
Додаток 47  

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

            ЗАТВЕРДЖУЮ 

            Арцизький міський голова 

 

____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 
 

                                                                                       

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  соціального захисту населення 

Арцизької міської ради 

1.Загальні положення 

1.1. Начальник відділу соціального захисту населення  Арцизької міської ради є 

посадовою особою місцевого самоврядування, який призначається на посаду за 

результатами конкурсу і звільняється з посади розпорядженням міського голови або 

іншим способом відповідно до чинного законодавства України. 

1.2.Начальник  відділу соціального захисту населення Арцизької  міської ради 

підпорядковується безпосередньо міському голові. 

1.3.Начальник соціального захисту населення Арцизької  міської ради аналізує та 

відповідає в цілому за роботу відділу. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або  

спеціаліста,  вільне володіння державною мовою та  навичками роботи на комп`ютері, 

стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 2-х 

років. 

1.5.В своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»,   «Про звернення громадян», «Про доступ до  публічної інформації», 

«Про запобігання корупції», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцією щодо 

порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями міського голови, 

Регламентом міської ради, Положенням про відділ та цією інструкцією. 

 

2.Посадові обов’язки 

Начальник відділу соціального захисту населення роботи Арцизької міської ради: 

2.1. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки між 

працівниками, очолює та контролює їх роботу.  

2.2. Регулює та контролює взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами міської 

ради, старостами, управлінням соціального захисту населення та іншими підрозділами 

Болградської районної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, 

управлінням Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального 

страхування України та органами державної служби зайнятості.  

2.3. Організовує роботу відділу щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки 



населення з максимальною зручністю та мінімальними затратами, згідно з вимогами до 

чинного законодавства.  

2.4. Проводить особистий прийом відвідувачів, приймає рішення щодо розв’язання 

спірних питань між спеціалістами відділу та відвідувачами.  

2.5. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій громади. 

Контролює підготовку спеціалістами відділу проектів відповідей на звернення та 

забезпечує своєчасне та якісне їх надання.  

2.6. Організовує підготовку проектів розпоряджень міського  голови стосовно діяльності 

відділу у сфері соціального захисту населення.  

2.7. Керує розробкою проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, 

комплексних заходів, пропозицій у сфері діяльності відділу.  

2.8. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.  

2.9. Надає консультації та проводить навчання зі спеціалістами відділу з метою 

підвищення професійних знань, вмінь і навичок та вжиття відповідних заходів для 

усунення причин, які викликають скарги від громадян.  

2.10. Розробляє та організовує виконання комплексних програм і заходів, щодо 

поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та сприяє в отриманні ними соціальних виплат і послуг за 

місцем проживання.  

2.11. Організовує визначення потреби громади у надавачах соціальних та реабілітаційних 

послуг та проводить підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про 

створення або залучення відповідних надавачів.  

2.12. Проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг населенню 

громади. Узагальнює отриману інформацію, проводить роботу щодо організації надання 

соціальних послуг відповідно до потреб громади.  

2.13. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до 

встановленого порядку.  

2.14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового 

розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі. 

2.15. Приймає в межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції.  

2.16. Організовує роботу з вхідними, вихідними та внутрішніми документами у 

відповідності з вимогами до чинного законодавства. 

2.17. Виконує інші завдання та доручення керівництва міської ради.  

2.18. Організовує роботу з використанням інтегрованого підходу у наданні соціальних 

послуг особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє 

отриманню ними соціальної підтримки. Вживає заходи щодо налагодження координації 

роботи закладів та установ, які становлять інфраструктуру об’єднаної територіальної 

громади. 

 

3.Права 

Начальник відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради має право:  

3.1. За дорученням керівництва міської ради представляти відділ в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з 

питань, що належать до компетенції відділу.  

3.2. У встановленому порядку направляти запити та отримувати від державних органів 

влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, 

організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні 

дані з питань, що стосуються діяльності відділу.  

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що належать до 

компетенції відділу.  

3.4. Узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі 

документи, брати участь у нарадах і проводити їх, здійснювати у межах компетенції 



перевірки, готувати інформаційні матеріали.  

3.5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції 

відділу.  

3.6. Залучати фахівців інших відділів міської ради, структурних підрозділів 

райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до їх компетенції. 

 3.7. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових 

обов'язків.  

3.8. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, 

які стосуються виконання службових обов'язків. 

 3.9. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) відділу копії (фотокопії) 

документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки 

населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.  

3.10. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на 

нього завдань та функцій. 

 

4.Відповідальність 

Начальник відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради несе 

відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у відділі соціального захисту 

населення. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Посадові обов’язки», «Права»  та «Відповідальність» можуть бути уточнені 

в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

5.3.На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст 

відділу соціального захисту населення  Арцизької міської ради.  
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

______________         
(Дата ознайомлення)

 

______________          
(Особистий підпис працівника)

 

_______________________          
(Прізвище, м’я, по батькові)

 

_____________________________________ 
 


