
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
 

Про зміни в організації виробництва і праці 

в управлінні праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, внесення  

змін до штатного розпису управління 

 

 
 

Керуючись статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до рішення виконавчого комітету районної у місті ради від 

14 січня 2019 року №10 “Про структуру управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради”, у зв’язку із запровадженням роботи 

Центру надання соціальних та інших адміністративних послуг в форматі 

“Прозорого офісу”, змінами в організації виробництва і праці в управлінні 

праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на підставі 

подання начальника управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради від 11 січня 2019 року №11/527 та від 21 січня 2019 року 

№11/955: 

 

1. Утворити з 15 квітня 2019 року у штаті управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради у межах затвердженої штатної 

чисельності: 
 

1.1. У структурі відділу субсидій та соціальних допомог управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради: 

Сектор №1 відділу субсидій та соціальних допомог у кількості  

11 штатних одиниць; 

Сектор №2 відділу субсидій та соціальних допомог у кількості  

11 штатних одиниць. 
 

1.2. Відділ соціальних гарантій внутрішньо переміщених осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та нагляду за 

призначенням пенсій управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради у кількості 6 штатних одиниць. 
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1.3. Відділ програмного та комп’ютерного забезпечення управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради у кількості 4 штатних 

одиниць. 

1.4. Відділ по роботі з персоналом та із зверненнями громадян управління 

праці та соціального захисту населення районної у місті ради у кількості  

5 штатних одиниць. 

1.5. Сектор з координації прийому громадян управління праці та 

соціального захисту населення районної у місті ради у кількості 2 штатних 

одиниць. 
 

2. Утворити з 15 квітня 2019 року у штаті управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради наступні посади: 
 

- завідувач сектору з координації прийому громадян управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом 

5300 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст - координатор сектору з координації прийому 

громадян управління праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- завідувач сектору №1 відділу субсидій та соціальних допомог 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 5300 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- завідувач сектору № 2 відділу субсидій та соціальних допомог 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 5300 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст сектору №1 відділу субсидій та соціальних 

допомог управління праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 10 штатних одиниць; 

- головний спеціаліст сектору №2 відділу субсидій та соціальних 

допомог управління праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 10 штатних одиниць; 

- начальник відділу соціальних гарантій внутрішньо переміщених осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та нагляду за 

призначенням пенсій управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради з посадовим окладом 6300 гривень на місяць – 1 штатна 

одиниця; 

- заступник начальника відділу соціальних гарантій внутрішньо 

переміщених осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

нагляду за призначенням пенсій управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 5860 гривень на місяць – 

1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу соціальних гарантій внутрішньо 

переміщених осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

нагляду за призначенням пенсій управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 

4 штатних одиниці; 
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- начальник відділу програмного та комп’ютерного забезпечення 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 6300 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу програмного та комп’ютерного 

забезпечення управління праці та соціального захисту населення районної у 

місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 3 штатні одиниці; 

- начальник відділу по роботі з персоналом та із зверненнями громадян 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 6300 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом та із зверненнями 

громадян управління праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 3 штатні одиниці; 

- архіваріус відділу по роботі з персоналом та із зверненнями громадян 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 2600 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст-юрисконсульт управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на 

місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом 

4100 гривень на місяць – 2 штатні одиниці; 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 3 штатні одиниці; 

- головний спеціаліст відділу з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 

1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу праці управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на 

місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст відділу по нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат управління праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- головний спеціаліст, державний соціальний інспектор відділу по 

контролю за цільовим використанням коштів управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на 

місяць – 4 штатні одиниці. 
 

3. Скоротити з 15 квітня 2019 року, відповідно, у штаті управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради наступні посади: 
 

- головний спеціаліст відділу субсидій та соціальних допомог 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 23 штатні одиниці; 
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- начальник відділу організаційно-інформаційної роботи та нагляду за 

призначенням пенсій управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради з посадовим окладом 6300 гривень на місяць – 1 штатна 

одиниця; 

-  головний спеціаліст відділу організаційно-інформаційної роботи та 

нагляду за призначенням пенсій управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 

4 штатних одиниці; 

- провідний спеціаліст відділу організаційно-інформаційної роботи та 

нагляду за призначенням пенсій управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 3500 гривень на місяць – 

2 штатні одиниці; 

- начальник відділу у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради з посадовим окладом 6300 гривень на місяць – 1 штатна 

одиниця; 

- головний спеціаліст відділу у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради з посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 1 штатна 

одиниця; 

- провідний спеціаліст відділу у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 3500 гривень на місяць – 

2 штатні одиниці; 

- головний спеціаліст програмного та комп’ютерного забезпечення 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 4100 гривень на місяць – 4 штатні одиниці; 

- головний спеціаліст по роботі з кадрами управління праці та 

соціального захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом  

4100 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- архіваріус управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради з посадовим окладом 2600 гривень на місяць – 1 штатна 

одиниця; 

- провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку управління 

праці та соціального захисту населення районної у місті ради з посадовим 

окладом 3500 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку управління 

праці та соціального захисту населення районної у місті ради з посадовим 

окладом 3400 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 3500 гривень на місяць – 2 штатні одиниці; 

- спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради з 

посадовим окладом 3400 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 
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- провідний спеціаліст відділу з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради з посадовим окладом 3500 гривень на місяць – 

1 штатна одиниця; 

- провідний спеціаліст відділу праці управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради з посадовим окладом 3500 гривень на 

місяць – 1 штатна одиниця; 

- провідний спеціаліст відділу по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат управління праці та соціального захисту населення районної 

у місті ради з посадовим окладом 3500 гривень на місяць – 1 штатна одиниця; 

- державний соціальний інспектор відділу по контролю за цільовим 

використанням коштів управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради з посадовим окладом 3500 гривень на місяць – 4 штатні 

одиниці. 
 

4. Відповідно до статті 32 КЗпП України персонально попередити про 

зміни з 15 квітня 2019 року істотних умов праці, що полягають у зміні 

професійно-кваліфікаційної структури посад управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради та найменувань посад: 
 

 

- АВДОЩЕНКО Вікторію Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- БІЛИЧ Оксану Олексіївну, головного спеціаліста відділу субсидій та 

соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- БУРЛАКУ Юлію Володимирівну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ВАЩЕНОК Жанну Віталіївну, головного спеціаліста  відділу субсидій 

та соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- ДУБОВИК Ларису Вікторівну, головного спеціаліста відділу субсидій 

та соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- ЗУБ Наталію Іванівну, головного спеціаліста відділу субсидій та 

соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- КИРИЛЕНКО Інну Миколаївну, головного спеціаліста відділу субсидій 

та соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- КЛЮШНИЧЕНКО Наталію Валеріївну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ЛАДОХУ Олесю Сергіївну, головного спеціаліста відділу субсидій та 
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соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- ЛУК’ЯНИЦЮ Вікторію Володимирівну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- МОРГУН Тетяну Михайлівну, головного спеціаліста відділу субсидій 

та соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- ПОЛЯНСЬКУ Оксану Василівну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- РЕБОГОВУ Ірину Михайлівну, головного спеціаліста відділу субсидій 

та соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- РОЗЛАЧ Ірину Сергіївну, головного спеціаліста відділу субсидій та 

соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради, 

- СИДОРОВИЧ Ірину Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- СЬОМАКУ Людмилу Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ТИМОШЕНКО Катерину Сергіївну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ХОХЛОВУ Марину Станіславівну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ЯКУБУ Валентину Костянтинівну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ЯРОШЕНКО Наталію Василівну, головного спеціаліста відділу 

субсидій та соціальних допомог управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- КОЛОМІЄЦЬ Наталію Григорівну, начальника відділу організаційно-

інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій управління праці та 

соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ГЕРАСИМЕНКО Наталію Петрівну, головного спеціаліста відділу 

організаційно-інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- МАКАРОВУ Ольгу Миколаївну, головного спеціаліста відділу 

організаційно-інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ПАНЧЕНКО Діану В’ячеславівну, головного спеціаліста відділу 
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організаційно-інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ТИМОШЕНКО Валентину Іванівну, головного спеціаліста відділу 

організаційно-інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- БЕНДІК Аллу Анатоліївну, провідного спеціаліста відділу 

організаційно-інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ІВАСЕНКО Марину Миколаївну, провідного спеціаліста відділу 

організаційно-інформаційної роботи та нагляду за призначенням пенсій 

управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ЧУХ Світлану Михайлівну, головного спеціаліста відділу у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ПИВОВАР Світлану Іванівну, провідного спеціаліста відділу у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- ПІНЧУК Тетяну Петрівну, провідного спеціаліста відділу у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи управління праці 

та соціального захисту населення районної у місті ради, 

- БОРДАКОВУ Олену Михайлівну, головного спеціаліста програмного 

та комп’ютерного забезпечення управління праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради, 

- ЛОЗБЕНЯ Олександра Олександровича, головного спеціаліста 

програмного та комп’ютерного забезпечення управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради, 

- НІКОЛАЄНКО Світлану Михайлівну, головного спеціаліста 

програмного та комп’ютерного забезпечення управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради, 

- КРАВЕЦЬ Ганну Миколаївну, головного спеціаліста по роботі з 

кадрами управління праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради, 

- ЛУТЧЕНКО Лідію Юріївну, архіваріуса управління праці та 

соціального захисту населення районної у місті ради. 
 

5. Начальникові управління праці та соціального захисту населення 

районної у місті ради Марчук І.П. ознайомити працівників зі змінами істотних 

умов праці під підпис та внести відповідні зміни до штатного розпису. 
 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-

керуючого справами виконкому Личак С.О. 

 

 

Голова районної у місті ради                                        Т.С. Кузнецова-Молодчая 


