
Додаток 48  

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста відділу соціального захисту населення 

Арцизької міської ради 

 

1.Загальні положення 

1.1.Головний спеціаліст 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.Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення  Арцизької міської ради   

безпосередньо підпорядковується начальнику відділу соціального захисту населення 

Арцизької міської ради. 

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижча ступеня бакалавра, вільне володіння 

державною мовою та навичками роботи на комп`ютері, без вимог до стажу роботи. 

1.4. В своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами 

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

самоврядування», «Про державну службу» «Про запобігання корупції», «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 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення  Арцизької міської ради: 

2.1. Здійснювати прийом громадян з питань соціального захисту населення.  

2.2. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на 

підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.  

2.3. Надавати консультації громадянам з питань соціальної підтримки шляхом співбесіди, 

визначати потреби громадян у соціальній підтримці.  

2.4. Проводити опитування, анкетування мешканців з метою визначення основних 

проблем та перспектив надання послуг із соціальної підтримки в громаді та виявлення 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

2.6. Реєструвати прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної підтримки 

населення, які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у 

відповідному журналі. 



2.7. Надсилати, за потреби, необхідні запити до відповідних органів, установ, закладів на 

підставі отриманих заяв.  

2.8. Формувати особові справи та передавати їх до управління соціального захисту 

населення як у паперовому вигляді, так і з застосуванням електронного серверу 

(програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»). 

2.9. Надавати інформацію про стан розгляду поданої заяви щодо надання послуг із 

соціальної підтримки населення (призначена сума, періоди призначення, причини 

відмови, та інше). 

2.10. Готувати обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що 

належать до його компетенції. 

2.11. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами органів місцевого 

самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності, об’єднаннями громадян за погодженням з начальником відділу, міським 

головою, секретарем міської ради, заступниками голови міської ради згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 

2.12. Видавати довідки про користування твердим паливом та скрапленим газом, згідно 

актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, для призначення субсидій та пільг.  

2.13. Готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для підготовки звітів 

відділом до організацій вищого рівня.  

2.14. Вести журнали вхідного та вихідного листування.  

2.15. Дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з оргтехнікою, 

протипожежних заходів безпеки. 

2.16. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавчої дисципліни, 

етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з 

прийняттям на державну службу та її проходженням. 

 

3.Права 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення  Арцизької міської ради має 

право: 

3.1.Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадовихосіб та іншого 

персоналу міської ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), 

необхідні для здійснення покладених на них завдань; 

3.2.На обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства з питань захисту 

персональних даних для виконання покладених обов’язків; 

3.3.Вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи міської 

ради з питань соціального захисту. 

3.4.Брати участь у нарадах з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками. 

 

4.Відповідальність 

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення  Арцизької міської радинесе 

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 

 

 

Начальник відділу соціального захисту  

населення Арцизької міської ради                

 
 

 

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

 

 

__________________          
(Дата ознайомлення) 

_________________          
(Особистийпідписпрацівника) 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________ 
 

 


