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від         липня 2016 р.                                                                        №   

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін до додатку 3 рішення  

міської ради  від 22 квітня 2016 року  

№194 «Про затвердження структури   

та загальної чисельності апарату Знам’янської  

міської ради та її виконавчого комітету,  

виконавчих органів міської ради»   

 

 

 З  метою ефективної реалізації повноважень, покладених на органи місцевого 

самоврядування в галузі  соціального захисту населення, керуючись пунктом 5 частини 1 

статті 26 та статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести з 22 вересня 2016 року до штатного розпису управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Знам’янської міської ради наступні 

зміни: 

 скоротити посаду головного  спеціаліста відділу бухгалтерського обліку,  

посаду головного  спеціаліста  відділу виплат, посаду головного спеціаліста 

відділу по обслуговуванню ветеранів та інвалідів, посаду головного  спеціаліста  

відділу праці та соціально-трудових відносин. 

 ввести посади головного спеціаліста відділу прийому громадян та 

прийняття рішень – 4 штатні одиниці. 

2. Затвердити структуру управління соціального захисту населення  виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради  (додаток№1) 

3. Викласти п.15 додатку 3 рішення міської ради від 22 квітня 2016 року №194 «Про 

затвердження структури  та загальної чисельності апарату Знам’янської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради» у наступній 

редакції (додаток 2 ). 

4. Юридичному відділу  (нач. Данільченко Ю.В.) забезпечити дотримання вимог 

чинного законодавства при реалізації даного рішення, провести консультації з 

профспілковим комітетом управління соціального захисту населення.  

5. Відділу організаційно-кадрової роботи (нач. Зайченко О.А.) здійснити 

переведення працівників, а у разі відсутності їх згоди попередити працівників під 

підпис про наступне вивільнення та подати статистичну звітність до 

Знам’янського міськрайоного центру зайнятості. 

6. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради) Ратушну І.О. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. Терновий   М.М.)    

 

 

 

Міський голова                                      С.Філіпенко 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 



 

 

                                                                                         

                                                                                                       Додаток 1 

до рішення міської ради 

          від_________2016 року 

                                                                                            №______________ 

 

 

Структура управління соціального захисту населення  

 

№ 

п/п 

Назва підрозділу Загальна 

чисельність 

  34,5 

1. Апарат управління 3 

2. Відділ бухгалтерського   обліку 4 

3. Відділ по обслуговування ветеранів та інвалідів 3 

4. Відділ праці та соціально - трудових відносин 2 

5. Підрозділ державних соціальних інспекторів 2 

 Центр соціальних та компенсаційних виплат:  

6. Відділ прийому громадян та прийняття рішень 14 

7. Відділ виплат 2 

8. Відділ персоніфікованого обліку 3 

9. Техпрацівник 1 

10. Водій 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       

 

                                                                                               Додаток 2 

до рішення міської ради 

          від_________2016 року 

                                                                                            №______________ 

 

Штати 

апарату управління Знам’янської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради 

№ 

п/п 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Найменування штатної одиниці Кількість 

штатних 

одиниць 

Загальна 

чисельніс

ть 

    34,5 

п. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Начальник управління 1  

 

3 

Заступник начальника  - начальник 

центру соціальних та компенсаційних 

виплат 

1 

Провідний спеціаліст 1 

Відділ бухгалтерського обліку  

1 

 

4 Начальник відділу – головний бухгалтер 

Заступник начальника відділу  1 

Головний спеціаліст 2 

Відділ по обслуговуванню ветеранів 

та інвалідів 

 

 

1 

2 

 

 

3 Начальник відділу 

Головний спеціаліст 

Відділ праці  та соціально – трудових 

відносин 

 

 

1 

1 

 

 

2 Начальник відділу 

Головний спеціаліст 

Підрозділ державних соціальних 

інспекторів 

  

 

2 Головний державний соціальний 

інспектор 

1 

Державний соціальний інспектор 1 

Центр соціальних та компенсаційних 

виплат 

Відділ прийому громадян та 

прийняття рішень 

Начальник відділу 

  Головний спеціаліст  

   Провідний спеціаліст 

Архіваріус 

 

 

 

 

1 

9 

3 

1 

 

 

 

 

14 

 

 

Відділ виплат 

Начальник відділу 

Головний спеціаліст 

 

         1 

1 

 

2 

Відділ персоніфікованого обліку  

1 

1 

1 

 

3 Начальник відділу 

Головний спеціаліст 

Провідний спеціаліст 

Техпрацівник 1 1 

Водій 0,5 0,5 
 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

 

«Про внесення змін до додатку 3 рішення міської ради від 22 квітня 2016 року 

№194 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Знам’янської міської ради та її виконачого комітету, виконавчих органів міської 

ради» 
 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення. Значна кількість 

населення, яка звертається за оформленням субсидій; недостатня кількість заяв, що 

обробляється протягом доби у зв’язку з відсутністю достатньої кількості працівників з 

даного напрямку  
Потреба і мета прийняття рішення. У  службовій записці начальника управління 

соціального захисту населення Волошиної А.М. повідомляється про те, основним 

нормативно-правовим актом, яким користуються в своїй роботі спеціалісти управління 

соціального захисту населення при нарахуванні громадянам міста субсидій, є постанова 

КМУ від 21.10.1995 року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива", яка лише протягом 2015 - І півріччя 2016 

років зазнала 7 змін.  

 У відділі прийому громадян та прийняття рішень управління нарахуванням та 

перерахунком різних видів державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій, допомог 

внутрішньо-переміщеним особам (всього станом на 01.06.2016 року обліковується 9772 

отримувача, що втричі більше в порівнянні з минулим роком) займаються 4 спеціалістів.            

2 головних спеціаліста (з яких одна посада – вакантна) здійснюють перевірку особових справ 

після нарахування нових та перерахунків вже діючих.  

З часу прийняття Кабінетом Міністрів України 28.02.2015 року постанови № 106 «Про 

удосконалення порядку надання житлових субсидій», відповідно до якої з травня 2015 року в 

Україні введений новий порядок надання субсидій, кількість громадян, які зверталися за 

субсидією, щомісячно збільшувалась. Так, станом на 01.05.2015 року обліковувалось 1776 

отримувачів субсидій, а вже на 01.06.2016 року - 6842 отримувача, тобто в чотири рази 

більше. Відповідно навантаження на спеціалістів зросло в рази. 

Окрім цього, протягом декількох останніх місяців змінювалися соціальні нормативи 

користування комунальними послугами для надання пільг і субсидій, вартість твердого 

палива та скрапленого газу, тарифи на електроенергію, двічі послуги ЖЕКу та ОСББ тощо, 

не враховуючи нові призначення та перерахунки вже існуючих справ одержувачів державних 

соціальних допомог та компенсацій. Зросте навантаження на спеціалістів управління і у 

звязку з прийняттям Урядом України постанови від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання 

здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам», відповідно до якої всі функції по 

обліку, прийому, призначенню допомог переселенцям та контролю за цим покладено на 

управління СЗН. 

Для забезпечення безперебійної роботи управління на період масового звернення 

громадян за субсидією було збільшено кількість осіб, що ведуть прийом та обробку 

документів, за рахунок залучення спеціалістів інших відділів управління. Крім цього, для 

спеціалістів, задіяних в даному напрямку роботи, в 2015 році був продовжений робочий час 

до 18
00

 години протягом робочого тижня, а у вихідні дні – за окремими розпорядженнями 

міського голови. Спеціалісти не мають змоги повноцінно відбути відпустки. Особи, що 

прийняті в управління за направленням МРЦЗ на громадські роботи (6 осіб), не можуть 

виконувати кваліфіковану роботу, їх можна залучати лише до друку, доставці повідомлень 

про призначення субсидій, пільг, видачі цих повідомлень в інформаторській, роботі в архіві. 

Ці роботи носять тимчасовий характер, робітники постійно змінюються новими.  

Але це лише тимчасові заходи, які не підвищують продуктивність роботи і не 

впливають на її якість.   



 Аналогічна ситуація виникла по всіх управліннях України. Незважаючи на таку 

складну ситуацію, наше управління завжди було серед перших по показниках призначення 

житлових субсидій. На даний час показники погіршилися через постійне перевантаження 

спеціалістів управління і відсутність достатньої кількості постійних спеціалістів за цим 

напрямком роботи.  

Тому, враховуючи доручення першого заступника голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 21.06.2016 року № 309/01-11"Про виконання протокольного 

рішення за результатами селекторної наради з питань організації роботи відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 "Деякі питання здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" від 16.06.2016 року", п.10 Протоколу 

наради у першого заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з 

керівниками структурних підрозділів облдержадміністрацій та керівниками окремих 

територіальних органів міністерств та відомств України в області від 21.06.2016 року № 23 

(від 22.06.2016 року № 01-15/109/2), доповідну записку заступника начальника управління   

від 11.05.2016 року, у зв’язку з виробничою необхідністю, з метою покращення показників у 

роботі і врегулювання навантаження на спеціалістів відділу прийому громадян та прийняття 

рішень, прошу дозволити перемістити в межах існуючої чисельності працівників управління 

до відділу прийому громадян та прийняття рішень спеціалістів з інших відділів управління. 

Тим самим, з метою впорядкування структури управління, начальник управління 

соціального захисту просить в межах існуючої чисельності працівників управління, 

перемістити оператора комп’ютерного набору   з відділу прийому громадян та прийняття 

рішень до відділу виплат та провідного спеціаліста апарату управління  до відділу праці та 

соціально-трудових відносин.    

  

2. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення.  
Покращення якості надання послуг населенню по оформленню субсидій 

 

3. Механізм виконання рішення скорочення посад та введення необхідних посад для 

покращення обслуговуванн населення при оформленні субсидій 

 

4. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради)___________________. 

 

5. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або 

іншого місця оприлюднення __________________. 

 

6. Дата, підпис та ПІБ 12.07.2016   Зайченко Олена Анатоліївна. 

 

Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом 

секретаря міської ради________________________(Клименко Н.М.) 
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