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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
спеціаліста відділу соціальної політики та соціального захисту населення 

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Спеціаліст відділу соціальної політики та соціального захисту 
населення Верхньодніпровської міської ради (далі - спеціаліст відділу) є 
посадовою особою органів місцевого самоврядування, його основні права, 
обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового 
забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.2. На посаду спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, вільно володіє ПК, 
державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

1.3. Спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований начальникові 
відділу соціальної політики та соціального захисту населення 
Верхньодніпровської міської ради.

1.4. Спеціаліст відділу повинен знати: закони України, що стосуються 
діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови 
Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 
України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та 
рекомендації міжнародних організацій з питань що стосуються діяльності 
Відділу; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; 
правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні 
програмні засоби; ділову мову та державну мову.

1.5. У своїй роботі спеціаліст відділу керується Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами 
України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
указами Президента України, рішеннями селищної ради та розпорядженнями 
селищного голови, Положенням про службу.

1.6. На період відпустки або на час відсутності спеціаліста відділу його 
обов'язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження Міського 
голови.



2. Завдання та обов’язки

Спеціаліст відділу:
2.1. Здійснює прийом документів для призначення і виплати соціальної 

допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат та проводить їх реєстрацію у встановленому порядку.

2.2. Здійснює перевірку щодо повноти поданих заявниками документів, 
правильності їх оформлення.

2.3. Передає пакет документів до управління соціального захисту 
населення відповідної районної державної адміністрації для їх опрацювання.

2.4. Видає повідомлення про призначення усіх видів соціальної допомоги 
(або відмову в її призначенні).

2.5. Забезпечує облік осіб, які звертаються у відділ з питань направлення 
в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні 
документів цим особам.

2.6. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій 
вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів 
місцевого бюджету.

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

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

2.9. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення 
спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері 
соціального захисту.

2.10. Складає акти обстеження матеріально-побутових умов сімей на 
території територіальної громади для призначення державної соціальної 
допомоги.

2.11. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі.

2.12. Виконує інші доручення начальника відділу.

3. Права

Спеціаліст відділу має право:
3.1. Отримувати в установленому порядку, безоплатно від виконавчих 

органів Міської ради та їх посадових осіб, органів державної влади та їх 
посадових осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм власності 
інформацію, документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання 
покладених на відділ завдань.

3.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 
повноважень.

3.3. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства 
України.
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4. Відповідальність

Спеціаліст відділу:
4.1. Спеціаліст відділу несе відповідальність згідно з чинним 

законодавством. Матеріальна цікода, завдана незаконними діями чи 
бездіяльністю спеціаліста відділу при здійсненні ними своїх повноважень, 
відшкодовується у встановленому законом порядку.

4.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни спеціаліст відділу 
притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

4.3. Спеціаліст відділу несе відповідальність за недотримання Положення 
про Відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил 
внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки 
посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з 
прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.4. Спеціаліст відділу несе відповідальність за збереження документів, які 
надійшли у Відділ.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Спеціаліст для виконання покладених завдань та обов'язків 
взаємодіє з:

з посадовими особами відділу;
- з в.о. старости;
- з посадовими особами інших структурних підрозділів 

Верхньодніпровської міської ради, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності з питань, віднесених до повноважень відділу.

З посадовою інструкцією ознайомлена: З.Плужник


