
                                                                                                    
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16 грудня 2021 року 
 

Про затвердження структури  

управління соціального захисту  

населення виконавчого комітету  

Лубенської міської ради у  

новій редакції 
 

З метою впорядкування діяльності управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити структуру управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області  у новій редакції з 1 січня 2022 року згідно з додатком.  

2. Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до рішення Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області від 17 грудня 2020 року 

«Про перейменування, затвердження загальної чисельності штатних 

працівників, Положення та структури управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради». 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник 

Щербак В.О.) внести зміни до штатного розпису.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки і постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету, фінансів. 

                 

 

 

 

 

 

Лубенський міський  голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Додаток  

до рішення чотирнадцятої сесії  

восьмого скликання  

від 16 грудня 2021 року 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                            Маргарита КОМАРОВА  

Начальник управління 

Перший заступник начальника 

управління 

Заступник начальника управління-

начальник відділу соціальних 

допомог і компенсацій 

Відділ з питань праці та 

врегулювання соціально-трудових 

відносин 

Відділ у справах осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та 

громадян, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

Головний спеціаліст з питань 

забезпечення автоматизованої 

обробки інформації 
Відділ соціальних допомог і 

компенсацій 

 

Сектор прийняття заяв та 

документів 

 

Сектор опрацювання заяв та 

прийняття рішень 

Відділ персоніфікованого обліку 

пільгових категорій громадян 

Оператор комп’ютерного набору 

Головні спеціалісти 

Завідувач господарства 

Відділ організаційно-кадрової 

роботи 

Прибиральник службових приміщень 

Відділ фінансів та 

бухгалтерського обліку 

 

Сектор грошових виплат 

Сектор по нарахуванню 

соціальних виплат   



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

структури управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради у новій редакції» 

 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року №1035 

«Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за 

дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, 

соціальних послуг та за дотриманням прав дітей» скасовано дію постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року №1091 «Деякі питання 

надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», якою 

затверджено Положення про головного державного соціального інспектора 

та державного соціального інспектора та визначені функціональні обов’язки 

соціальних інспекторів. 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської  

міської ради            В.О. Щербак 
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