
“Додаток 1  

до Порядку  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 жовтня 2017 р. № 815) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ начальника управління соціального захисту 

населення Миргородської райдержадміністрації 

04.04.2018 № 8 

УМОВИ  

проведення конкурсу 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
виконує функції щодо прийому документів та 

призначення допомог, компенсацій ; 

здійснює прийом громадян з питань надання 

усіх видів соціальної допомоги і компенсацій;  

приймає заяви та інші документи, на підставі 

яких призначаються допомоги, субсидії  

перевіряє правильність оформлення 

документів; 

створює та реєструє особову справу; 

визначає середньомісячний сукупний дохід, 

прожитковий мінімум сім’ї; 

здійснює розрахунки розміру допомог і 

компенсацій; 

установлює терміни  призначення допомог і 

компенсацій; 

готує проекти рішення щодо призначення 

(відмови у призначенні) усіх видів соціальної 

допомоги; 

веде журнал прийому заяв і документів для 

призначення усіх видів допомог або журнал 

реєстрації обробки заяв/особових справ: 

проводить перерахунки раніше призначених 

допомог та субсидій: 

готує запити в установи, організації, 

підприємства; 

проводить інвентаризацію справ отримувачів 

соціальних допомог, компенсацій та 

індивідуально-масові перерахунки соціальних 

допомог; 

після прийняття рішення щодо призначення 

(відмови) соціальної допомоги готує та 

передає для відправки заявникові 

повідомлення про призначення (відмову) 

соціальної допомоги; 

сприяє громадянам району в отриманні 

необхідних документів щодо призначення 



допомоги та житлових субсидій; 

в установлені терміни розглядає звернення 

громадян з питань, що належать до 

компетенції відділу і вживає відповідних 

заходів, проводить роз’яснювальну роботу 

серед населення з питань надання державних 

допомог, субсидій та компенсацій;   

удосконалює методи організації роботи на 

основі запровадження сучасних 

інформаційних технологій, використання 

банків даних, комп'ютерної техніки, засобів 

зв'язку;  

працює над удосконаленням професійної 

майстерності,  вивчає нові нормативно-

правові документи й зміни до діючих, 

матеріали періодичних видань із питань, що 

стосуються соціального захисту населення; 

виконує доручення начальника Управління, 

начальника відділу, заступника начальника 

відділу та завідувача сектором, які пов'язані з 

функціональними обов'язками. 

дотримується правил і норм внутрішнього 

трудового розпорядку, правил охорони праці 

та протипожежного захисту. 

виконує функції щодо прийому документів та 

призначення допомог, компенсацій згідно 

графіку ротації; 

здійснює прийом громадян з питань надання 

усіх видів соціальної допомоги і компенсацій;  

 

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий 

оклад – 4100 грн, інші виплати відповідно до 

Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Тимчасово (на період відсутності основного 

працівни-ка) 

Перелік документів, необхідних для участі 

в конкурсі, та строк їх подання 

Копія паспорта громадянина України;  

 заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній  формі;  

письмова заява, в якій особа повідомляє, що 

до неї не застосовуються заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади», та 

надає згоду на проходження перевірки та на 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного закону або копію 



довідки встановленої форми про проходження 

такої перевірки; 

копія (копії) документу (документів) про 

освіту; 

оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

декларація особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік  

Документи приймаються до 17:00 14.05.2018 

року   

  

  

  

    

Місце, час та дата початку проведення 

конкурсу 

м. Миргород, вул.. Гоголя 80, 27 квітня  2018 

року, 10 год.00 хв. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Рудь Вікторія Миколаївна, (05355) 5-32-83, 

upsznmyrgrda@adm-pl.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища, ступінь вищої освіти – молодший 

бакалавр, бакалавр  

2. Досвід роботи Не потребує 

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Професійні знання  Володіння спеціальними знаннями, 

необхідними для призначення державних 

допомог, субсидій та компенсацій 

2. Якісне виконання поставлених 1)Вміння працювати з інформацією; 



завдань 2)вміння вирішувати комплексні завдання; 

3)вміння надавати пропозиції, їх аргументи  

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання:  

Конституції України;  

Закону України “Про державну службу”;  

Закону України “Про запобігання корупції” 

2. Знання спеціального законодавства, 

що пов’язане із завданнями та змістом 

роботи державного службовця 

відповідно до посадової інструкції 

(положення про структурний 

підрозділ) 

Закони України : «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам», «Про державну соціаль-ну 

допомогу особам, які не мають права на  

пенсію, та нівалідам",  «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

порядок призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце їх 

проживання  невідоме», «Про затвердження 

Порядку пизначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги», «Положення про надання 

населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу», 

твердого та рідкого пічного побутового 

палива» 

Інші законодавчі та нормативно-правові акти, 

які стосуються призначення допомог, 

субсидій та компенсацій 

 

 

Заступник начальника управління                         С.М.Данилевський 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

