
 
 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

29.11.2016        № 669 

 

Про організаційно-правові заходи щодо 

впорядкування структури Управління праці та 

соціального захисту населення Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України                   

від 12.03.2005 № 179 (зі змінами від 23.08. 2016 № 545) «Про упорядкування 

структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 

підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 06.04.2016 № 292 «Деякі 

питання оплати праці державних службовців у 2016 році» та з метою 

приведення у відповідність структури управління праці та соціального захисту 

населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації»: 

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 25.06.2014 № 357 «Про затвердження структури 

самостійних структурних підрозділів Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації» виклавши структуру управління праці та соціального 

захисту населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, 

з 01.12.2016 року в новій редакції, що додається. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення розробити та 

затвердити штатний розпис, внести зміни в положення про відділи, сектори, 

розробити посадові інструкції працівників відповідно до внесених змін та 

затвердити їх у встановленому порядку. 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 15.07.2016 № 401 «Про 

організаційно-правові заходи щодо впорядкування структури Управління праці 

та соціального захисту населення Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації». 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови адміністрації Ткаченка Ю. В. 

 

 

Голова          Н. Бондар 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням Голосіївської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

29.11.2016 № 669 

 

 

Структура  

управління праці та соціального захисту населення  

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Начальник управління 1 

Відділ правового забезпечення 

Заступник начальника управління-начальник відділу     1 

Головний спеціаліст     2 

 

Відділ організаційного забезпечення 

Заступник начальника управління-начальник відділу 

Головний спеціаліст 

Провідний спеціаліст 

1 

1 

1 

 

Відділ бухгалтерського обліку 

Начальник відділу – головний бухгалтер  1 

Заступник начальника відділу-головного бухгалтера  1 

Головний спеціаліст  5 

 

Планово-економічний сектор 

Завідувач сектору   1 

Спеціаліст  1 

 

Відділ організації діловодства та управління персоналом 

Начальник відділу  1 

Заступник начальника відділу  

Головний спеціаліст  

1 

2 

Провідний спеціаліст 

Спеціаліст  

1 

1 

 

Сектор претензійно-позовної роботи  

та з питань запобігання і виявлення корупції 

Завідувач сектору  1 

Головний спеціаліст  1 

 

Відділ прийому громадян 

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст  

Провідний спеціаліст   

2 

1 



2 

Відділ прийняття рішень та контролю 

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст  2 

Провідний спеціаліст  1 

 

Сектор розрахунків державних соціальних допомог 

Завідувач сектору  1 

Провідний спеціаліст  1 

 

Відділ державних соціальних інспекторів 

Начальник відділу-головний державний соціальний інспектор  1 

Державний соціальний інспектор  3 

 

Відділ автоматизованих систем управління 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1 

 

Відділ нагляду за призначенням (перерахунком) пенсій 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст 1 

 

Відділ соціальних гарантій і компенсацій 

Начальник відділу  1 

Головний спеціаліст  

Спеціаліст    

1 

1 

 

Відділ з питань опіки та санаторно-курортного обслуговування 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 

 

2 

 

Відділ праці, соціально-трудових відносин 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

 

Сектор з питань моніторингу виплати заробітної плати 

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст 1 

 

Відділ по роботі з учасниками АТО, інвалідами, 

 ветеранами та постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 3 

 



3 

Відділ призначення субсидій 

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст 3 

Провідний спеціаліст 

Спеціаліст 

1 

1 

  

Відділ розрахунку житлових субсидій 

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст 3 

Провідний спеціаліст 2 

 

Відділ контролю за правильністю нарахування житлових субсидій 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 1 

Провідний спеціаліст 1 

 

Відділ розрахунків з постачальниками послуг 

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Провідний спеціаліст 

Спеціаліст 

1 

1 

   

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків 

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст 4 

 

 

Всього 

 

 

88 

 

 

 

 

Керівник апарату  

адміністрації           Б. Білий 


