, контролює їх 

виконання. 

4.3.4. Забезпечує правильне застосування діючого  законодавства. 

4.3.5. Розробляє план роботи відділу відповідно до плану роботи 

управління. 

4.3.6. Організовує ведення діловодства, збереження документації та 

майна відділу. 

4.3.7. 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. 

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

компетенції відділу. 

4.3.9. Покладені на відділ завдання вирішує у співпраці з іншими 

структурними підрозділами управління. 

4.3.10. За дорученням начальника управління представляє інтереси 

управління в органах місцевого самоврядування з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

4.3.11. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції. 

 

 

 

        Міський голова                                                       В.К. Мазур 

 

 

 


