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ВИРІШИЛА:

1.  Створити  з  01  березня  2021  року  виконавчий  орган  ради  –  Відділ
соціального  захисту  населення  Воскресенської  селищної  ради  у  статусі
юридичної особи публічного права.

2.  Затвердити  Положення  про  Відділ  соціального  захисту  населення
Воскресенської селищної ради (додається).

3.  Уповноважити  керівника  Відділу  соціального  захисту  населення
Воскресенської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації
юридичної  особи -  Відділу  соціального  захисту  населення  Воскресенської
селищної ради.



          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з
питань  соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,  материнства  та
дитинства,  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  (голова  комісії  Ольга
СИВОПЛЯС).

 

Селищний  голова                                                 Олександр ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 4 сесії 8 скликання

Воскресенської селищної ради

від 26.02.2021 року №24

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ соціального захисту населення

Воскресенської селищної ради

смт Воскресенське

2021 рік



1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань соціального захисту населення Воскресенської селищної
ради  (далі  -  Відділ)  є  виконавчим  органом  Воскресенської  селищної  ради,
утворюється рішенням сесії Воскресенської селищної ради і в межах Воскресенської
територіальної громади забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.
       1.2. Найменування:

Повне  найменування  -  ВІДДІЛ  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
       1.3. Скорочене найменування - ВІДДІЛ СЗН ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ.
       1.4.  Місцезнаходження  відділу  внесено  до  Єдиного  державного  реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Засновником Відділу є Воскресенська селищна рада.
       1.5. Відділ є юридичною особою, має статус неприбуткової установи, веде
самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки, у межах
своїх  повноважень  укладати  від  свого  мені  угоди  з  юридичними  та  фізичними
особами, мати майнові і  немайнові права,  нести зобов’язання,  бути позивачем та
відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України
і  своїм  найменуванням,  штамп,  відповідні  бланки  та  інші  атрибути  юридичної
особи.
       1.6.  Відділ  підзвітний  та  підконтрольний  Воскресенській селищній раді,
підпорядкований Воскресенському селищному голові.
       1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  службу  в  органах місцевого
самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних
даних»,  «Про  соціальні  послуги»,  «Про  соціальну роботу  з  сім’ями,  дітьми  та
молоддю»,  та  іншими  Законами  України,  актами Президента  України,  Кабінету
Міністрів  України,  рішеннями  селищної  ради та  виконавчого  комітету  селищної
ради,  розпорядженнями  та  дорученнями селищного  голови,  цим  Положенням  та
іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні завдання Відділу

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання державних програм,
спрямованих на соціальний захист населення.

2.2.  Надання консультацій  та роз’яснень громадянам з питань застосування
законодавства, пов’язаних із соціальною підтримкою населення.

2.3. Забезпечення прав та соціальних гарантій мешканцям громади з питань
надання послуг із соціальної підтримки населення.

2.4.  Визначення  потреб  громади  в  соціальних  послугах  та  організація  їх
надання.

2.5.  Забезпечення  виконання  законодавчих  та  інших  нормативно-правових
актів з питань, що віднесені до його відання.



3. Функції Відділу

3.1. Основними функціями Відділу є:
3.1.1.  Визначення  та  реалізація  соціальних  пріоритетів  розвитку  громади,

розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів
щодо підтримки вразливих категорій населення.

3.1.2.  Запровадження  та  надання  місцевих  гарантій  соціального  захисту,
соціальної підтримки мешканців територіальної громади.

3.1.3.  Брати  участь  у  стратегічному  плануванні  розвитку  соціальної  сфери
територіальної  громади,  здійснювати  підготовку  пропозицій  до проектів програм
соціального розвитку, проекту бюджету громади.

3.1.4 Вирішення відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки
населення територіальної громади (прийому документів для призначення і виплати
соціальної  допомоги,  компенсацій,  житлових субсидій,  надання  пільг,  інших
грошових  соціальних  виплат),  в  тому  числі  у співпраці  з  центром  надання
адміністративних послуг.

3.1.5. Вести облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки,
осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які
повернулися  з  місць  позбавлення  волі,  осіб,  які  не  мають постійного  місця
проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

3.1.6.  Забезпечувати  захист  прав  і  законних  інтересів  повнолітніх  осіб,  які
потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена.

3.1.7.  Вирішувати відповідно до законодавства питання про надання допомоги
особам з  інвалідністю,  ветеранам війни та  праці,  сім’ям загиблих (померлих або
визнаних  такими,  що  пропали  безвісти)  військовослужбовців, а  також
військовослужбовців,  звільнених  у  запас  (крім  військовослужбовців строкової
служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку,
особам  з  інвалідністю  з  дитинства,  багатодітним сім’ям  у  будівництві
індивідувальних  житлових  будинків,  проведенні капітального  ремонту  житла,  у
придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому
порядку  земельних  ділянок  для індивідуального  будівництва,  садівництва  та
городництва. 

3.1.8. Вживати заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно
до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та
протидії дискримінації.

3.1.9. Здійснювати консультування мешканців територіальної громади з питань
застосування  законодавства  щодо  соціальної  підтримки  населення,  надання
соціальних  послуг,  захисту  соціальних  прав,  інших  питань  віднесених  до його
відання.

        3.2. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері
соціального  захисту  населення,  з  питань  сім’ї  та  дітей,  запобіганнядомашнього
насильства,  протидії  торгівлі  людьми,  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей



жінок  і  чоловіків,  організації  надання  соціальних  послуг  особам,  окремим
соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть
самостійно їх подолати.
      3.2.1. Організовувати здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи
в територіальній  громаді,  в  тому числі  виявлення осіб,  сімей,  які  перебувають у
складних життєвих обставинах.
      3.2.2.  Здійснювати  профілактичні  та  інші  заходи  з  питань  попередження
бездомності,  реінтеграції  бездомних  осіб,  соціального  сирітства,  жорстокого
поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу
осіб, звільнених з місць позбавлення волі,  інших негативних явищ в соціальному
середовищі територіальної громади.
      3.2.3. Вживати заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення
домашнього насильства,  у тому числі організацію надання тимчасового притулку
особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми.
      3.2.4. Проводити  інформаційно-просвітницьку  роботу  серед  населення
спрямовану  на:  підвищення  обізнаності  з  питань  прав  та  гарантій  у  сфері
соціального захисту,  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
протидії  торгівлі  людьми,  жорстокому  поводженню  з  дітьми, запобігання  та
протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв,
формування  сімейних  цінностей,  почуття причетності  до  розв’язання  важливих
соціальних завдань територіальної громади.

           3.3. Організація здійснення соціальної роботи в територіальній громаді та
надання соціальних послуг.

3.3.1 Вести базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які провадять
діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.
          3.3.2  Здійснювати моніторинг,  контроль та  оцінювання якості  надання
соціальних послуг, інформувати населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

3.3.3 Приймати рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

          3.4. Здійснювати інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до
законодавства України.

4. Права Відділу.

    4.1. Відділ має право:
    4.1.1. приймати з питань, що належать до його компетенції рішення, які є

обов'язковими  для  виконання  органами  виконавчої  влади,  органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності,
посадовими особами, громадянами;
         4.1.2.  отримувати  повідомлення від  місцевих органів  виконавчої  влади,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи,
вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
         4.1.3 отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності



інформацію,  документи  та  інші  матеріали  з  питань,  що  належать  до  його
компетенції,  а  від  місцевих  органів  державної  статистики  -  статистичні  дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
         4.1.4.  звертатись  до  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності  у  разі
порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм
іншої допомоги;
         4.1.5. порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування  питання  про  направлення  до  спеціальних  установ, навчальних
закладів усіх форм власності, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
         4.1.6. скликати в установленому порядку наради, конференції,  семінари з
питань, що належать до його компетенції;
         4.1.7.  залучати  до  розгляду  питань,  що  належать  до  його  компетенції,
спеціалістів інших відділів Воскресенської селищної ради, установ, організацій усіх
форм власності.
         4.1.8. вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та
проведення соціальної роботи;
         4.1.9. подавати пропозиції до проекту бюджету Воскресенської селищної ради
з питань, що належать до його компетенції;
         4.1.10.  укладати  в  установленому  порядку  договори  з  підприємствами,
установами  та  організаціями  (в  тому  числі  іноземними)  щодо  проведення робіт,
спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
         4.1.11.залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм
власності  для  надання  соціальних  послуг  особам  (сім’ям),  які перебувають  у
складних життєвих обставинах;
         4.1.12. одержувати в установленому порядку від підприємств,  установ та
організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
         4.1.13 вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних
інтересів осіб, сімей;
         4.1.14 здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та
порушувати  клопотання  про  притягнення  до  відповідальності посадових  осіб,
винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та
проведення соціальної роботи.
         
         4.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими  структурними  підрозділами  Воскресенської  селищної  ради,  а  також
підприємствами,  установами,  організаціями  всіх  форм  власності,  об'єднаннями
громадян та громадянами.

5. Керівництво Відділом
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з

посади  Воскресенським селищним  головою  на  конкурсній основі  чи  за  іншою
процедурою, передбаченою чинним законодавством.

5.2. Начальник Відділу:



5.2.1.  здійснює  керівництво  Відділу,  забезпечує  виконання  покладених на
нього завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його
діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;
          5.2.2. у своїй роботі керується: Конституцію України, актами законодавства,
нормативними  документами,  що  стосуються  Відділу  в органах  місцевого
самоврядування,  Указами Президента  України, постановами та  розпорядженнями
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України іншими актами законодавства.

5.2.3. готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між
працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

5.2.4.  видає  у  межах  своєї  компетенції  накази,  організовує  і  контролює їх
виконання;

5.2.5. планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання;
5.2.6.  вживає  заходів  до  удосконалення  організації  та  підвищення

ефективності роботи Відділу;
5.2.7. представляє інтереси Воскрсенської селищної ради у взаємовідносинах з

установами,  підприємствами,  організаціями  та об’єднаннями  громадян  з  питань,
віднесених до компетенції Відділу;
          5.2.8.  звітує  перед  Воскрсенським селищним  головою  про  виконання
покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
         5.2.9.  вносить  пропозиції  щодо  розгляду  на  засіданнях  сесії  ради  та
виконавчого  комітету  питань,  що належать  до компетенції  Відділу,  та розробляє
проекти відповідних рішень;
          5.2.10. бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого
комітету  та  інших  заходах,  що  проводяться  селищною  радою  та виконавчим
комітетом;
         5.2.11.  проводить особистий прийом громадян з питань,  що належать до
повноважень Відділу;
         5.2.12. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього
трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.2.13. подає селищному голові пропозиції щодо преміювання та установлення
надбавок працівникам Відділу;

5.2.14.  приймає  на  роботу  та  звільняє  з  роботи  у  порядку,  передбаченому
законодавством  про  працю,  працівників  Відділу,  які  не  є  посадовими  особами
місцевого самоврядування;

5.2.15.  здійснює  заохочення  та  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності

5.2.16. здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.3.  На  період  відсутності  начальника  Відділу  (відпустка,  відрядження,
хвороба,  тощо)  його  обов’язки  виконує  посадова  особа,  визначена  головою
селищної ради.

6.  Фінансування діяльності Відділу



6.1.  Воскресенська  селищна  рада  створює  умови  для  ефективної  роботи  і
підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, засобами
оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів.
          6.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки
на його утримання встановлюється рішенням Воскресенської селищної ради.

6.3.  Кошторис  і  штатний  розпис  Відділу  затверджується Воскресенською
селищною радою.

7. Відповідальність

7.1.  Всю  повноту  відповідальності  за  якість  і  своєчасність  виконання
покладених даним Положенням завдань і функцій несе начальник Відділу.
          7.2.  Працівники  Відділу  з  питань  соціального  захисту  населення
Воскресенської  селищної  ради  несуть  відповідальність  за  недоліки  в  роботі  та
невиконання посадових обов'язків у порядку, встановленому законодавством.

8. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Відділу

8.1. Джерелами фінансування Відділу можуть бути кошти:
- державного бюджету;
- бюджету  Воскресенської селищної територіальної громади, інших місцевих

бюджетів;
          - благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
          - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.2.  Доходи  використовуються  виключно  для  фінансування  видатків  на
утримання  Відділу,  реалізації  завдань  та  напрямів  діяльності,  визначених  цим
Положенням.
          8.3. Забороняється здійснення розподілу отриманих доходів (прибутків) або
їх  частин  серед  засновників  (учасників),  працівників  (крім  оплати  їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску).

8.4. Відділу складається з основних фондів та оборотних засобів, виділених
Засновником .

9. Заключні положення

           9.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації
(злиття,  приєднання,  поділу,  перетворення)  або  ліквідації  —  за  рішенням
Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, — за рішенням
суду.
           9.2. У разі реорганізації Відділу всі права та обов’язки переходять до його
правонаступників.
          9.3. Ліквідацію Відділу здійснює ліквідаційна комісія, яку утворюють за
рішенням Засновника або за рішенням суду.



          9.4.  У  разі  припинення  діяльності  Відділу  (ліквідації,  злиття,  поділу,
приєднання  або  перетворення)  усі  активи  передаються  одній  або  кільком
неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або  зараховується  до  доходу
селищного бюджету.
         9.5. Відділ є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
         9.6. Зміни до Положення вносяться Воскресенською селищною радою. 

    Секретар селищної ради                                               Тетяна БІЛОЗОР


