
ПЛАН
роботи відділу соціальної політики та соціального захисту населення

Верхньодніпровської міської ради на II півріччя 2021 року

№ Назва заходу Термін 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Липень 2021 року

1

Прийом документів для призначення і виплати 
соціальної допомоги, компенсацій, житлових 
субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат щоденно

Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1.
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

2

Консультування мешканців територіальної 
громади з питань застосування законодавства 
щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, 
інших питань віднесених до відділу 
повноважень.

щоденно

Черниш А.А. 
Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

3

Складання актів обстеження матеріально- 
побутових умов сімей на території 
територіальної громади для призначення 
державної соціальної допомоги.

за потреби

Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

4
Розгляд в установленому законодавством 
порядку звернень громадян. за потреби Черниш А.А.

5
Розроблення проектів розпоряджень міського 
голови, рішень виконавчого комітету і міської 
ради з питань віднесених до компетенції відділу.

за потреби
Черниш А.А.

6

Забезпечення обліку осіб, які звертаються до 
відділу з питань направлення в установи та 
заклади, що надають соціальні послуги, 
сприяння в оформленні документів цим особам.

щоденно

Черниш А.А.

7

Сприяння влаштуванню за потреби до будинків- 
інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю (у т.ч. дітей). за потреби

Черниш А.А.

8

Створення Координаційної ради з питань 
запобігання домашньому насильству,
насильству за ознакою статі, тендерної рівності 
та протидії торгівлі людьми при Міській раді.

липень

Черниш А.А.



9
Підготовка інформацій. звітів та інших вихідних 
документів за потреби

Черниш А.А.

10

Забезпечення у межах своєї компетенції 
контролю за станом справ у сфері діяльності 
Відділу, вживання необхідних заходів до їх 
поліпшення. щоденно

Черниш А.А.

Серпень 2021 року

1 Прийом документів для призначення і виплати 
соціальної допомоги, компенсацій, житлових 
субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат

щоденно Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

2 Консультування мешканців територіальної 
громади з питань застосування законодавства 
щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, 
інших питань віднесених до відділу 
повноважень.

щоденно Черниш А.А. 
Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1.
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

3 Складання актів обстеження матеріально- 
побутових умов сімей на території 
територіальної громади для призначення 
державної соціальної допомоги.

за потреби Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

4 Розгляд в установленому законодавством 
порядку звернень громадян.

за потреби Черниш А.А.

5 Розроблення проектів розпоряджень міського 
голови, рішень виконавчого комітету і міської 
ради з питань віднесених до компетенції відділу.

за потреби Черниш А.А.

6 Забезпечення обліку осіб, які звертаються до 
відділу з питань направлення в установи та 
заклади, що надають соціальні послуги, 
сприяння в оформленні документів цим особам.

щоденно Черниш А.А.

7 Сприяння влаштуванню за потреби до будинків- 
інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю (у т.ч-. дітей).

за потреби Черниш А.А.



8 Підготовка інформації!, звітів та інших вихідних 
документів

за потреби Черниш А.А.

9 Забезпечення у межах своєї компетенції 
контролю за станом справ у сфері діяльності 
Відділу, вживання необхідних заходів до їх 
поліпшення.

щоденно Черниш А.А.

Вересень 2021 року

1 Прийом документів для призначення і виплати 
соціальної допомоги, компенсацій, житлових 
субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат

щоденно Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

2 Консультування мешканців територіальної 
громади з питань застосування законодавства 
щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, 
інших питань віднесених до відділу 
повноважень.

щоденно Черниш А.А. 
Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

3 Складання актів обстеження матеріально- 
побутових умов сімей на території 
територіальної громади для призначення 
державної соціальної допомоги.

за потреби Білан Н.Д.
Косенко В.В.
Персан 1.1.
Плужник З.В.
Посунько Я.В.
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

4 Розгляд в установленому законодавством 
порядку звернень громадян.

за потреби Черниш А.А.

5 Розроблення проектів розпоряджень міського 
голови, рішень виконавчого комітету і міської 
ради з питань віднесених до компетенції відділу.

за потреби Черниш А.А.

6 Забезпечення обліку осіб, які звертаються до 
відділу з питань направлення в установи та 
заклади, що надають соціальні послуги, 
сприяння в оформленні документів цим особам.

щоденно Черниш А.А.

7 Сприяння влаштуванню за потреби до будинків- 
інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю (у т.ч. дітей).

за потреби Черниш А.А.

8 Підготовка інформацій. звітів та інших вихідних 
документів

за потреби Черниш А.А.



9 Забезпечення у межах своєї компетенції 
контролю за станом справ у сфері діяльності 
Відділу, вживання необхідних заходів до їх 
поліпшення.

щоденно Черниш А.А.

Жовтень 2021 року

1 Прийом документів для призначення і виплати 
соціальної допомоги, компенсацій, житлових 
субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат

щоденно Білан Н.Д.
Косенко В.В.
Персан 1.1.
Плужник З.В.
Посунько Я.В.
Пушкарьова Т.М.
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

2 Консультування мешканців територіальної 
громади з питань застосування законодавства 
щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, 
інших питань віднесених до відділу 
повноважень.

щоденно Черниш А.А. 
Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

3 Складання актів обстеження матеріально- 
побутових умов сімей на території 
територіальної громади для призначення 
державної соціальної допомоги.

за потреби Білан Н.Д.
Косенко В.В.
Персан 1.1.
Плужник З.В.
Посунько Я.В.
Пушкарьова Т.М.
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

4 Розгляд в установленому законодавством 
порядку звернень громадян.

за потреби Черниш А.А.

5 Розроблення проектів розпоряджень міського 
голови, рішень виконавчого комітету і міської 
ради з питань віднесених до компетенції відділу.

за потреби Черниш А.А.

6 Забезпечення обліку осіб, які звертаються до 
відділу з питань направлення в установи та 
заклади, що надають соціальні послуги, 
сприяння в оформленні документів цим особам.

щоденно Черниш А.А.

7 Сприяння влаштуванню за потреби до будинків- 
інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю (у т.ч. дітей).

за потреби Черниш А.А.

8 Підготовка інформацій. звітів та інших вихідних 
документів

за потреби Черниш А.А.

9 Забезпечення у межах своєї компетенції 
контролю за станом справ у сфері діяльності 
Відділу, вживання необхідних заходів до їх

щоденно Черниш А.А.



поліпшення.

Листопад 2021 року

1 Прийом документів для призначення і виплати 
соціальної допомоги, компенсацій, житлових 
субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат

щоденно Білан Н.Д.
Косенко В.В.
Персан 1.1.
Плужник З.В.
Посунько Я.В.
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г.
Шматко Л.М.

2 • Консультування мешканців територіальної 
громади з питань застосування законодавства 
щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, 
інших питань віднесених до відділу 
повноважень.

щоденно Черниш А.А. 
Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

3 Складання актів обстеження матеріально- 
побутових умов сімей на території 
територіальної громади для призначення 
державної соціальної допомоги.

за потреби Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

4 Розгляд в установленому законодавством 
порядку звернень громадян.

за потреби Черниш А.А.

5 Розроблення проектів розпоряджень міського 
голови, рішень виконавчого комітету і міської 
ради з питань віднесених до компетенції відділу.

за потреби Черниш А.А.

6 Забезпечення обліку осіб, які звертаються до 
відділу з питань направлення в установи та 
заклади, що надають соціальні послуги, 
сприяння в оформленні документів цим особам.

щоденно Черниш А.А.

7 Сприяння влаштуванню за потреби до будинків- 
інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю (у т.ч. дітей).

за потреби Черниш А.А.

8 Підготовка інформацій, звітів та інших вихідних 
документів

за потреби Черниш А.А.

9 Забезпечення у межах своєї компетенції 
контролю за станом справ у сфері діяльності 
Відділу, вживання необхідних заходів до їх 
поліпшення.

щоденно Черниш А.А.



Грудень 2021 року

1 Прийом документів для призначення і виплати 
соціальної допомоги, компенсацій, житлових 
субсидій, надання пільг, інших грошових 
соціальних виплат

щоденно Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

2 Консультування мешканців територіальної 
громади з питань застосування законодавства 
щодо соціальної підтримки населення, надання 
соціальних послуг, захисту соціальних прав, 
інших питань віднесених до відділу 
повноважень.

щоденно Черниш А.А. 
Білан Н.Д. 
Косенко В.В. 
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

3 Складання актів обстеження матеріально- 
побутових умов сімей на території 
територіальної громади для призначення 
державної соціальної допомоги.

за потреби Білан Н.Д. 
Косенко В.В.
Персан 1.1. 
Плужник З.В. 
Посунько Я.В. 
Пушкарьова Т.М. 
Стьожка О.Г. 
Шматко Л.М.

4 Розгляд в установленому законодавством 
порядку звернень громадян.

за потреби Черниш А.А.

5 Розроблення проектів розпоряджень міського 
голови, рішень виконавчого комітету і міської 
ради з питань віднесених до компетенції відділу.

за потреби Черниш А.А.

6 Забезпечення обліку осіб, які звертаються до 
відділу з питань направлення в установи та 
заклади, що надають соціальні послуги, 
сприяння в оформленні документів цим особам.

щоденно Черниш А.А.

7 Сприяння влаштуванню за потреби до будинків- 
інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю (у т.ч. дітей).

за потреби Черниш А.А.

8 Підготовка інформацій, звітів та інших вихідних 
документів

за потреби Черниш А.А.

9 Забезпечення у межах своєї компетенції 
контролю за станом справ у сфері діяльності 
Відділу, вживання необхідних заходів до їх 
поліпшення.

щоденно Черниш А.А.

Начальник відділу соціальної політики 
та соціального захисту населення Алла ЧЕРНИШ


