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про вiллiл нарахування державноi соцiа-гlьноi допомоги
управлiння працi та соцiального захисту населення

подiльськоi райоrrноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

l. Загальнi положенrrя

1.1. Вlддiл нарахування державноi соцiальноi допомоги (далi - вiддiл) е
структурним пiдроздiлом Управлiння працi та соцiального захисту населенюI
Подiльськоi районноi у MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (да.пi - Управлiння)
пiдзвiтним та пiдконтрольним начальнику управлiлшя та його заступнику.

1.2. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею Украiни, законами
Украiни, нормативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету MIiHicTpiB
Украiни, MIiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни, !епартаменry соцiальноi
полiтики виконавчого оргаЕу Киiвради (Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрацii)
Киiвськоi MicbKoi та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй,
Положенrrям цро Управлiння, а також цим Положенням.

1,3. Вiддiл очолюе начальник вiддiлу, ят<ий призначаеться на посад(у та
звiлъняетъся з посади начuUIьником Управлiнrrя вiдповiдно до Кодексу законiв про
працю Украiни, Закону Украiни uпро державну службу>.

2. ЗавданIuI та обов'язки

2.1. РеалiЗацй державноi полiтlл<и у сферi захисту соцiалъно-незахищених
громадян на територii Подiльського району MicTa Киева шIляхом наданнrl та
цризначешIlI Bcix видiв соцiальноi допомоги, встановлених законодавством
УкраiНи.

2.2. ЗабеЗпечення, в межах cBoix повновtDкенъ, дотриманнrI чинного
ЗакОнодавства щодо наданIuI державноi соцiальноi допомоги та компенсацiйних
виплат населенню.

2,3, Органiзацiя роботи з призначення населенню Bcix видЬ державноi
СОЦiа.пьноi допомоги та компеЕсацiйнюс виIuIат> у тому числi, встановленLгх
законодавством Украiни :
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- державноi допомоги сiм'ям з дiтьми;
- державноi соцiально i допомоги, малозабезпеченим сiм'ям;
- державноi соцiалъноi допомоги особам з iнвалiдriстrо з д**"ar"а та дiтям зiнвалiднiстло;
- щомiсячноi грошовоi допомоги особi, яка проживае р:lзом з особою зiнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розла.цу, який за висновкомлiкарськОi KoMicii медичноГо закпадtУ потребуе постiйно"о .iоро"нъого догJUIл/, на

догляд за ним;
- державноi соцiа,гrъноi допомоги особам, якi не маютъ права на пенсiю, таособам з iнва_гliднiстю;
- допомоги на дiтей оирiт та дiтей, позбавленю< батькiвсъкого пiклування,

грошове забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам;
- тим[Iасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплатиалiментiв, не м€lютъ мокIIивостi утримувати дитину або мiсце проживання ix

невiдоме;
- допомоги на похован}ш;
- компенСацiйноi виIIпатИ фiзичниМ особам, якi надаЮть соцiа-rrьнi пос.гцrги;
- щомiсячноi компенсацiйноi вигшrати непраlцоючiй працездатнiй оaобi,'"ou

ДОГЛЯДае За ОСОбОЮ З iНВаЛiДriСТlО I групи, а також за престарiлим, який досяг 80_
рiчного BiKy;

- однор€lзовоi винагороди жiнкам, яким присвоено почесне званшI Украiни
кNzIати-героiня>;

- однор€вовоi матерiальноi допомоги
людьми;

особам, якi постр€lжд&.пи вiд торгiвлi

- щомlсячноi адресноi допомоги внутрiшнъо перемiщеним особам дIIяпокриття витрат на проживання, в тому числi на оцлату житлово-комун€lJIьних
послуг;

- матерiа_гrьноi допомоги вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйсъковоi
cTpokoBoi с.гryокби, а також iншi види держ€lвноi допомоги вiдrrовiдно до
законодавства Украiни;

- вiдшкОдуваIIнЯ BapTocTi послугИ з доглядtу за дитиноЮ до трьох poKiB
кмунiципrlпьна шIня )).

2,4, Прпймае справи вiд вiддiлу прийому державнlгх соцiальнtа< допомог,
вiддiлУ вкутрiшНьо переМiщениХ осiб та вiддiлу по роботi з юридичними особами,
на пiдставi яких призначаються yci види соцiальноi допомоги, згiдно з реестрами
передачi особових сшрав по едрrнiй технологii та рееструе ix в жypнzrпi реестрацii
обробки особових сцрав.

2.5, Здiйснюе призначен}IrI, розрахунок розмiру та визначоншI TepMiHiB
надання с оцiа_гrьноi допомоги,

2.6. ПРОВОДИТЬ перерахунки соцiальноi допомоги вiдповйно до змiн у
законодавствi та прожиткового MiHiMyMy.

2.,7. Вiдповiдае за електронну обробку iнформацii в базах дан}D(.



2. 10. Несе вiдповiдальнiстъ
повiдомленЕrl про призначення
соцiшrьноi допомоги.

за rrрлйнятi рiшення (протоколу цризначенIUI,або вiдмову у гlризначеннi) по Bcix видах

законодавством, при

зверненЕrI громадян з питань

2,8, ЩОМiСЯЧНО фОРМУе ДаННi по ycix видах соцiа-тtьноi допомоги дtянаданrul звiтlrостi.
2.9, Приймае з€uIви громадяц, якi поданi електроннiй

влади та мiсцевого самоврядуван}uI,
електронного пiдпису).

зокрема з використанЕrtм квалiфiкованого

цlr9ч JиDr| rрuryrалхн, якl подан1 В електроннiй формi (зВИКОРИСТаНШIМ ЗаСОбiВ ТеЛеКОМУНiкацiйних систем, через оФiцiьrя'"Ёо_.uя"
N4iНСОЦПОЛiТИКИ абО iНТегрованi з ним iнформацiйнi сист.r"-fr"uнiв виконавчоi

2,1l, Надае консультацii, здiйсrпое розгляд звернень громадян, пiдприемств,
установ, органiзацiй з гrитань, Що вiдносятъся до компетенчii вiддiлу.

2,12' Передае особовi справи до вiддiлУ соцiа_пьrпах iнспекгорiв дляперевiрки достовiрностi iнформацii про доходи та майновий стан громадян та дIIяперевiрки цiльового використанrrя бю,ркетних коштiв призначенюс соцiальних
допомог.

2.1з.Забезпечуе дотриман}ш TepMiHiB, визначених
призначеннi державноi соцiа-шьноi допомоги.

2,14, Гоryе та подае в установлеIrому порядку вiдповiдi на запити вищих
органiв виконавчоi влаци, пiдроздiлiв районноi адмiнiстрацii, .щепартаментусоцiалъноi полiтики, тощо.

2.15. В установленi термiни розглядае
призначення соцiалъноi допомоги.

2,t6, Складае та надае звiти щомiсячно, ,

органiв влади, звiти та ппани роботи вйдiлу - .iдЪо.дiлам
опоративну iнформацiю по призначенню соцiалъноi допомоги,

2,|7,Забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформачii, щостосуетъся заявникiв та членiв ix сiмей.
2.18. Не допускае розголошен}ш та розкриття в будч-r*uй спосiб

персон€tльних даних фiзичнrа< осiб, якi будуть довiрешri, cTarTyTb вцомi йому узв'язкУ з виконаннJIм службових обов'язкiв.
2.19. Забезпечуе захист персонdльних даних.
2.20, Забезпечуе здйсненюt заходiв щодо запобiгаr*rя i протидii корупцii.
2.2l. Забезпечуе у межах cBoix повноважень реалiзацiю державноi полiтrжи

стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом.
2,22. Органiзовуе робоry з документами в iнформацiйно-толекомунiкацiйцriй

системi кединий iнформацiйний простiр територiалъноi громади MicTa Киева
( система електр онного документо обiry к АСКОЩ>).

2.23. Забезпечуе органiзацiю та виконання завдань по пожежнiй безпецi в
межах cBoix повноваженъ.

2.24. Гоryе самостiйно або р€вом з iншими струIсryрними пiдроздiлами
iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi Подiльськоi районноi в

щоквартально, щорiчно до вищих
управлiнюI, нацае

MicTi Киевi державноi алмiнiстрацii.



2.25. Розглядае
громадян.
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в устаIIовленому законодавством порядку зверЕеннrI

2.26. Опрацьовуе запити i звернеrшя народних Дегт5rтатiв Ущраiни та
логryrтатiв Киiвськоi MicbKoi ради.

2,27, Забезпечуе веденюI единоi iнформацiйно-аналiтичноi системи
соцiального захистУ населенrUI (IАССЗН), .rЦrр"rуе едине iнформацiйне iтелекомунiкацiйне середовище у складi iнформацiйноi irr6ръ.rруктури
Мiнсоцполiтики та власний сегмент лок€lJIьноi мережi.-

2,28,Забезпечуе проведен}UI iнформацiйно-роз'яснювальноi роботи серед
населенн,I з питанъ, що н€lJIежать до його компетенцii, роз'яснюе громадянам
положення нормативно-правових aKTiB з питань, що нaложать до його компетенцii,
у тому числi через засоби MacoBoi iнформацii.

2,29, Бере )дасть у роботi комiсiй, cTBopeHlD( при Полiльськiй районнiй в MicTiКиевi державнiй алмiнiстрацii з питанъ призначеннrI державноi соцiальноi
допомоги малозабезпеченим сiм'ям.

2,30, В разi необхiдностi забезпечуе здiйснення гrрийом громадян.

3. Права

3.1. Одержувати в установленому поряlку вiд iHml,о< пiдрозлiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцев ого самоврядування, пiдприемств, ycTrIHoB
та органiзацiй iнформацiю, документи та iншi необхiднi матерiали, необхi,щli для
виконаншI покпадених на нъого завдdнь.

з.2, Надавати запити до iншrа< установ та одержувати в установленомупорядку вiд iнших струкryрIil,ж пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiЪафй
iнформацiю, доцументи та iншi необхiднi матерiали дпя забезпеченЕrI виконання
покпадених на нъого завдань.

3.3, Заrryчати спецiа;riстiв iнших структурник пЙроздiлiв Управлiнтrя,
вiддiлiв районноi у MicTi Киевi державноi ймiнiстрацii, пiдцlриемств, установ та
органiзацiй (за погодженюIм з ix керiвниками) дIIя розгляду питанъ, що н.tлежать
до компетенцii вiддiлу.

З.4. Вносити до районноi державноi адмiнiстрацii, Департаменту соцiа-гrьноi
полiтики в MicTi Киевi пропозицii з rшrтань полiпшеЕюI соцiального забезпеченнrI
мешканцiв i соцiа-гlъного захисry незахищених верств населеншI.

4. Взаемодй

4.1, ВiдДiл у ггроuесi виконаЕшI покJIадених IIа нього завдань взаемодiе з
iншими структурними пiдроздiлами Уrrравлiнття, .Щепартаментом соцiальноi
полiтики виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)' вiддiлами районноi у MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, органами



,Ba}il{ll, а такоя( пiдприемствами, устаIIовами та органiзацiями
об' еднаrтrrя ми громадян та окремими громадянами.
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