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ПОЛОЖЕНIUI
про вiддiл прийому державнID( соцiа.llьнюr допомог Управлiння працi та соцiального

захисту населення Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1.Загагlьнi положення

1.1. Вiддiл прийому державних соцiальних допомог (надагri - вiддiл) е

структурним пiдроздiлом Угlравлiння працi та соцiалъною зашсту населення
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii (дапi - Управлiння)
пiдпорядковуеться у своiй дiяльностi начальнику управIIiння та його заступнику.

I.2. Вiддiл забезпечуе реагliзацiю державноi полiтики у сферi соцiагlьного
зашсту населення, осiб з iHBalriдHicTro, дiтей - сирiт, одиноких MaTepiB, багатодiтних,
малозабезпечених сiмей з дiтьми, iнших верств населення, якi потребують допомоги
i соцiагlьноi пiдтримки з боку держави на територiТ Подiльського району MicTa
Киева.

1.3. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституlдiею УrgаiЪи, законull\dи
УкраiЪи, нормативно-цравовими актами Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Уr9аiЪи, .Щепартаменту соцiальноi
полiтики викон€лвчого органу КиiЪсъкоТ MicbKoT р4ди (КиТвськоi MicbKoi державноТ
qдмiнiстрацii), КиiЪськоi MicbKoi та ПодiльськоТ ршlонноi в MicTi Киевi державних
qдмiнiстршдiй, Положенням про Управгliння, а також цим Положенням.

I.4. Вiддiл очолюе начальник вiддiлу, який призначаеться на посаду та
ЗВiЛЬНЯеться з посади начальником Управлiння вiдповiдно до Кодексу законiв про
працю Украiни, Закону УкраiЪи оПро державну службу>.

2. ЗавданЕя та обов'язки

2.1. Основними завданнями вiддiлу е:
2.|.|. Реалiзацiя державноi полiтики у сферi за)шсту соцiшlьно-незахищених

громадян на територii Подiльського району м. Киева шляхом надання ycix видiв
ДеРЖаВНОi соцiагlьноi допомоги малозабезпеченим громадяналл, згiдно з чинним
законодавством;

2.|2.Забезпечення, в межа)( cBoix повноваженъ, дотриманЕя чинного
Законодавства щодо надання ycix видiв державноТ соцiапьноi допомоги населенню;

2.I.З. ЗДiйснення контролю за правильнiстlо наданЕя пакету докуI\,rентiв для



подальшого призначення ycix видiв державноi допомоги;
2.|.4. створенЕя умов для забезпеченЕя ознайомлення громqдян зi своiми

правами на соцiапънi посJryги та державнi соцiаrrьнi допOмоги;
2.1.5. ВИДаЧа, Зберiгання та списання особових справ одержувачiв державних

соцiагlьних допомог.
2.|.6. ВИДача посвiдчення особалr, якi одержують державну соцiалrьну

ДОПОМОry вiДповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну соцiагlьну допомоry
ОСОбаМ З iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнва.пiднiстю> та Закону Украiни <Про
ДеРЖаВНУ СОцiальну допомоry особам, якi не мають права на пенсiю та особам з
iнвагliднiстю).

2.2. Вiддiл вiдповiдно до покJIадених на нього завд€лнь:
2.2.1.ЗдЙсlшое прийом громадян з питань призначення ycix видiв державноi

соцiагlьноi допомоги :

2.2.2.1. сiм'ям з дiтьми;
2.Z.2.2. ма.позабезпеченим сiм'ям;
2.2.2.З. особам з iнва.гliднiстю з дитинства та дiтям з iнвапiднiстю, та особам,

якi не мають права на пенсiю та особам з iнваiliднiстю;
2.2.2.4. тимчасовоi державноТ допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд

СПЛати алliментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання
ix не вiдоме;

2.2.2.5. допомоги на догJIяд (щомiсячна грошова допомога мшlозабезпеченiй
ОСОбi, яКа проживае разом з особою з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок
ПСихiчного розладу, якиЙ за висновком лiкарськоi KoMicii медичного закладу
потребуе постiйного стороннього догляду);

2.2.2.6. компенсацiйних виплат фiзичним особам, якi надають соцiальнi
ПОСЛУГИ (щомiсячноi компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй особi,
ЯКа ДОГJIяДае за особою з iнвапiднiстю I групи, а також за престарiлим, якиЙ досяг
80 - рiчного BiKy);

2.2.2.7. Здiйснюе прийом осiб, яким присвоено почесне звання <Мати-
героiЪл>;

2.2.2.8. Та iНШИх видiв державноТ допомоги вiдповiдно до законодавства
Украiни.

2.З.впдае (передае) особовi справи за запитом, згiдно з ре€стром або за
з€rявою;

2.4. сппсуе (закривае) особовi справи до apxiBy;
2.5. проводить iнвентаризацiю особових справ у встановленому

законодавством порядку;
2.6. НеСе Вiдповiдальнiсть за збереження справ в apxiBi управлiння;
2.7. видае посвiдчення особi, яка одержуе державну соцiалrьЕу допомоry;
2.8. забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до вiддirry iнформацii;
2.9. постiйно вдоскон€lJIюе методи органiзацii роботи на ocнoBi запровqдження

сучасних iнформацiйних технологiй;
2.10. виконуе iншi повноваэкення вiдповiдно до чинного законодавства та

додатковi завдання начЕшIьника управлiння та його заступникiв;
2.1 1. гrроводить iнформшдiйно-роз'яснювальну робоry з питань, що н€шежать

до компетенцii вiддiлу;
2.|2. Не Допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб персональ-

НИХ ДаНИХ фiЗИчних осiб, якi будуть довiренi, станутъ вiдомi йому у зв'язку з



виконанням службових обов'язкiв;
2.1З. забезпечуе здiйсненнjl заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii;
2.|4. забезпечуе захист персональних даних;
2.|5. наДае консультацiТ з питань призначення ycix видiв державноi

соцiапьноi допомоги;
2.|6. розгJIядае в установленому законодавством порядку звернення

громадян;
2.|7. опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв Украihи та депутатiв

КиiвськоI MicbKoT ради;
2.L8.опрацьовуе документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi

<<единий iнформацiйний простiр територiагlьноI громади MicTa Киева (система
електронного документообiry (АСКОД).

З. Права

Вiддiл мае право:
3.1. надсилати запити до iнших установ та одержувати в установленому

порядку вiд iншшr структурних пiдроздiлiв районноi державноI 4дмiнiстрацii,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй
iнформацiю, документи та iншi необхiднi матерiалlи, дJIя забезпечення виконанЕя
покJIадених на нього завдань;

З.2. заryп{ати спецiагliстiв iншюr структурншх пiдроздiлiв управлiння (за
погодженням з ix керiвниками) для розгJIяду питань, що нЕuIежить до компетенцii
вiддiлу;

3.3. подавати на розгляд начальнику упраRгIiння, Подiльськiй рйоннiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрацii та ,ЩепартаI\{енту соцiальноi полiтики виконавчого
оргаIту КиiЪськоI MicbKoi р4ди (КиiЪськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) пропозицiI
з питань, що належать до компетенцii вiддiлу.

4. Взаемовiдносини

4.1. Вiддiл пiд час викон€лння покJIадених на нього завдань взаемодiе з iншими
СТРУКТУРниМи пiдроздiлами управлiння, ,Щепарташrентом соцiальноi полiтики
ВИКОНаВЧОГО оргаЕу КиiЪськоi MicbKoi р4ди (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii), Подiльською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiю,
ОРГаНаIvtИ мiсцевого с€lшtоврядування, а також пiдприемстваIчIи, установаI\,lи та
ОРГаНiЗаЦiями Bcix форм ыlасностi, об'едrаннями цромадян та окремими цромадян€lшlи.
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