
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці
та соціального захисту населення 
райдержадміністрації
від 19.03.2012 №17

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор прийому заяв та документів управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації

І. Загальні положення
1. Сектор  прийому  заяв  та  документів  (далі  –  сектор)  є  структурним

підрозділом  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації.

2. Сектор  створюється  для  реалізації  державної  політики  в  галузі
соціального  забезпечення  соціально  незахищених  громадян  –  пенсіонерів,
інвалідів,  одиноких непрацездатних,  дітей-сиріт,  які  в  наслідок  недостатньої
матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки  з
боку держави.

3. Сектор  підпорядковується  начальнику  управління  та  заступнику
начальника управління з питань соціального захисту населення. 

4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України,  Законами
України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”,  “Про  державну  службу”,  “Про
засади запобігання та протидії корупції”, іншими законами України, указами і
розпорядженнями  Президента  України,  постановами  і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та наказами Міністерства праці
та  соціальної  політики,  головного  управління  праці  та  соціального  захисту
населення,  розпорядженнями  облдержадміністрації,  розпорядженнями  голови
райдержадміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,
Настановою з якості районної державної адміністрації,  рішеннями райради, а
також цим Положенням.

5. Діяльність  сектору  здійснюється  на  основі  річних,  поточних  та
оперативних  планів  роботи,  затверджених  начальником  управління  праці  та
соціального захисту населення .

6. Сектор  при  вирішенні  питань,  які  належать  до  його  компетенції,
взаємодіє з структурними підрозділами управління. 

ІІ. Структура сектору
1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється

з  посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захист  населення  за
поданням заступника начальника.

2. На  посаду  завідувача  сектору  призначається  особа  з  повною вищою
освітою і стажем роботи за фахом у державній службі не менше 3-х років або
на керівних посадах у інших сферах не менше 5 років.



3. Структура  і  чисельність  працівників  сектору  затверджується
начальником управління праці та соціального захисту населення.

4. Працівники сектору призначаються на посаду і звільняються з посади
начальником управління.

ІІІ. Основні функції та завдання сектору
1. Основним  завданням  сектору  є:  надання  консультації  громадянам  з

питань які відносяться до компетенції сектору, прийом громадян та здійснення
прийому документів для оформлення усіх видів соціальних допомог, житлових
субсидій, пільг та компенсацій , а також :

2. Забезпечення  у  межах  своїх  повноважень  дотримання  законодавства
про соціальний захист населення.

3. Забезпечення виконання Указів Президента України, законів України,
постанов  Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень  голови
облдержадміністрації  та  райдержадміністрації  з  питань  соціального  захисту
населення.

4. Реалізація  державної  політики  в  галузі  соціального  забезпечення
соціально  незахищених  верств  населення  –  одержувачів  різних  видів
соціальних допомог, субсидій, пільг та компенсацій, які внаслідок недостатньої
матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки  з
боку держави. 

5. Удосконалення методів організації праці  і управління з використанням
сучасних засобів комп’ютерної та обчислювальної  техніки.

6. Проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  населення  з  питань
соціального захисту, в тому числі засоби масової інформації.

7. Прийом  громадян  та  їх  реєстрація  на  прийом  (як  попередньої  так  і
поточної). 

8. Прийом заяв з необхідними документами.
9. Ознайомлення громадян з порядком оформлення, умовами отримання,

переліком необхідних документів. 
10. Проведення співбесіди із заявниками, з метою визначення потреб сім'ї

в усіх інших видах допомоги чи послуг.
11. Надання відвідувачам першої інформації з питань надання соціальної

допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення (хто має право на
призначення  допомоги,  які  документи  потрібно  подати,  куди  потрібно
звернутися  з  того  чи  іншого  питання,  в  які  години  працює Приймальна,  де
одержати певну довідку, консультацію і інше).  

12. Попереднє визначення права на соціальну допомогу. 
13. Видача бланків документів, які необхідно заповнити для звернення за

допомогою, (бланки заяви, декларації про майновий стан та інших необхідних
документів, які передбачені чинним законодавством). 

14. Забезпечення  в  установлені  терміни  розгляду  звернень  громадян  з
питань, що належать до компетенції сектору та вжиття відповідних заходів.

15. Надання  інформації  про  стан  розгляду  раніше  поданої  заяви  на
призначення допомоги.
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16. Передача  сформованих  особових  справ  з  призначення  всіх  видів
соціальної допомоги для прийняття рішень. 

17. Здійснення прийому документів від уповноважених сільських рад. 

ІV. Працівники сектору мають право
1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб управління

документи, необхідні для виконання покладених на сектор функцій.
2. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань соціального захисту

населення,  які  проводяться  в  управлінні  та  райдержадміністрації  та
підпорядкованих їй установах.

3. Вносити  начальнику  управління  пропозиції  з  питань  удосконалення
роботи сектору.

V. Заключні положення
1. Сектор  утримується  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,

передбачених на утримання управління.
2. В разі відсутності завідувача сектору його обов’язки покладаються на

головного спеціаліста сектору.
3. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням і

таких, що не стосуються питань його діяльності, не допускається.
4. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з

іншими  відділами  управління,  підрозділами  райдержадміністрації,  органами
місцевого  самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  та
організаціями. 

Завідувач сектору      Т.О. ДЮК
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