
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління праці та
соціального захисту населення 
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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ соціальних гарантій та пільг управління праці та соціального

захисту населення районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ  соціальних  гарантій  та  пільг  (далі  -  відділ)  є  структурним
підрозділом  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  і  є  підзвітним  та  підконтрольним  начальнику
управління.

1.2. Відділ  забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань
соціального  захисту  населення  та  надання  соціальних  послуг  вразливим
верствам  населення  району,  зокрема  особам  похилого  віку,  з  інвалідністю,
ветеранам  війни  та  учасникам  антитерористичної  операції,  громадянам,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  які  згідно  із
законодавством України мають право на пільги, оздоровлення та відпочинок.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про державну службу”, “Про
запобігання корупції”, іншими законами України, актами Президента України
та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами,  роз’ясненнями  та  іншими
нормативно-правовими  актами  Міністерства  соціальної  політики  України,
розпорядженнями  голів  обласної  та  районної  державних  адміністрацій,
наказами  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації,  Регламентом  районної  державної  адміністрації,  рішеннями
районної ради, а також цим положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є:
1) забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з

соціального захисту населення;
2) здійснення  разом  з  відповідними  місцевими  органами  державної

виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  громадськими
організаціями програм соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни
та праці;

3) призначення  різних  видів  компенсаційних  виплат,  які  стосуються
роботи відділу;

4) проведення особистого прийому громадян з  питань надання пільг та
соціальних гарантій;



5) підтримка  в  актуальному  стані  Централізованого  банку  даних  з
проблем інвалідності та бази даних громадян, постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС;

6) покращення  надання  адміністративних  послуг  відповідно  до
компетенції відділу;

7) передає  у  встановленому  порядку  та  визначені  строки  до  відділу
масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації  інформацію,  яка
відповідно  до  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації” є
публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1) організовує  роботу,  пов’язану  з  вирішенням  питань  соціального

захисту  незахищених  верств  населення,  наданню  пільг  окремим  категоріям
громадян та особам з інвалідністю;

2) здійснює  направлення  осіб  з  інвалідністю  до  Центрів  професійної
реабілітації інвалідів для отримання робочої спеціальності;

3) забезпечує  роботу  районного  комітету  із  забезпечення  доступності
інвалідів  та  інших  маломобільних  груп  населення  до  об’єктів  соціальної  та
інженерно-транспортної інфраструктури;

4) веде облік осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення протезно-
ортопедичними виробами, засобами реабілітації та засобами малої механізації,
та готує відповідні документи для їх отримання;

5) оформлює документи на відшкодування витрат на поховання померлих
інвалідів війни, учасників бойових дій та громадян, постраждалих від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС;

6) проводить роботу по встановленню статусів “Дитина війни”, “Ветеран
праці” та статусів відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”, видачі відповідних посвідчень та довідок;

7) проводить паспортизацію підприємств, установ та організацій, на яких
працюють громадяни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС;

8) організовує  разом  з  районними медичними закладами  та  аптечними
установами роботу по наданню послуг з безкоштовного зубного протезування
та  забезпеченню  постраждалих  громадян  ліками  за  пільговими  рецептами
лікарів;

9) веде  облік  громадян,  постраждалих  від  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС та отримає від медичних закладів району інформацію про
їх диспансеризацію;

10) готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації
по  проведенню  заходів  з  питань  вшанування  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) готує  документи  на  засідання  обласної  комісії  щодо  визначення
статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

12) забезпечує роботу районної комісії  по розгляду документів і  видачі
посвідчень  громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи;



13) комісії  по  розгляду  питань,  пов’язаних  із  встановленням  статусу
учасника війни;

14) комісії з питань надання одноразової грошової допомоги звільненим у
запас  (демобілізованим)  військовослужбовцям,  які  брали  участь  в
антитерористичній операції, та членам сімей загиблих (померлих) під час участі
в антитерористичній операції;

15) комісії  з  питань  звільнення  громадян  від  плати  за  соціальне
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  в  структурних  підрозділах
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації; 

16) комісії  щодо  розгляду  заяв  членів  сімей  загиблих
військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення;

17) робочої  групи  для  визначення  осіб  з  числа  учасників
антитерористичної  операції  для направлення їх на відпочинок до санаторно-
курортних закладів Харківської області;

18) організовує роботу по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням
громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з інвалідністю,
ветеранів  війни,  у  тому  числі  учасників  антитерористичної  операції,  та
проводить  активну  роботу  із  санаторіями  України  по  укладанню  угод  на
закупівлю санаторно-курортних послуг для даної категорії осіб;

19) розміщує  в  будинки-інтернати  осіб  з  інвалідністю  та  одиноких
громадян  похилого  віку,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах  та
потребують сторонньої допомоги;

20) організовує  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;

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

22) інформує населення з  питань,  що належать до компетенції  відділу,
через засоби масової інформації;

23) забезпечує  організацію  виплати  разової  грошової  допомоги  до  5
травня відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

24) проводить  координацію  та  методологічне  забезпечення  діяльності
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) районної державної адміністрації із реалізації законодавства України;

25) проводить  прийом  документів  для  здійснення  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг  )  у  структурних  підрозділах
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  районної  державної  адміністрації  громадян  похилого  віку  та  осіб  з
інвалідністю, які не здатні до самообслуговування;

26) забезпечує реалізацію установлених законодавством пільг та заходів
щодо  соціального  захисту  осіб  з  інвалідністю,  ветеранів  війни  та  праці,



одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих
за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;

27) організовує  роботу  по  виплаті  одноразової  грошової  допомоги
особам,  які  отримали  тілесні  ушкодження  під  час  участі  у  масових  акціях
громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року;

28) організовує роботу по направленню військовослужбовців,  які  брали
участь  в  антитерористичній  операції,  до  санаторіїв  Харківської  області  для
проходження  відпочинку  за  рахунок  обласного  бюджету,  та  до  закладів
України, які надають послуги з психологічної реабілітації;

29) здійснює  нарахування  одноразової  матеріальної  допомоги
військовослужбовцям, звільнених з військової строкової служби, та їх облік;

30) проводить роботу  по видачі  пільгових талонів  на проїзд  ветеранам
війни з 50%-ю та 100%-ю знижкою;

31) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;
32) здійснює  контроль  за  виконанням  делегованих  повноважень  з

вирішення  питання  надання  компенсацій  і  пільг  громадянам,  постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, органами місцевого самоврядування;

33) 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.

3. Відділ має право:
1) отримувати  в  установленому  законодавством  порядку  від  інших

структурних  підрозділів  місцевих держадміністрацій,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання передбачених для нього завдань;  

2) залучати  до  виконання  окремих  завдань,  участі  у  вивченні  окремих
питань  спеціалістів,  фахівців  інших  структурних  підрозділів  місцевої
держадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій  (за  погодженням  з
їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати  в  установленому  порядку  наради,  проводити  семінари  та
конференції з питань, що належать до його компетенції;

4) здійснювати контроль за наданням пільг окремим категоріям громадян;
5) вносити до райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до

компетенції відділу;
6) одержувати в установленому порядку від громадян, які мають право на

пільги  особистої  інформації,  необхідних  для  здійснення  заходів  щодо
соціального захисту цієї категорії громадян;

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  начальником управління  праці  та  соціального  захисту



населення  районної  державної  адміністрації  за  поданням  заступника
начальника управління – начальника загального відділу.

3.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою
не  нижче  магістра  (спеціаліста),  з  досвідом  роботи  на  посадах  державної
служби  категорії  «Б»  чи  «В»  або  досвід  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  або  досвідом  роботи  на  керівних  посадах  підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.3. Структура  і  чисельність  відділу  затверджується  начальником
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

3.4. Працівники  відділу  призначаються  на  посаду  та  звільняються  з
посади  начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації.

ІV. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за

організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці у відділі;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки працівників відділу;
3) організовує  розробку  посадових  інструкцій  працівників  відділу,

забезпечує дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та
виконавської дисципліни;

4) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними  підрозділами  управління,  іншими  органами  виконавчої  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями – за дорученням керівництва управління;

5) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що
належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;

6) начальник відділу виконує також інші обов’язки,  покладені  на нього
начальником  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

Начальник відділу 
соціальних гарантій та пільг С.В. ТОПОРКОВА




