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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
начальника відділу соціальної політики та соціального захисту населення 

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу соціальної політики та соціального захисту 
населення Верхньодніпровської міської ради (далі - начальник відділу) є 
посадовою особою Верхньодніпровської міської ради.

1.2. Начальника відділу призначає на посаду та звільняє з посади 
Міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу 
освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною 
мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків. 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.

1.4. Начальник відділу підпорядковується Верхньодніпровському 
міському голові. У поточній діяльності начальник відділу підпорядковується 
заступнику міського голови з гуманітарних питань.

1.5. Начальник 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; 
сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, 
трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила 
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на 
комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову.

1.6. У своїй роботі 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 міської ради та розпорядженнями міського голови, 
Положенням про службу.

1.5. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його



обов'язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження Міського 
голови.

2. Завдання та обов’язки

Начальник відділу:
2.1. Здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання покладених на 

Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності 
працівників Відділу.

2.2. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, очолює і контролює 
їх роботу та затверджує посадові інструкції працівників Відділу.

2.3. Вносить пропозиції Міському голові щодо норм положення про 
Відділ, структури та штатної чисельності Відділу.

2.4. Порушує питання щодо призначення на посади та звільнення з посад 
керівників закладів, установ та організацій, підпорядкованих Відділу за 
погодженням з Міським головою, в порядку і в межах визначених 
законодавством.

2.5. Організовує з керівниками підпорядкованих Відділу закладів, 
підготовку таких закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення 
поточного і капітального ремонтів приміщень.

2.6. Планує роботу Відділу та аналізує стан виконання планів і програм.
2.7. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
2.8. Підтримує зв'язки з відповідними виконавчими органами ради з 

питань обміну досвідом.
2.9. Бере участь у засіданнях Міської ради, Виконавчого комітету, 

нарадах Міського голови у разі розгляду питань, що належать до компетенції 
Відділу.

2.10. Організовує роботу Відділу щодо виконання покладених на відділ 
завдань, систематично проводить планові наради, результатом яких є протокол 
з інформацією щодо звіту про виконану роботу (за місяць, за півріччя, за рік), 
про результати роботи за відповідними показниками та надання пропозицій до 
плану Виконавчого комітету та його діяльності за відповідним напрямком.

2.11. Забезпечу є виконання плану роботи Міської ради та Виконавчого 
комітету з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи 
Відділу.

2.12. Забезпечу є навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 
Відділу.

2.13. Звітує один раз на рік про проведену роботу Відділу перед 
Виконавчим комітетом на плановій нараді Міського голови, організовує 
передачу досвіду, про що зазначає у своїх планах Відділу.

2.14. Представляє інтереси громади у сфері соціальної політики та 
соціального захисту населення, у відносинах з юридичними та фізичними 
особами, при вирішенні питань пов’язаних з діяльністю Відділу та в межах його 
повноважень.

2.15. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 
підвищення ефективності роботи Відділу.

2.16. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі,



забезпечує виконання вимог трудового законодавства у Відділі, забезпечує 
соціальний захист працівників Відділу та захист їх трудових прав.

2.17. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.
2.18. Забезпечу є у межах своїх повноважень підготовку проектів рішень 

Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
2.19. Веде особистий прийом громадян.
2.20. Є Уповноваженою особою з питань здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 
на території територіальної громади, забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в порядку 
передбаченому діючим законодавством.

2.21. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- 
економічного розвитку територіальної 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.

2.22. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень 
виконавчого комітету і міської ради з питань віднесених до компетенції відділу.

2.23. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали з питань віднесених до компетенції 
відділу для подання міському голові.

2.24. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 
громадян.

2.25. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань соціальної 
політики.

2.26. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із надання 
соціальних послуг, соціального захисту пільгових категорій громадян.

2.27. Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання 
встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним 
громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань.

2.28. Забезпечує облік осіб, які звертаються до відділу з питань 
направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в 
оформленні документів цим особам.

2.29. Подає пропозиції органу місцевого самоврядування під час 
формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення 
коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального 
захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які 
надають соціальні послуги.

2.ЗО. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад.

2.31. Вивчає міжнародний досвід, досвід інших громад, що належить до 
компетенції відділу, та готує пропозиції щодо його запровадження в 
територіальній громаді.

2.32. Спільно із громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими 
організаціями за дорученням Уповноваженої особи (координатора) з питань



забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі організовує та проводить навчальні заходи 
(семінари/тренінги) для працівників/-ниць Міської ради та її виконавчих 
органів з питань тендерної проблематики.

2.33. Забезпечу є ефективну роботу Координаційної ради з питань 
запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, Тендерної 
рівності та протидії торгівлі людьми при Міській раді.

2.34. Забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення 
просвітницької діяльності з питань тендерної рівності, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою 
статі.

2.3 5. Співпрацює в межах компетенції відділу громадськими 
об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями за дорученням 
Уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою 
статі.

2.36. Готує пропозиції щодо удосконалення статистичної та 
адміністративної звітності, внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 
із врахуванням гендерного аспекту.

2.37. Виконує інші доручення керівництва Міської ради, що пов'язані з 
діяльністю Відділу.

2.38. Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на нього 
завдань окремими рішеннями Міської ради та Виконавчого комітету, 
розпорядженнями Міського голови.

3. Права

Начальник відділу має право:
3.1.О тримувати, 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.П одавати виконавчому комітету, управлінню соціального захисту 
населення відповідної районної державної адміністрації пропозиції з питань, 
що належать до компетенції відділу.

3.3.З алучати відповідних спеціалістів виконавчих органів Міської ради, 
підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за узгодженням з їх 
керівниками) для підготовки нормативних і інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до 
покладених на нього завдань.

3.4.І нформувати Міського голову у разі покладання на відділ виконання 
роботи, що не відноситься до функцій відділу чи виходить за його межі, а 
також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові 
особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення 
покладених на нього завдань з метою вжиття відповідних заходів.

3.5.Б рати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях 
постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях,



робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським 
головою.

3.6.О тримувати в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів Міської ради, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і 
матеріали, необхідні для виконання завдань щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства за ознакою 
статі, дискримінації за ознакою статі.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за:
4.1. Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан 

діловодства, службової та виконавської дисципліни.
4.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, 

передбачених цим Положенням.
4.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками 

Відділу.
4.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з 

особовим складом Відділу.
4.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень 

під час виконання службових обов'язків та за бездіяльність.
4.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
4.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного 

законодавства.
4.8. Невиконання рішень Міської ради та Виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень Міського голови.
4.9. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать 

до компетенції Відділу.

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1 Начальник відділу взаємодіє з іншими органами виконавчої влади; 
органами місцевого самоврядування; підприємствами, установами, закладами 
та організаціями, розташованими на території об'єднаної громади.
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