
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Білоцерківської міської ради  

від 30.08.2018 р.  

№ 2546-55-VII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1.Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – 

управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), 

що утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним міському голові, міській 

раді, виконавчому комітету міської ради. 

1.2.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланк з власним 

найменуванням, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби 

України, банків. 

1.3.У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями 

голови Київської обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту 

соціального захисту Київської обласної державної адміністрації, Кодексом етичної 

поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, 

Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської 

ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції 

України 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у 

виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної 

безпеки системи електронного документообігу, затвердженим рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314, рішеннями міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими 

актами та Положенням про управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради (далі – Положення). 

1.4.Метою створення та діяльності управління є забезпечення реалізації державної 

політики у сфері соціального захисту населення та виконання заходів із соціального 

захисту населення, передбачених міськими та обласними програмами. 

1.5.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.  

 

2. Місія управління 

2.1.Управління у межах своїх повноважень забезпечує доступ громадян до 

реалізації прав на отримання допомог, житлової субсидії, компенсацій та пільг у 

відповідності до чинного законодавства. 

2.2. Управління у межах своїх повноважень забезпечує підвищення соціальних 

стандартів, реалізує заходи соціальної підтримки та соціального забезпечення. 

 

3. Основні завдання управління 

3.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

населення. 
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3.2.Реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому 

числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних та сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах, ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб згідно з чинним законодавством 

України.  

3.3.Розробка та реалізація міських програм, направлених на вирішення питань 

соціального захисту населення. 

3.4.Реалізація обласних програм, направлених на вирішення питань соціального 

захисту населення. 

3.5.Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в м. Біла Церква. 

3.6.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань соціального 

захисту населення. 

3.7.Відповідно до ст.ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква 

начальник управління щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед міською 

радою та територіальною громадою міста Біла Церква. 

 

4. Функції управління відповідно до завдань та повноважень 

4.1.Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про 

соціальний захист населення. 

4.2.Виконує функції головного розпорядника коштів державного та міського 

бюджетів на здійснення заходів з виконання державних та міських програм соціального 

захисту населення. 

4.3.Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на 

соціальний захист населення. 

4.4.Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та 

подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством. 

4.5.Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-

економічного розвитку міста. 

4.6.Через уповноважених посадових осіб, приймає участь в роботі рад, комісій, 

робочих груп, створених при міській раді чи її виконавчому комітеті. 

4.7.Розробляє в межах своєї компетенції проекти рішень міської ради та її 

виконавчого комітету та проводить аналіз вказаних проектів в частині надання додаткових 

гарантій щодо соціального захисту населення. 

4.8.Розробляє програму «Турбота», програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів, інших категорій населення тощо. 

4.2.9.Подає уповноваженим органам пропозиції щодо формування проекту 

міського бюджету. 

4.10.Аналізує стан реалізації програм соціального захисту населення, здійснення 

заходів соціальної підтримки соціально незахищених верств населення, надання 

громадянам встановлених законодавством пільг та подає пропозиції з цих питань. 

4.11.Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну 

звітність з питань, що належать до його компетенції. 

4.12.Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі 

єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також 

єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище. 

4.13.В установленому порядку формує базу даних Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде персоніфікований облік 

громадян. 
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4.14.Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів 

соціальної допомоги. 

4.15. В установленому порядку формує базу даних Єдиної інформаційної бази про 

внутрішньо переміщених осіб України та веде облік внутрішньо переміщених осіб. 

4.16.Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, 

підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, 

вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги. 

4.17.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів 

обласної та міської рад. 

4.18.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління. 

4.19.Забезпечує захист персональних даних. 

4.20.Надає (приймає звернення, призначає і виплачує) допомоги, соціальні 

стипендії компенсації, передбачені чинним законодавством України. 

4.21.Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне 

обслуговування осіб з інвалідністю, а також вартості санаторно-курортного лікування. 

4.22.Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг, особам які 

мають право на пільги. 

4.23.Забезпечує надання населенню житлових субсидій. 

4.24.У відповідності до чинного законодавства веде облік та забезпечує громадян 

санаторно-курортним лікуванням. 

4.25.У відповідності до чинного законодавства видає посвідчення особам з 

інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертвам 

нацистських переслідувань, ветеранам праці та іншим категоріям громадян. 

4.26.Приймає від мешканців м. Біла Церква документи на встановлення статусу 

особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи та формує подання 

виконавчого комітету міської ради для встановлення статусу особи, постраждалої 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

4.27.Сприяє здобуттю особами з інвалідністю освіти і кваліфікації на рівні, що 

відповідає їхнім здібностям і можливостям. 

4.28.Сприяє у разі потреби влаштуванню до будинків-інтернатів (пансіонатів) 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. 

4.29.Забезпечує осіб з інвалідністю в установленому порядку засобами пересування 

та реабілітації. 

4.30.Бере участь у роботі, спрямованій на забезпечення доступу осіб з інвалідністю 

та осіб похилого віку до об’єктів соціальної інфраструктури міста. 

4.31.Забезпечує наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності. 

4.32.Здійснює прийом і оформлення документів для постановки осіб з інвалідністю 

на чергу для забезпечення автомобілями у встановленому законодавством порядку. 

4.33.Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення помічником 

над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду. 

4.34.Здійснює оформлення документів для направлення дітей з інвалідністю до 

реабілітаційних установ системи соціального захисту населення. 

4.35.Координує роботу з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. 

4.36.Координує роботу з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. 

4.37.Проводить роботу щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання 

громадян. 
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4.38.Здійснює контроль за правильністю призначення і виплати пенсій та допомоги 

на поховання померлих пенсіонерів Білоцерківським об’єднаним управлінням Пенсійного 

фонду України Київської області.  

4.39.Здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності 

підпорядкованих структурних підрозділів. 

4.40.Роз’яснює громадянам положення нормативно правових актів з питань, що 

належать до компетенції управління. 

4.41.Через засоби масової інформації інформує населення з питань, що належать до 

компетенції управління. 

4.42.Виконує інші функції у відповідності до покладених завдань. 

4.43.Сприяє у консультаціях з громадськістю, що проводиться у формі публічного 

громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю в 

місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління.  

 

5. Права управління 

5.1.Подавати міському голові та директору департаменту соціального захисту 

населення Київської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать 

до компетенції управління. 

5.2.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та її 

виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за 

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції 

управління. 

5.3.Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів 

діяльності соціальної сфери міста, обговорення найважливіших програм та вирішення 

інших питань утворювати при управлінні ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи. 

Їх склад та положення про них затверджує начальник управління. 

 

6. Керівництво управління 

 

6.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з 

посади міським головою. 

6.2.Начальник управління: 

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь 

відповідальності начальників відділів та спеціалістів управління. 

6.2.2.Подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків. 

6.2.3.Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на 

утримання управління. 

6.2.4.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх 

виконання. 

6.2.5.Укладає договори, угоди, контракти. 

6.2.6.Діє без доручення від імені управління. 

6.2.7.Представляє управління у всіх державних органах та органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. 

6.2.8.Несе відповідальність за стан трудової дисципліни та виконання правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

6.2.9.Забезпечує необхідні умови для роботи спеціалістів управління. 

6.2.10.Подає міському голові пропозиції щодо присвоєння посадовим особам 

місцевого самоврядування управління рангів та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності. 
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6.2.11.Призначає на посади та звільняє з посад працівників управління, які не є 

посадовими особами місцевого самоврядування, приймає рішення щодо їх заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, затверджує їх посадові інструкції. 

6.2.12.Забезпечує належний стан діловодства, обліку та звітності в управлінні. 

6.2.13.Здійснює контроль за виконанням рішень державних органів та органів 

місцевого самоврядування, що відносяться до компетенції управління. 

6.2.14.Проводить особистий прийом громадян. 

6.2.15.Виконує інші функції у відповідності до покладених завдань. 

6.3.У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник 

начальника управління – начальник відділу. 

6.4.Заступник начальника управління – начальник відділу: 

6.4.1.Призначається та звільняється з посади міським головою. 

6.4.2.Організовує роботу управління відповідно до доручень начальника 

управління. 

6.4.3.Очолює відповідний відділ та забезпечує його роботу. 

6.4.4.Виконує інші повноваження передбачені посадовою інструкцією. 

6.5. Начальник управління та заступник начальника управління – начальник відділу 

діють на підставі цього положення та посадової інструкції, яка затверджується міськими 

головою. 

 

7. Структура управління 

7.1.Граничну чисельність, видатки на утримання управління визначає міська рада. 

7.2.Структуру та штатний розпис управління затверджує виконавчий комітет 

міської ради. 

7.3.Структуру управління складають відділи та інші структурні підрозділи.  

7.4.Кошторис управління затверджується у встановленому порядку. 

7.5.Посадові особи управління призначаються та звільняються з посади у 

відповідності до чинного законодавства України.  

7.6.Посадові обов’язки спеціалістів та працівників управління визначаються 

посадовими інструкціями. 

 

8. Система взаємодії 

8.1.Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

органами виконавчої влади, міською радою та її виконавчим комітетом, іншими 

структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету, а також з 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 

громадянами та їх об’єднаннями. 

 

9. Відповідальність 

9.1.Управління, спеціалісти та працівники управління несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством України. 

 

10. Прикінцеві положення 

10.1.Припинення діяльності, ліквідація чи реорганізація управління здійснюється 

за рішенням міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

10.2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідними рішенням 

міської ради шляхом викладення Положення в новій редакції. 

10.3.Це Положення набирає чинності з моменту прийняття міською радою рішення 

про його затвердження та державної реєстрації. 
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Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, 

місцезнаходження: вул. Ярослава Мудрого, 15, місто Біла Церква, Київська область, 

зареєстрована 04.02.2002 року, номер запису про включення до ЄДР:1353 1200 0000 

00001632, код ЄДРПОУ: 26376300, в особі міського голови Дикого Геннадія 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

 

Міський голова       Г. Дикий 


