
Додаток 11 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 25 липня  2017 р.  № 246 

 

Положення 

про «мобільний соціальний офіс» 

 

1. Це Положення визначає порядок роботи «мобільного соціального офісу». 

«Мобільний соціальний офіс» є пересувним пунктом управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради (далі за текстом - Управління) для здійснення 

повноважень стосовно посилення адресності та підвищення якості надання соціальної 

підтримки населенню. 

2. Основними завданнями «мобільного соціального офісу» є: 

- забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики соціального 

захисту населення; 

- суттєве покращення соціального обслуговування та надання соціальної підтримки 

населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання; 

- підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального захисту, які 

передбачені діючим законодавством; 

- сприяння ефективному «зворотному зв’язку» органів соціального захисту з 

населенням для оперативного реагування та задоволення актуальних потреб. 

2.1. «Мобільний соціальний офіс» здійснює діяльність шляхом проведення прийому 

населення фахівцями відповідних підрозділів Управління безпосередньо за місцем 

проживання. 

3.Основні функції мобільного соціального офісу: 

3.1. Мобільний соціальний офіс відповідно до покладених на нього завдань здійснює 

виїзди за місцем проживання для виконання заходів соціального захисту населення, а саме: 

- інформування населення з питань діючого законодавства та заходів соціального 

захисту; 

- здійснення консультаційно-роз’яснювальної роботи з питань реабілітації та 

зайнятості осіб з інвалідністю; 

- прийом заяв та відповідних документів від громадян, які потребують додаткової 

соціальної підтримки на надання матеріальної допомоги, санаторно-курортного 

оздоровлення, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-

інвалідів та інших окремих категорій населення, тощо за принципом єдиного вікна; 

- проведення співбесіди з населенням, надання допомоги в оформленні заяви та 

прийом єдиної заяви і відповідного пакета документів; 

- видання пільгових посвідчень та талонів на проїзд пільговим категоріям громадян; 

- видання повідомлень про призначення відповідних видів соціальної допомоги; 

- виявлення під час співбесід із заявниками малозабезпечених громадян та осіб, які 

потребують додаткової соціальної підтримки; 

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для встановлення статусу 

багатодітної сім’ї і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї; 

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для порушення питання щодо 

присвоєння почесного звання України «Мати – героїня»; 

- надання роз’яснень та прийом документів, необхідних для призначення та виплати 

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; 

- збір та доставка на розгляд в Управління пропозицій від населення щодо організації 

прийому тощо; 

- інші послуги виходячи з потреб населення. 
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3.2. Фахівці Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості (залучені за згодою), 

які беруть участь у роботі «мобільного соціального офісу», надають інформаційно-

консультаційні послуги з питань щодо: 

- соціальних послуг, які надає державна служба зайнятості, в тому числі з питань 

порядку реєстрації громадян у державній службі зайнятості та  умов призначення 

матеріального забезпечення на випадок безробіття; 

- сприяння у працевлаштуванні на вакансії, заявлені роботодавцями; 

- професійного навчання та підвищення кваліфікації, в тому числі щодо переліку 

навчальних закладів, які проводять професійне навчання, та професій, за якими центри 

зайнятості організовують професійне навчання та підвищення кваліфікації під гарантоване 

працевлаштування; 

- можливості започаткування підприємницької діяльності за сприяння державної 

служби зайнятості; 

- додаткових соціальних гарантій у сфері зайнятості, що надаються окремим 

категоріям громадян; 

- стану сучасного ринку праці регіону, району та перспективи його розвитку; 

- роз’яснення законодавства про зайнятість населення та соціальне страхування на 

випадок безробіття; 

- послуги з професійної орієнтації, допомога у виборі сфери трудової діяльності та 

професії. 

3.3. Фахівці служби у справах дітей Білоцерківської міської ради, які беруть участь у 

роботі «мобільного соціального офісу», надають інформаційно-консультаційні послуги з 

питань щодо: 

- прав та обов’язків батьків з виховання дітей; 

- підстав надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

- усиновлення дітей; 

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, 

піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. 

3.4. Фахівці органів Пенсійного фонду України (залучені за згодою), які беруть участь 

у роботі «мобільного соціального офісу», проводять виїзний прийом для жителів відповідно 

до Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного 

фонду України за принципом «єдиного вікна», затвердженого постановою правління 

Пенсійного фонду України від 21лютого 2012 №4-3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції 

України від 27 лютого 2012 за №314/20627. 

3.5. Фахівці Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді, які беруть участь у роботі «мобільного соціального офісу», надають інформаційно-

консультаційні послуги з питань щодо: 

- соціального супроводу сімей з дітьми та молоді, які опинилися в скрутних життєвих 

обставинах. 

4. Організація роботи мобільного соціального офісу. 

4.1. Координує роботу «мобільного соціального офісу» начальник відділу організації і 

прийому громадян з питання надання соціальних допомог Управління. Зокрема, на підставі 

аналізу звернень громадян за попередній місяць (квартал, рік) формується графік виїзду 

«мобільного соціального офісу» та перелік фахівців, які братимуть участь у роботі під час 

виїзду. 

 

 

 

 

 



3 

4.2. Виїзне обслуговування мешканців міста «мобільним соціальним офісом» 

здійснюється згідно із затвердженим графіком. Інформація про дні та години виїзного 

обслуговування «мобільним соціальним офісом» мешканців міста розміщується в 

адміністративних приміщеннях Управління та органів місцевого самоврядування за місцем 

обслуговування. 

4.3. Прийом громадян «мобільним соціальним офісом» здійснюється на базі 

приймально-консультаційних пунктів обладнаних в житлово-експлуатаційних конторах 

міста та за домовленістю у приміщеннях «Ради ветеранів» мікрорайонів міста, інших 

адміністративних будинках установ, підприємств, організацій, тощо. 

4.4. Кожний спеціаліст, який бере участь у роботі «мобільного соціального офісу» 

повинен мати при собі службове посвідчення, а також ідентифікаційну картку (бейджик, 

жетон), на якій зазначено установу, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста, його посада. На 

вимогу відвідувачів спеціалісти, які беруть участь у роботі «мобільного соціального офісу», 

повинні пред’явити службове посвідчення.  

4.5. Представники установ та організацій, залучені за згодою до роботи «мобільного 

соціального офісу», діють виключно у межах своїх повноважень.   

4.6. У разі необхідності, за згодою до роботи мобільного соціального офісу можуть 

залучатися представники житлово - комунальних підприємств міста. 

5. Організація роботи щодо прийому населення спеціалістами «мобільного 

соціального офісу». 

5.1. Прийом населення в «мобільних соціальних офісах» здійснюється фахівцями 

відповідних підрозділів Управління, представниками Білоцерківського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України у Київській області, Білоцерківського міськрайонного 

центру зайнятості, Білоцерківського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради та Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді 

5.2. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду з заявником відповідно до 

визначеного кола питань. У разі необхідності до співбесіди залучаються інші спеціалісти 

«мобільного соціального офісу».  

5.3. Перед початком співбесіди спеціаліст прийому зобов’язаний зареєструвати 

відвідувача в журналі прийому та зафіксувати питання, з яким звернувся відвідувач.  

5.4. У разі подання єдиної заяви на отримання соціальної підтримки, спеціаліст 

приймає від заявника документи та реєструє заяву в журналі приймання заяв і документів 

для призначення усіх видів соціальної допомоги. 

5.5. Прийом документів включає: 

- перевірку правильності заповнення заяви на отримання соціальної підтримки та 

надання допомоги у її заповненні; 

- перевірку правильності оформлення та повноти документів, що підтверджують 

право заявника на відповідні види соціальної підтримки; 

- реєстрацію заяви; 

- видачу заявникові повідомлення (відривного талону) про прийняття заяви та 

документів. 

5.6. У разі подання заявником не повного комплекту документів спеціаліст з прийому 

надає роз’яснення, які документи повинні бути подані і в який термін, що підтверджується у 

відривному талоні заяви. 

5.7. Кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дата її реєстрації, 

прізвище, ім'я, по батькові заявника, місце проживання (реєстрації), кількість документів, які 

необхідно донести, та дата, до якої ці документи мають бути донесені, зазначаються під 

копіювальний папір у відривній розписці-повідомленні заяви. Відривна розписка-

повідомлення видається заявникові.  
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5.8. Не пізніше першої половини наступного дня заяви та документи, прийняті від 

заявника спеціалістами «мобільного соціального офісу», передаються головному спеціалісту 

відділу прийому громадян для подальшого опрацювання. 

5.9. Після завершення роботи «мобільного соціального офісу» журнали приймання 

заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та журнал прийому 

передаються начальнику відділу організації і прийому громадян з питання надання 

соціальних допомог Управління. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        М.С. Свірський 


