
 

   Додаток до Рішення 8 скликання 

                                                                                                      Немішаївської селищної ради                                             

                                                                                                           №07-VІІІ- 

                                                   від 25.02.2021 року    

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ 

 

про відділ соціального захисту населення 

 виконавчого органу Немішаївської селищної  ради  

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки  відділу з 

надання соціальних послуг виконавчого органу Немішаївської селищної ради 

(далі - відділ), повноваження його начальника та вимоги до його професійно -

кваліфікаційного рівня. 

1.2. Відділ утворюється для забезпечення виконання Немішаївською 

селищною, об’єднаною територіальною громадою власних (самоврядних) та 

делегованих повноважень, а також реалізації завдань у сфері соціального захисту 

населення та соціального захисту незахищених верств населення (осіб з 

інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, пенсіонерів, одиноких 

непрацездатних осіб, внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей, одиноких матерів, 

малозабезпечених сімей з дітьми, ветеранів війни та праці, сімей загиблих 

(померлих, або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, та інших соціально незахищених 

громадян), вирішення у встановленому законодавством порядку питань 

забезпечення реалізації прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб у сфері 

соціального забезпечення населення.  

  1.3. Відділ створюється як структурний підрозділ  виконавчого органу 

селищної ради в межах загальної чисельності і фонду заробітної плати.  

Чисельність працівників відділу визначається відповідно з обсягами роботи, а 

посадові оклади встановлюються відповідно до чинного законодавства. 

Положення про відділ розробляється начальником відділу та затверджується 

рішенням сесії селищної ради.  

Посадові інструкції працівників відділу розробляються начальником відділу 

та затверджуються розпорядженням селищного голови.  

1.4. Відділ підпорядковується безпосередньо селищному голові, заступнику 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради  (згідно 

з розподілом обов’язків) і у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, актами Кабінету Міністрів України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», Законом України «Про запобігання  

корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про мови», наказами Міністерства соціальної 

політики України,  інших центральних органів виконавчої влади, 

розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та 

виконавчого комітету, інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових 



справ отримувачів усіх видів державних соціальних допомог, порядком ведення 

документації з використанням сучасних інформаційних технологій, Інструкцією з 

діловодства, нормативно та інструктивно -методичними документами з питань 

віднесених до компетенції відділу та цим Положенням. 

  1.5. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням сесії 

селищної ради. 

 

ІІ. Основні завдання та повноваження сектору 

 

Основними завданнями  відділу є: 

 

2.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у 

сфері соціального захисту населення щодо надання державних соціальних 

допомог, пільг, компенсаційних виплат, житлових субсидій незахищеним 

верствам населення та інше. 

2.2. Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту населення, прав, свобод і законних інтересів соціально 

незахищених верств населення. 

2.3. Участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування 

інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та 

сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх 

проживання. 

2.4. Консультування, прийняття документів для оформлення всіх видів 

державних соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, житлових 

субсидій та надання допомоги громадянам у оформленні їх у відповідності до 

законодавства та в межах компетенції відділу. 

2.5. Участь у засіданнях комісії опікунської ради при виконавчому комітеті 

Немішаївської селищної ради. 

2.6. Участь у засіданнях комісії захисту прав дітей при виконавчому комітеті 

Немішаївської селищної ради 

2.7. Ведення обліку ветеранів війни. 

 

ІІІ. Функції  відділу 

 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань: 

 

 3.1. Організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань захисту соціально 

незахищених громадян, проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

надання пільг ветеранам війни і праці та інвалідам, надання допомоги при 

оформленні громадянам субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, державних соціальних допомог, компенсаційних виплат. 

3.2. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень Немішаївського 

селищного голови, рішень Немішаївської селищної ради, виконавчого комітету 

Немішаївської селищної ради, проектів нормативно-правових актів. 

3.3. Аналізує стан надання встановлених законодавством пільг соціально 

незахищеним громадянам, здійснює виконання комплексних програм, заходів 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, вносить на розгляд 



селищного голови, постійних комісій ради та її виконавчого комітету актуальні 

питання соціального захисту соціально незахищених мешканців територіальної 

громади. 

3.4. Організовує роботу комісії опікунської ради при виконавчому комітеті 

Немішаївської селищної ради.  

У порядку, встановленому чинним законодавством України, звітує про 

проведену роботу. 

3.5. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, 

громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, 

консультації з питань соціального захисту населення. 

3.6. Координує роботу Немішаївської селищної територіальної громади з 

питань соціального захисту населення та співпрацює з посадовими особами: 

діловодами та старостами в межах компетенції сектору. 

3.7. У своїй діяльності відділ (посадова особа) взаємодіє зі структурним 

підрозділом соціального захисту населення, суб’єктами надання соціальних 

послуг, управліннями Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду 

соціального страхування України та органами державної служби зайнятості, 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) та іншими організаціями. 

3.8.  Здійснює прийом громадян з питань соціального захисту населення 

громади Немішаївської селищної ради, що належать до компетенції відділу. 

3.9. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з 

соціального забезпечення і соціального захисту, широко використовуючи для 

цього засоби масової інформації та телекомунікації.  

3.10. Розглядає та надає відповіді в установленому законодавством порядку 

на звернення громадян, запити від народних депутатів України та депутатів 

відповідних місцевих рад, інших державних органів, установ і організацій, 

уповноважених посадових осіб. 

3.11. Забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги з 

питань, що належать до компетенції відділу з питань соціального захисту 

населення виконавчого органу Немішаївської селищної ради. 

3.12. Забезпечує діяльність державної політики у сфері соціального захисту, 

формування та виконання місцевих програм соціальної підтримки. 

3.13.Обробляє персональні дані заявників (фізичних і юридичних осіб) у 

картотеках, на паперових носіях  та за допомогою інших програмних продуктів 

(Exсel, Word  тощо) та організовує роботу, пов’язану із захистом персональних 

даних при їх обробці, відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних». 

3.14. Відповідає за виконання власних (самоврядних) та делегованих 

повноважень щодо соціального захисту населення, встановлених статтею 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України».  

3.15. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань, 

доручень селищного голови та заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради  (згідно з розподілом обов’язків). 

 

 

IV.  Права сектору 



 

Відділ має право: 

 

4.1. Отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від 

органів влади, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та 

інформацію з питань соціального захисту, що належать до компетенції відділу.  

4.2. Розробляти, подавати на розгляд виконкому, реалізовувати власні та 

підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою 

забезпечення соціального захисту, незахищених верств населення. 

4.3.  Подавати селищній раді та її виконавчому комітету пропозиції, що 

належать до компетенції відділу. 

4.4.  Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради 

для розгляду питань соціального захисту незахищених мешканців територіальної 

громади. 

4.5. Залучати для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом, а 

також для участі у вивченні окремих питань, спеціалістів, фахівців інших 

структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, 

представників громадських об’єднань (за згодою). 

4.6. Проводити прийом громадян та надавати консультування законодавства 

з питань: призначення державних соціальних допомог, компенсаційних виплат, 

пільг, житлових субсидій, забезпеченням санаторно-курортним лікуванням, 

оздоровленням деяких пільгових категорій. 

4.7. З метою визначення права на отримання державних соціальних 

допомог, компенсаційних виплат, пільг, житлових субсидій та інших приймати і 

опрацьовувати документи, формувати особові справи отримувачів соціальних 

виплат з подальшою передачею їх відповідному структурному підрозділу з питань 

соціального захисту населення, через реєстр «Передання документів». 

4.8. Передавати документи відповідному структурному підрозділу з питань 

соціального захисту населення, у тому числі засобами автоматизованого обміну 

інформацією, або інтегрованими інформаційними системами Міністерства 

соціальної політики України для органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у відповідності до законодавства. 

4.9. Проводити видачу громадянам повідомлення про прийняте рішення 

відповідно до поданої заяви (щодо надання соціальної підтримки). 

 

 

V. Організація роботи відділу 

 

5.1. Відділ очолює начальник. Посада начальника відділу виконавчого 

органу  Немішаївської  селищної ради Київської області відноситься до шостої 

категорії посад в органах місцевого самоврядування та входить до штатної 

структури виконавчого апарату селищної ради  

Начальник відділу підпорядковується безпосередньо селищному голові, 

заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної 

ради  (згідно з розподілом обов’язків) та є підзвітним селищному голові, селищній 

раді. 

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади 

селищним головою за результатами конкурсу, підсумками стажування або  в 



інший спосіб відповідно до Закону України  «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» з урахуванням вимог до професійно  - кваліфікаційного рівня, а 

саме:  

1) повинен мати повну вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра, стаж роботи на державній службі, або служби в органах 

місцевого самоврядування, або за спеціальністю не менше 5 років та знанням 

державної мови  на рівні вільного володіння. 

Післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління». 

2) знати законодавство України, зокрема нормативно-правові акти з питань 

захисту прав дітей, опіки та піклування,  основні принципи роботи на комп'ютері 

та відповідні програмні засоби. 

5.3. Інші працівники відділу призначаються на конкурсній основі, за 

підсумками стажування або в інший спосіб відповідно до чинного законодавства 

і звільняються згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та Кодексу законів про працю України. 

 

VІ. Завідувач сектору 

 

 6.1. Начальник відділу: 

 

1)  планує роботу відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на 

відділ; 

2) здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки 

між посадовими особами відділу, організовує, координує та контролює їх роботу, 

аналізує стан виконавської дисципліни у відділі; 

3) організовує, виконує та здійснює контроль за підготовкою проектів 

рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та 

інших актів; 

4) вживає заходів по удосконаленню організації та підвищення ефективності 

роботи відділу; 

5) розробляє і вносить на затвердження Положення про відділ та посадові 

інструкції працівників відділу; 

6) звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ 

завдань; 

7) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними 

підрозділами селищної ради, іншими органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями - за дорученням селищного голови; 

8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу; 

9) організовує виконання доручень в межах своєї компетенції; 

10) постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну 

кваліфікацію; 

11) здійснює інші повноваження  передбачені чинним законодавством 

України, що  віднесені до компетенції відділу; 

12)  бере участь у підготовці та проведенні урочистих і святкових заходів; 

13) обробляє персональні дані заявників (фізичних і юридичних осіб) у 

картотеках, на паперових носіях  та за допомогою інших програмних продуктів 



(Exсel, Word  тощо) та організовує роботу, пов’язану із захистом персональних 

даних при їх обробці працівниками відділу,   відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних». 

14) виконує інші завдання та доручення селищного голови, заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради (згідно 

з розподілом обов’язків) з питань соціального захисту, прав дітей та опіки. 

6.2. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з 

посади у порядку, встановленому законодавством, підпорядковуються 

начальнику відділу. 

6.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, 

відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо), виконання його обов'язків 

покладається на одного із  спеціалістів відділу відповідно до розпорядження 

селищного голови. 

 

6.4. Начальник відділу: 

1) відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про 

захист персональних даних» несе відповідальність за порушення трудової 

дисципліни, неякісне або несвоєчасне чи неналежне виконання посадових 

обов’язків та завдань, недостовірність чи перекручування даних у підготовлених 

ним документах, розголошення у будь який спосіб персональних даних інших 

осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, бездіяльність 

або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

посадової особи місцевого самоврядування та обмеження, пов’язані з прийняттям 

на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;  

2) несе інші види відповідальності згідно з чинним законодавством  

України.         

 

 

      

Секретар ради                                             І. Хоружа  


