
                                                    

 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Проєкт РІШЕННЯ 

Про створення відділу соціального захисту 

населення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради  

 

Відповідно до ст. ст. 11, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», та для більш ефективної діяльності ради та її 

виконавчих органів, Гірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Утворити Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області як 

юридичну особу публічного права. 

2. Затвердити Положення про Відділ соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області (Додаток 1). 

3. Затвердити структуру відділу соціального захисту населення виконавчого 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  

(Додаток 2). 

4. Визначити місцезнаходження (юридичну адресу) Відділу соціального 

захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області: 08324, Київська область, 

Бориспільський район, с. Гора вул. Центральна 5 . 

5.   Уповноважити сільського голову Дмитріва Романа Миколайовича 

підписати та надати відповідні документи державному реєстратору для 

проведення державної реєстрації Відділу соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 

6. Контроль за виконанням даного рішення постійну комісію сільської ради з 

питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  



 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Гора 

2021 рік 

  

                                            Додаток 1 

до рішенням Гірської сільської ради 

від ____ _________ 2021 року № _____ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Гірської сільської ради   
 від ____ _________ 2021 року № _____ 

Сільський голова 

__________________Дмитрів Р. М. 

 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

         1.1. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області (далі – Відділ)  є 

структурним підрозділом виконавчого комітету Гірської сільської ради. Відділ 

соціального захисту населення є підзвітним і підконтрольним Гірській сільській 

раді, підпорядковується її виконавчому комітету та сільському голові, а з 

делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам  виконавчої 

влади. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про 

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

«Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу 

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

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»   наказами Міністерства 

соціальної політики, рішеннями Гірської сільської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням 

та іншими нормативними актами.  

1.3. Відділ забезпечує виконання на території громади повноважень, 

встановлених законодавством України у сфері соціального захисту населення. 

  1.4. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право 

відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного 

казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди 

з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести 

зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із 

зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, 

відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.  

 1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати 

праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням сільської ради.  

 1.6. Повна назва юридичної особи – Відділ соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

 1.7.Юридична адреса Відділу соціального захисту населення виконавчого 

комітету Гірської сільської  ради: 08324, Київська область, Бориспільський 

район, с. Гора, вул. Центральна, 5. 

 1.8. Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами Гірської 

сільської ради визначається сільським головою.  

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ  

  

2.1. Основними завданнями Відділу соціального захисту населення є:  

2.1.1. Забезпечення реалізації на території Гірської сільської ради 

державної політики у сфері соціального захисту населення, організації надання 



соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. 

 2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, 

розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та 

заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.   

 2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, 

соціальної підтримки мешканців Гірської сільської ради.   

 2.1.4 Забезпечення реалізації на території  громади державної соціальної 

політики та політики з питань сім'ї, дітей, молоді, вразливих груп населення, 

рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у 

сім'ї.            

 2.1.5. Взаємодія із структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення та службами у справах дітей, суб’єктами надання соціальних 

послуг, центрами зайнятості, робочими органами Фонду соціального 

страхування, Пенсійного фонду України, виконання управлінських процедур та 

операцій і здійснення безпосередньої діяльності у сфері соціального захисту 

населення та захисту прав дітей. 

2.2. У межах своєї компетенції Відділ здійснює такі функції: 

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових 

актів з питань, що віднесенні до його відання.     

 2.2.2. Бере участь у плануванні розвитку соціальної сфери громади, 

здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального 

розвитку, проекту бюджету громади.      

 2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної 

підтримки населення 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.       

 2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної 

роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах.       

 2.2.5. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій 

вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету.          

 2.2.6. Проводить соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та 

визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення, за 

необхідністю, соціального супроводу.       

 2.2.7. Веде 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.       

 2.2.8. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі 

відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та протидії дискримінації.     

 2.2.9. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про 

вчинення домашнього насильства.       

 2.2.10. Виконує відповідно до законодавства функції спеціального 

уповноваженого органу з питань попередження насильства в сім'ї, сприяє 

створенню спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї.  

 2.2.11. Здійснює консультування жителів  громади з питань застосування 

законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних 

послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

 2.2.12. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення 

спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері 

соціального захисту.         

 2.2.13. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм 

соціально-економічного розвитку громади у частині, що стосується поліпшення 

становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, 

оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, забезпечує їх виконання.  

 2.2.14. Вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету, що стосується 

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення 

становища сім'ї, дітей і молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків.           

 2.2.15. Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, рішень 

виконавчого комітету і сільської ради з питань віднесених до компетенції 

відділу.           

 2.2.16. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

інформаційні та аналітичні матеріали з питань віднесених до компетенції 

відділу для подання сільському голові.      

 2.2.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян.           

 2.2.18. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які 

потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, 

цивільна дієздатність яких обмежена.      

 2.2.19. Забезпечує впровадження національного механізму взаємодії 

суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку 

документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми.           

 2.2.20. Проводить 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;  формування сімейних 



цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань 

громади.           

 2.2.21. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним 

фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги ветеранам, особам 

з інвалідністю, громадянам похилого віку.       

 2.2.22. Проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань праці, 

охорони праці, соціального партнерства, соціального забезпечення і 

соціального захисту, широко використовуючи для цього засоби масової 

інформації.           

 2.2.23. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що 

належать до компетенції Відділу та вживає відповідних заходів.   

 2.2.24. Подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення 

опіки над повнолітніми недієздатними особами та піклування над повнолітніми 

дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.  

 2.2.25. Здійснює прийом документів для призначення всіх видів 

державної допомоги та соціальних виплат за єдиним пакетом документів та 

проводить їх реєстрацію у встановленому порядку.     

 2.2.26. Здійснює перевірку щодо повноти поданих заявниками 

документів, правильності їх оформлення.     

 2.2.27. Передає пакет документів до управління соціального захисту 

населення Бориспільської районної державної адміністрації для їх 

опрацювання.          

 2.2.28. Видає повідомлення про призначення усіх видів соціальної 

допомоги (або відмову в її призначенні).      

 2.2.29. Надає сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщеним особам, соціальні послуги з: соціального супроводу; 

консультування; соціальної профілактики.     

 2.2.30. Складає акти обстеження матеріально-побутових умов сімей на 

території громади та акти оцінки потреб.      

 2.2.31. За результатами оцінки потреб надає послуги з: соціальної 

інтеграції та реінтеграції; соціальної адаптації; кризового та екстреного 

втручання; представництва інтересів; посередництва (медіації).  

 2.2.32. Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули 

покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також 

звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань. 

 2.2.33. Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми.            

 2.2.34. Веде облік осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС та сприяє видачі 

путівки на санаторно- курортне лікування згідно з чергою відповідно до 

порядку, встановленого чинним законодавством.      

 2.2.35. Проводить роботу, пов’язану з виплатою компенсацій особам, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на підставі Закону України «Про статус 

і соціальний захист громадян, що постраждали в наслідок Чорнобильської 

катастрофи», в межах затверджених кошторисів видатків та фактичного 

фінансування.           



 2.2.36. Організує роботу з надання щорічної допомоги ветеранам Другої 

світової війни та учасникам бойових дій.        

 2.2.37. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації 

працівників соціальної сфери та фахівця з соціальної роботи.    

 2.2.38. Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів Відділу, 

єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі 

інформаційної мереж і системи Міністерства соціальної політики.  

 2.2.39. Веде облік осіб, які потребують влаштування: до будинків-

інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 

відділення соціального обслуговування та оформляє необхідні документи для їх 

влаштування до цих закладів.        

 2.2.40. Здійснює керівництво, координацію та контроль за роботою 

Комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» 

Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області та його 

структурних підрозділів, що відносяться до комунальної власності громади. 

Організовує у них бухгалтерський облік. Сприяє матеріально-технічному і 

фінансовому забезпеченню цих закладів.      

 2.2.41. Заслуховує звіти про роботу керівників закладів, установ та 

організацій сфери соціального захисту населення, що відносяться до 

комунальної власності територіальної громади.     

 2.2.42. Готує пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду 

керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери соціального 

захисту населення, що відносяться до комунальної власності громади.  

 2.2.43. Організовує заходи по наданню за рахунок коштів місцевих 

бюджетів ритуальних послуг з метою поховання самотніх громадян у випадках, 

передбачених чинним законодавством.       

 2.2.44. Розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги та 

звернення громадян, веде прийом громадян з особистих питань і організовує 

виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань.    

 2.2.45. Направляє до суду подання про призначення опікунів та 

піклувальників над особами, визнаними недієздатними або обмежено 

дієздатними.           

 2.2.46. Подає у відділ ведення державного реєстру виборців виконавчого 

комітету сільської ради відомості про виборців, які визнані рішенням суду 

недієздатними.           

 2.2.47. Готує матеріали на присвоєння почесного звання України «Мати-

Героїня» багатодітним матерям територіальної громади.    

 2.2.48. Здійснює інші повноваження, делеговані  Відділу відповідно до 

чинного законодавства України. 

2.3. Відділ має право:  

 

2.3.1. 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. 

2.3.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про 

заходи, вжиті на виконання прийнятих ним рішень. 

 2.3.3. 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. 

 2.3.4. 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. 

 2.3.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до його компетенції. 

 2.3.6. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, 

спеціалістів інших відділів Гірської сільської ради, установ, організацій усіх 

форм власності.  

 2.3.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг 

та проведення соціальної роботи. 

 2.3.8. Подавати пропозиції до проекту бюджету Гірської сільської ради з 

питань, що належать до його компетенції. 

 2.3.9. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, 

установами та організаціями щодо проведення робіт, спрямованих на виконання 

покладених на нього завдань. 

 2.3.10. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних 

форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають 

у складних життєвих обставинах. 

  2.3.11. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, сімей. 

 2.3.12. 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.  

  2.3.13. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє 

з іншими структурними підрозділами Гірської сільської ради, а також 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями 

громадян та громадянами.   

 

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ: 

 

3.1. Структура та штатний розпис Відділу затверджується рішенням сесії 

сільської ради.           



 3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади сільським головою, відповідно до законодавства України 

з врахуванням особливостей прийняття на службу в органи місцевого 

самоврядування. На посаду начальника Відділу призначається особа – 

громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра,  та стаж роботи на 

службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або 

досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше 3 років.     

 3.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований сільському голові. 

  3.5.Начальник Відділу:        

 3.5.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій; 

 3.5.2. Забезпечує виконання підлеглими працівниками доручень 

сільського голови, секретаря сільської ради, заступників сільського голови. 

 3.5.3. Розробляє та подає на затвердження штатний розпис, кошторис 

видатків та доходів на утримання Відділу.     

 3.5.4. Подає сільському голові подання про призначення та звільнення з 

посади керівників закладів соціальної сфери, що належать до сфери Відділу. 

 3.5.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису 

витрат на утримання Відділу.        

 3.5.6. Розпоряджається коштами, переданими Відділу з бюджету громади 

для фінансування витрат на соціальний захист населення громади, на 

утримання комунальних закладів , виконання програм у сфері соціального 

захисту згідно затверджених у встановленому порядку кошторисів та здійснює 

контроль за використанням цих коштів.       

 3.5.7. Представляє без доручень Відділ у взаємовідносинах із 

юридичними та фізичними особами.        

 3.5.8. Відкриває і закриває рахунки в установах Державного казначейства 

України, має право першого підпису на банківських документах.  

 3.5.9. Контролює ведення діловодства, організовує збереження 

документації і майна Відділу.       

 3.5.10. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх 

законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку 

звернення громадян.          

 3.5.11. Інформує сільську раду про виконання її рішень, рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та висвітлює в межах 

компетенції свою діяльність у засобах масової інформації.    

 3.5.12. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету, в нарадах 

колегіальних органів при обговоренні на них питань, які стосуються діяльності 

Відділу.           

 3.5.13. В межах своєї компетенції дає доручення працівникам Відділу та 

здійснює контроль за їх виконанням.      

 3.5.14. Вносить пропозиції сільському голові щодо застосування до 



працівників Відділу заохочень та заходів дисциплінарного впливу.  

 3.5.15. Організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву 

Відділу, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки працівників 

Відділу.           

 3.5.16. Здійснює прийом представників підприємств та організацій, 

фізичних осіб-підприємців (юридичні особи), громадян та надає їм роз’яснення, 

щодо вирішення питань пов’язаних з роботою Відділу.   

 3.5.17. Видає у межах компетенції накази з основної діяльності Відділу, 

організовує і контролює їх виконання.      

 3.5.18. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 

вимог чинного законодавства України.      

 3.5.19. На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості 

виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням сільського 

голови обов’язки начальника виконує головний спеціаліст відділу, відповідно 

до розпорядження сільського голови.      

 3.5.20. Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах 

або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та 

звільняються з роботи сільським головою.     

 3.5.21. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених 

посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою за поданням 

начальника Відділу. 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ 

  

5.1. Працівники Відділу мають право:  

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та Законами України.  

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення 

до себе з боку керівників, співробітників і громадян.  

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи.  

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 

праці.  

5.1.5. На соціальний і правовий захист.  

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень.  

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою.  

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства 

України.  

 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:  

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України.  



5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 

час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради 

громади та її виконавчих органів.  

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків.  

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду 

пропозицій, заяв і скарг громадян.  

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів.  

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.  

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.  

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування.  

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.  

5.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали 

їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу 

інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.  

5.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування та держави.  

5.2.13. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в 

приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального 

користування).  

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного 

законодавства України.  

  

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ  

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, виділених 

на його утримання. 

6.2. Відділ володіє і користується майном Гірської сільської громади, що 

знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном 

здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.  

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного 

законодавства.  

6.4. Здійснює бухгалтерський облік Комунального закладу Ревненського 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування 



та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ  

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе 

відповідальність в установленому законодавством порядку.  

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.  

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а 

також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.  

  8.2. Припинення, ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення) 

Відділу здійснюється на підставі рішення Гірської сільської ради або за 

рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України. 

  8.3. При реорганізації або ліквідації Відділу звільненим працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства 

України. 

  8.4. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться  сільською радою в 

порядку, встановленому чинним законодавством України.  

  8.5. Зміни до Положення відділу вносяться   рішенням сесії сільської ради, 

реєструється у встановленому законом порядку.  

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

                      

  

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

відділу соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

  

№ 

п/п 

Посада Кількість штатних одиниць 

1 2 3 

1. Начальник відділу 1 

2. Бухгалтер 1 

3   Спеціаліст 1 категорії 3 

 Всього 5 

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Додаток 2 

 до рішенням Гірської сільської ради 

 від ____ _________ 2021 року № _____ 

 

 



 
 
 
 

 

  


	ПОЛОЖЕННЯ

