
г Про затвердже~ня Положення про управління праці l 
та СОЦІального захисту населення 

Розглянувши подання управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради від 17.07 .06р. Н!! 1624 та керуlOЧИСЬ ст. 54 
Закону України ~,Про місцеве самоврядування в Україні", ПостановоlO 
Кабінету Міністрів України від 29.09.2000р. Н!!1498 "Про затвердження 
типових положень про головне управління праці та соціального захисту 
населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління 
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної 
адміністрації і про управління праці та соціального за.~исту населення 
районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації", 
Броварська міська рада 
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ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 3 П 
- П.2 рішення міської ради від 15.12.2000р. Н!! 309-23-2 ". ро 

реорганізацію управління соціального захисту населення в управлІНня 
". праці та соціального захисту населення , . 

• • оо ади від 1 О 06 2004р Ха 48 І -22-24 "Про внесення ЗМІН - РІшення МІСЬКОІ р ... - .. 
та доповнень до Положення про управління пра~1 та СОЦІального 
захисту населення Броварської міської ради"; " 

- рішення міської ради від 25.02.1999р. Н!! 94-08-23 ~доло:ке:ня ?,Р.О 
· . б ій Броварської міської ради КИІВСЬКОІ о JJaCТJ , 

ВІДДІЛ житлових су снд. 006 ~I: 39-05-05 Про внесення змін 
• • оо ади ВІД 01 062 р. J1!! " 

РІшення МIСЬКО1 р ., .. бси ій затвердженого рішенням 
ДО Положення про ВІДЦ1Л житлових СУ ,f ' 

• оо • 25 02 1999р Ха 94-08-23 . , 
МІСЬКОІ ради ВІД ., .: . 1Д' ації в установленому 

, , . б чинносТІ з моменту ЛІКВ 
4. Дане РІшення на ирає І'н'" Броварської міської ради. . . житлов,~eg~~ 

законом порядку ВІДДІЛУ dl ~IbieA покласти на заступника 
5. Контроль за виконанням j ~."6 І оа 
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

ПОЛО31сенНR 

"Зат 
Ріше 
ради 

• • 
"ро у"равЛIIlIIЯ IlраЦllllа соt(іальноzо 3UXllClnY населення 

Броварської МіСЬКОїради 

1. Заzальні nОЛО3lсенlІЛ. 

.Упр~.ВЛіНня прац! та соціального захисту населення Броварської 
МІСЬКОІ ради ( далІ - управління ) є виконавчим органом міської 
ради, що утворюється міською радою на підставі затвердженої 
структури, підзвітним і підконтрольним міській раді, ії 
виконавчому комітету, міському голові. 

у правління в своїй діяльності керується Конституцією і законами 
у країни, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства праці та соціальної політики 
у країни, розпорядженнями голови Київської обласної державної 
адміністрації, наказами начальника Головного управління праці та 
соціального захисту населення Київської обласної державної 
адМІНІстрації, рішеннями Броварської міської ради та ЇЇ 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також 
положенням про управління. 

Забезпечує виконання Державних програм соціального захисту 
населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Створює і підтримує в актуальному стані Єд~ний Державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на ПІЛЬГИ. 

Організовує та веде персоніфікований облік осіб, які мають право 
. баз1· Єдиного державного автоматизованого реєстру 

на ПШЬГИ, на. 

осіб. 

. . . виконання покладених на нього завдань 
УпраВЛІ~НЯ ПІД час о ганами міської ради, а також из 
взаЄМОДІЄ з виконавчими Ранізаціями громадянами та ІХ 
підприємствами, установами та орг , 
об' єднаннями. 
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1.6. Управління утримrється за рахунок коштів з бюджету міста. 
Граничну чисеЛЬНІСТЬ, фонд оплати праці працівників та видатки на 
утримання упр~ВЛіння затверджує міська рада після попередньої 
експертизи у фl~ансовому управлінні. Штатний розпис управління 
затверджується МІСЬКИМ головою. 

1.7. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що 
належать до компетенції управління, в ньому можyrь утворюватися 
наукові ради і комісії. 

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує . 
начальник упраВЛІННЯ. 

1.8. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, 
реєстраційні та спеціальні (за дорученням) рахунки у відділенні 
Державного казначейства, печатку із зображенням Державного 

Герба У країни та своїм найменуванням. 

1.9. Зміни в положення про управління вносяться за рішенням 
Броварської міської ради. 

1.10. Реорганізація та ліквідація управління проводиться за рішенням 
Броварської міської ради або в установленому законом порядку. 

1.11. Юридична адреса управління .. : вул.. Ю.Гагаріна, буд.. 18, м. 
Бровари, Київська область, УКРа1на, 07400 ~ ~. .. 

./ " ~_ .. :.. - ,. . r . - ., . . . ..:--~ . ' .. 
. • ...... (і 

'.--: . Фо(), 
• ,\,;. i~ О " 

структурними підрозділам ~~ в' ~ є : ~: 
. .~~ . ь 

2. 

2 1. Управління має струКТУРНІ ~O~, І ''І. Q 

· 3.u~~ ~ , ~.~ о 'a6~. 'і а самітних 
- територіальниil цеиrp по Обcnyros:Jвнню пен~IJ!IJ!ВВ:;iO"'f 

непрацездатних громадян ; 
- відділ праці; . . 1'~валідів ветеранів війни та праці; 

" б уванню пеНСІонеРІВ, ' 
ВІДДШ по О слугов о о льговИХ категорій населення; 
відділ персоніфікованого обтку nI 'д,наслідків аваріі на ЧАЕС; .. 
відділ у справах захисту населеННЯихВl виплат і компенсацій; " о '0 помоги адресн ВІДДШ СОЦІалЬНОI до, . " 

о •• боти' 
відділ обліково-еКОНОМlЧНОI ро , .. 

.. відділ житлових субсидій; 



3. ОСНОВНІІМИ завданнями управління є : 

3 1 Забезпечення в межах .. . . своІХ Повноважень дотримання 
законодавств~ про працю, зайнятість, загальнообов'язкове 
державне СОЦІальне страхування, соціальний захист населення' 

3.2. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організаціЯ 
співробітництва міської ради, ії виконавчого комітету з 
профспілками та організаціями роботодавців; 

3.3. Призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої 
законодавством; 

3.4. Призначення щомісячної адресної безготівкової субсидії для 
відшкодування населенню витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг; 

3.5. Участь у межах своєї компетенції у здійсненні комплексних 
програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких 
непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та 

сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за 
місцем їх проживання; 

3.6. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю 
ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і 

3.7. 

3.8. ліквідації 

4. 

4.1. 
мотивації до 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

нормування; .... ф ., ан справ з 
Аналіз є ситуацію в соціальНО-~УДОВIИ. с ерІ МІста, ст 
кл а~ням колективнИХ ДОГОВОРІВ на ПІДПРИЄМСТВах, в YCTaнOB~ 

у ад . ЇЯХ' сприяє організації переговорного npо~есу МІЖ 
та органІзац , є їм opra~DJ'/J~V&l1i~~ 
сторонами соціального партнерства, нада оо k"аоt.иею.а ~ 

. безпечує у межах СВОІХ QAvп~ ~O" _ ІІІ 
методичну допомогу, за .0."'" ае ~~ 
дотримання законодавства з питань коле~но. .%.~й· я _ 

іально - трудових ВІДНОС ~e- 1і.,'. ~ 
регулювання соц ф")' здійснює реєс іЬ.Ці; , OQnr, .: 
колективних спорів ( кон Л1К:1В з~ін та доповнень Ot~. v ~ 
б . ня колективних ДOГ~BOPIB, .. • AnтелыІх _ А' 

З еРІГан .. нні групових а також :'~") ---n~ 
Бер-е _ участь. У ~ОЗСЛl~~ійнИХ захвор~вань. і аварій '~. 
нещасних випадюв, Щ'оф .. і тrvяання облік та аналl~ 

. . організовує розслчv - , 
до. законодавств~, еви обничоro хараКтеру; . L~~ .'(f_WШ 
нещ~~н~ випад~~ н р З питань охорони прац~ і, /1 01 JД /101- -1S'-0{ 
Надає методичнУ ДОПОМОГУ. - eJ . 



4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 
4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

4.16. 
4.17. 
4.18. 
4.19. 
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Вивчає стан використання трудових ресурсів анап· . .. , ІЗУЄ РОЗВИток 
процеСІВ, ЯКІ ВІдбуваються на ринку праці готу . '. .... , є ВІДПОВІДНІ 
ПРОПОЗИЦІІ та прогнози І бере участь у розробленні та здіl:"1 . 
••• оо. ' снеННІ 

МІСЬКО1 програми заИНЯТОСТІ населення, заходів спрямоваНI,",,-" • • , 'А." на 
реал1за~IЮ довгострокової державної політики розвитку трудового 
потеНЦІалу; 

Забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної ( 
невШськової ) служби та з розгляду питань, пов"язаних з наданням 
статусу учасника війни; 

Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про 
соціальний захист населення, своєчасну і не нижче визначеного 
державою мінімального розміру, виплату заробітної плати. 
Забезпечує соціальний захист праЦJOЮЧJfХ, зайнятих на роботах з 
шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів до 
якісного проведення атестації робочих місць; 

Організовує роботу з надання пільг ветеранам війни та праці; 

Аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання 

встановлених законодавством пільг соціально незахищеним 
громадянам та надає міській раді, виконкому, міському голові 
пропозиції з цих питань; 
Забезпечує надання державної соціальної допомоги та КОМПС1Jсацій ., . 
малозабезпеченим громадянам, а також СІМ ям з ДIТЬМlf; 

Призначає субсидії на оплату ЖИТЛОВО-I\ОМУИальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового І 
рідкого І палива та контролює їх використання~ .... 
Здійснює в установленому порядку компенсацlИНI виплати 
інвалідам на бензин, технічне обслуговування та ремон: 
автомобіля, транспортне обслуговування інвалідів, а також ваРТОСТІ 
санаторно-курортного ліІсування; . . 

оштів на ЗДІйснення захОДІВ по 
Забезпечує цільове використання к 
виконанню е жавних програм соціального з~с~ нас~ення 

др. Uни І' праці допомоги СІМ ям З ДІТЬМИ, 
щодо ПІ·ЛЬГ ветеранам ВІИ , 

на покрипя виплат з оплати 
додаткових виплат населеННІО енсаціііних виплат за пільговиіі 
житлово-комунальних пос~!г, к~:п ян за рахунок субвенції з 
проїзд окремих катеГОРІИ гр ад 
державного бюджету; . о БІОджетv які фінансуються 
Здійснює виплату І<оштів з МІсцеВОГів із С~J~іального захисту 
на виконання додаткових за.ход ИI1tен~"( верств населення, 

. . . .. в та малозах &мо 
пеНСІонеРІВ, ІнвалІДІ . · 
передбачених місцевими програмаМI~, j та фінансової звітності. 

ання статисТИЧНО . 
Забезпечує своєчасне под ц'laJJЬНИХ і1lспеКТОРІВ; 

. б ту державних со &; ." 

ОргаНІЗОВУЄ ро о . "'ни" та Ветеран праЦІ . 
Випає посвідчення "Ветеран Вl11 б их "справ осіб, які одерЖУJОТЬ ,.... . ОСО ов КУ. 
Проводить інвентаризаЦІЮ ному законодавством поряд .' 

б . в установле 
допомогу та су СИДIЮ, 
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4.23. 
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4.28. 

4.29. 
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4.31. 

Надає пропозиції виконавчому комітету щ 
. б' ОД0 встаНОвлення нормаТИВІВ ро очих МІСЦЬ призначених для 

. , працевпannyвання 
ІнвалІДІВ, сприяє створенню виробництв цеХ1'В' , 

оо оо. ,І ДІЛЬНИЦЬ для 
використання ІХНЬОІ працІ, професійно-теХНічному , 

. ф' Оо. • ". навчанню І 
переквалІ ІкаЦl1 ІнвалІДІВ, переВІРЯЄ на підприємствах в устан . . . , овах 

та ОРГ~НlзаЦIЯХ УСІХ ~OPM власності умови праці інвалідів; 
ОргаНlЗ~ВУ~.. матеРlал~~~-побутове обслуговування інвалідів, 
ветераНІВ ВІИНИ та праЦІ, ІХ санаТОРно-курортне лікування надання 

оо , 

протезно-ортопеДИЧНОI допомоги, забезпечує інвалідів 
транспортними засобами в установленому порядку; 

Ств.орlОЄ мережу і організовує роботу територіального центру 
СОЦІального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, контролює 
якість та своєчасність надання ними соціальних послуг; 
Вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлеННJl 
піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом 
здоров' я потребують догляду; 

Забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів 
(пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів; 
Сприяє благодійним релігійним організаціям, окремим громадянам 
та їх об' єднанням у наданні соціальної допомоги інвалідам, 
ветеранам війни та праці і громадянам похилого віку; 
Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації 
працівників соціальної сфери; 

Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів 
управління у складі єдиної інформаційної мережі системи 
Міністерства праці та соціальної політики України, а також єдине 
комп 'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище; 

Організовує і проводить консультації, здіЙС~Є. 'розгляд звернень 
громадян, підприємств, установ та органl~аЦIИ. з питань,. що 
належать до компетенції управління, вживає ВІДПОВІДНИХ захОДІВ ~o 
усунення причин, які викликають скарги; 
Роз' яснює громадянам положе~. норма:ивно-правових актів з 
питань, що належить до компетеНЦll управЛІННЯ; 'оо 

Інформує населення з питан~" що н~~жить до компетеНЦl1 

управління, через засоби маСОВОІІнформацl1; . , 
Роз обляє проекти нормативно-правових актІВ та проекти РІШень 

р . ту сесіиU міської ради та розпоряджень МІСЬКОГО виконавчого КОМІте , .... 
голови з питань, що належать до компетеНЦl1 управЛІННЯ. 



5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

5.11. 

5.12. 

s. Управління має право: 

Здійснювати контроль за наданням інвалідам ветеранам ВІ·" . . , б ... 'ИНита 
праЦІ, С1М ям ~аги лих ВІиськовослужбовців, сім'ям з дітьми, інших 
громадянам ПІЛьг, установлених законодавством; 

Здійснювати контр.оль. за . дотриманням підприємствами, 
установами та органІзаЦІЯМИ УСІХ форм власності встановленого 
порядку оформлення документів ( у тому числі їх достовірності) 
для призначення державних допомог та субсидії; 

Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів 
міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності 
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань; 

Надавати міській раді та ії виконавчому комітету, Головному 
управлінню праці та соціального захисту населення Київської 
обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать 
до компетенції управління; 
Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації 
робочих місць працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і 
небезпечними умовами праці; 
Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, 
підприємств, установ та організацій, об'єднань ГPOMВДJIН (за 
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать 

до компетенції управління; 
Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого с~редовища 
на виробничих об'єктах, видавати керівникам об єкта, що 
перевіряються обов' язков.і . до виконання розпорядження щодо 
усунення виявлених неДОЛІКІВ; . . . 
Вимагати від посадових осіб усунення від роботи працIВНИЮВ~ яю 
не пройшли медичного огляду, навчання, іНс;Р~ажу, пеРб~ВІРбКИ 

. допуску до ВІДПОВІДНИХ ро lТ а о 
знань з охорони праЦІ, не мають . .. 

правових актІВ про охорону праці, 
порушують вимоГИ нормативно - праці 

авноro нагляду за охороною 
Надавати органам держ відповідальності працівників 
пропозиції про притягнення. до... які не дотримуються вимог 
підприємств, установ та органlзацlИ, .. 

актів про охорону працІ, 
нормативно-правових виконання покладених на 
Укладати угоди для забезпечення 
управління завдань; ~ призначається на посаду та 

. наuальниК яки» 
УправЛІННЯ очолює,~ , . 

міським головою, 
звільняється з посади ика, який призначається та 

·ння має заступН 
Начальник упраВЛІ . м головою одноособово. 
звільняєтьСЯ з посади МІСЬКИ 



6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 
6.6. 

6. НаЧQJlьнu"уnравл;нНR: 

Здійснює керівництво діJIЛьністю управління, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на управліННJI завдань, 
визначає ступінь відповідальності заступників начальника 
управління, керівників його структурних підрозділів; 
Подає на затвердження міському голові кошторис доходів і 
видатків та штатний розпис управління; 
Затверджує структуру управління, положення про структурні 
підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників; 
Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису . 
витрат на утримання упраВЛІННЯ; 

Призначає на посаду та звільняє з посад працівників управліННJI; 
Видає у межах своєї компетенціі накази, організовує і контролює їх 

виконання. 

Міський голова 
в.о. Антоненко 



Подання : 

Начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

.... . . ..:. 

___ ~~~~ ___ A.I. Петренко 

~ ~ gL л.п. Шестопал 
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