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

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

1. Відділ  персоніфікованого  обліку  отримувачів  пільг  (далі  -  відділ)  є
структурним підрозділом управління праці  та соціального захисту населення
райдержадміністрації і є підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

2. Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
засади  запобігання  та  протидії  корупції”, іншими законами України,  актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами, роз’ясненнями та
іншими  нормативно-правовими  актами  Міністерства  праці  та  соціальної
політики  України,  розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних
адміністрацій,  наказами  Головного  управління  праці  та  соціального  захисту
населення  облдержадміністрації,  Регламентом  районної  державної
адміністрації, Настановою з якості районної державної адміністрації, рішенням
райради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:
забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про

соціальний захист населення;
створення  та  підтримка  в  актуальному  стані  Єдиного  державного

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
забезпечення внесення до Єдиного державного реєстру осіб,  які  мають

право на пільги пільгові категорії громадян та підтримка його в актуальному
стані;

організація  та  ведення  на  базі  Єдиного  державного  автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги, їх персоніфікованого обліку;

виконання  функцій,  що  покладені  на  управління  як  на  головних
розпорядників  коштів  місцевих бюджетів на  здійснення заходів  з  виконання
державних  програм  соціального  захисту  населення  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету;

призначення  пільги  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого
балонного газу готівкою;

інвентаризація, оптимізація та облік діючої в регіоні системи пільг;
забезпечення проведення розрахунків з постачальниками послуг за надані

пільги окремим категоріям громадян;
звіряння  інформації,  що  міститься  в  реєстрі,  з  інформацією,  яка

надходить від підприємств та організацій, що надають комунальні послуги;



надання  методичної  та  практичної  допомоги  органам  місцевого
самоврядування  та  підприємствам  –  постачальникам  послуг  з  питань
законодавства про соціальний захист населення;

проведення  особистого  прийому  громадян  з  питань  надання  пільг  та
соціальних гарантій та надання їм практичної допомоги;

проведення  моніторингу  стану  наповнення  Єдиного  державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

організовує  розробку  та  забезпечує  запровадження  в  відділі  системи
управління якістю, вносить пропозиції щодо змін до існуючої документації, що
стосується діяльності відділу, здійснює дії щодо забезпечення функціонування
системи управління якістю в відділі;

бере участь відповідно до компетенції відділу у забезпеченні відкритості
влади, покращання надання райдержадміністрацією адміністративних послуг;

забезпечує виконання та моніторинг процесів системи управління якістю,
розроблених відділом, відповідно до стандартів ISO 9001-2009;

передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу  до
забезпечення доступу до публічної інформації Чугуївської районної державної
адміністрації  інформації,  яка  відповідно  до  Закону  України  “Про доступ  до
публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
організує  роботу,  пов’язану  з  вирішенням  питань  соціального  захисту

незахищених верств населення, наданню пільг категоріям громадян, які мають
право на пільги;

створює архівну базу особових справ пільговиків;
контролює правильність використання бюджетних коштів;
формує та підтримує в актуальному стані Єдиний державний реєстр осіб,

які мають право на пільги;
проведення  навчань  працівників  з  використання  нових  законодавчих

актів та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення;
готує  реєстри  перерахованих  сум  для  підприємств  та  організацій  –

постачальників послуг;
співпрацює з бухгалтерами підприємств та організацій – постачальників

послуг  щодо  видачі  реєстрів  перерахованих  сум  цим  підприємствам,
консультацій, підготовки листів – повідомлень;

складає та перевіряє звіти за проведені розрахунки з підприємствами та
організаціями – постачальниками послуг;

складає накопичувальні відомості за надані пільгові послуги, фінансову
звітність;

складає та надає оперативну інформацію до Головного управління праці
та соціального захисту населення;

щомісячно  складає  та  підписує  акти  звірок  з  підприємствами  та
організаціями – постачальниками послуг усіх форм власності;

разом з іншими органами виконавчої влади приймає участь у перевірках
правильності  розрахунків  щодо  відшкодування  витрат  підприємствам  та
організаціям – постачальникам послуг;

2



здійснює в установленому порядку нарахування пільг на тверде паливо та
скраплений балонний газ готівкою;

проводить  інвентаризацію  особових  справ  осіб,  які  мають  право  на
пільги;

організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян,
підприємств,  організацій  та  установ  з  питань,  що  віднесені  до  компетенції
відділу, вживає заходів до усунення причин, які викликають скарги;

роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з  питань,
що належать до компетенції відділу;

інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через
засоби масової інформації.

5. Відділ має право:
здійснювати контроль за наданням пільг окремим категоріям громадян;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів

райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та  організацій  інформацію,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні  для
виконання покладених на нього завдань;

вносити  до  райдержадміністрації  пропозиції  з  питань,  що належать  до
компетенції відділу;

здійснювати  контроль  за  своєчасним  наданням  пільг  на  житлово-
комунальні  послуги  окремим  категоріям  громадян  підприємствами-
постачальниками послуг;

одержувати в установленому порядку від громадян, які мають право на
пільги  особистої  інформації,  необхідних  для  здійснення  заходів  щодо
соціального захисту цієї категорії громадян;

залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів
райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян
(за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань,  що належать до
компетенції відділу;

фахівці  відділу  під  час  виконання  своїх  службових  обов’язків  мають
право  отримувати  інформацію  від  підприємств,  установ  та  організацій,
незалежно від форм власності, що належить до компетенції відділу;

вносити пропозиції  щодо вдосконалення системи управління якістю та
методик  процесів  відділу  та  районної  державної  адміністрації  відповідно  до
стандартів ISO 9001-2009.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого
самоврядування,  а  також  з  підприємствами,  установами  та  організаціями,
об’єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації.

8. Начальник відділу:
здійснює  керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь
відповідальності своїх підлеглих;
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несе  персональну  відповідальність  за  вирішення  поставлених  перед
відділом завдань, за виконання працівниками правил внутрішнього трудового
розпорядку;

визначає обов’язки своїх підлеглих;
вносить  пропозиції  щодо  вдосконалення  системи  управління  якістю  в

відділі відповідно стандартів ISO 9001-2009;
здійснює  у  відділі  контроль  за  забезпеченням  функціонування,

виконанням і моніторингом процесів системи управління якістю, розроблених
відповідно до стандартів  ISO 9001-2009,  у  разі  потреби забезпечує внесення
змін  до  документації  системи  управління  якістю,  що  стосується  діяльності
відділу;

сприяє проведенню наглядових аудитів у відділі відповідно до стандартів
ISO 9001-2009.

Начальник відділу персоніфікованого
обліку отримувачів пільг          Ю.В. РОМАНЦОВА
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