
 

Управління праці  та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Смілянської міської ради 

 

Адреса: м. Сміла, вул.  Михайла Дорошенка 4  

Телефон:  4-23-87  

e-mail: 03195791@mail.gov.uat 

 
 

Графік роботи управління: 
 

З понеділка по  четвер    з 800 до 1715  

 п'ятниця   з  800 до 1600 

Обідня перерва: з 1300 до 1400  

 

 

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у 

сфері соціального захисту населення в м. Сміла, що включає: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і 

належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної адаптації 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із 

Збройних Сил України та інших військових формувань; 

- організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх 

об’єднаннями; 

- призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, 

встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива; 

- розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення 

становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за 

місцем проживання, перебування; 

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи;  

- підготовка цільових місцевих программ поліпшення стану безпеки і умов праці та 

виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної 

захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні 

цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого 

середовища, зайнятості населення; 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання 

соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, 

ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких 

поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним 

особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та 

отримання житлових субсидій; 

- виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на 

покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей; 

-забезпечує здійснення надання соціальних послуг; 
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Керівництво 

Прокоф'єв Микола Олександрович 

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Смілянської міської ради. 

 На посаді начальника управління працює з 9 вересня 2013 року, має 9 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування. 

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування понад 18 років. 

 Костюченко Дмитро Володимирович 

Заступник начальника управління – начальник відділу державних соціальних інспекторів 

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської 

ради. 

 На посаді заступника начальника управління начальника відділу державних соціальних 

інспекторів управління праці та  соціального захисту населення Смілянської міської ради 

працює з 01 квітня 2014 року, має 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування понад 9 років. 

 

Лісова Наталія Петрівна  

Заступник начальника управління – начальник відділу з питань праці та охорони праці  

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської 

ради. 

На посаді заступника начальника управління - начальника відділу з питань праці та охорони 

праці  управління праці та  соціального захисту населення Смілянської міської раи працює з 10 

лютого  2017 року, має 10 ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування понад 11 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Відділ фінансів та бухгалтерського обліку 

Прізвище, ім’я,     по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Цьома 

Олена Данилівна 

Начальник відділу - 

головний бухгалтер 

13 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

4-03-16 

Тищенко  Наталія 

Іванівна 

Заступник начальника 

відділу 

13 4-03-16 

Килимник Тетяна 

Іванівна 

Головний спеціаліст 13 4-03-16 

Шолох  Ольга 

Романівна 

Провідний спеціаліст-

економіст 

13 4-03-16 

Сектор виплат 

Наталенко  Інна 

Петрівна 

Завідувач сектору 23 

800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

2-02-76 

Оксьом  Олена 

Іванівна 

Провідний спеціаліст 23 2-02-76 

Кузнєцова   Ірина 

Геннадіївна (відпустка по 

догляду за дитиною до 3 

років) 

Провідний спеціаліст 23 2-02-76 

Безсмола   Наталія 

Станіславівна 

Провідний спеціаліст 23 2-02-76 

 Функції відділу: 

- ведення  бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної 

установи та складання звітності; 

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті  бюджетних 

зобов’язань , своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів 

відповідно до взятих бюджетних зобов’язань,  достовірного та у повному обсязі відображення 

операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

 дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти; 

 достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних 

зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; 

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і 

матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; 

-  відображення у документах достовірної та  у повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління 

бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними 

(нематеріальними) ресурсами; 

- контроль за цільовим використанням коштів передбачених для надання всіх видів 

соціальних виплат;  

- здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час 

контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, 

що уповноважені здійснювати контроль за дотримання вимог бюджетного законодавства;  

-  забезпечення збереження майна управління;     

-  складання  на підставі даних бухгалтерського обліку та своєчасне подання  фінансової  

та бюджетної звітності,  а також державної  статистичної, зведеної та іншу звітності в порядку, 

встановленому законодавством; 



- своєчасно та у повному обсязі перерахування  податки та збори (обов’язкові платежі) 

до відповідних бюджетів; 

  забезпечення  дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 

          використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під 

час прийняття документів щодо проведення господарських операцій; 

           інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 

документів, розрахунків та інших статей балансу; 

         -  забезпечення: 

 повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в 

процесі казначейського обслуговування; 

 зберігання, оформлення  та передачу до архіву оброблених первинних документів та 

облікових реєстрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та 

складання звітності, а також звітності; 

 -   здійснення  своєчасної виплати всіх видів допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям 

з дітьми, одноразових грошових допомог непрацюючим особам, компенсаційних виплат  

постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи та фонду інвалідів, відшкодування 

пільг та субсидій організаціям - надавачам послуг, виплати пільг та субсидій населенню 

готівкою, виплати компенсації мобілізованим особам та інших виплат; 

        -  формування  виплатних документів по всім видам соціальних допомог, призначення яких 

здійснюється відділом соціальних виплат; 

        - здійснення передачи вищезазначених виплатних документів до вузла зв"язку та 

банківських  установ; 

       -  ведення  прийому громадян з питань, що належить до компетенції відділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відділ з питань праці та охорони праці 

Прізвище, ім’я,  по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Лісова Наталія 

Петрівна 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу 

10 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

4-04-14 

Шмонова  Наталія 

Георгіївна 

Заступник начальника 

відділу 

5 4-04-14 

Настіч  Лілія 

Анатоліївна 

Головний спеціаліст 5 4-04-14 

Сектор по роботі з постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС 

Ярославцева  Наталія 

Анатоліївна 

Завідувач сектору 27 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

2-02-76 

Тищенко Анна 

Володимирівна 

Головний спеціаліст 27 2-02-76 

Вонарх Раїса 

Михайлівна 

Провідний спеціаліст 13 4-03-16 

Функції відділу: 

- контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та 

небезпечними умовами праці; 

- контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-

правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг 

та компенсацій за роботу в шкідливих умовах; 

- Забезпечує у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб; 

 

- Забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями 

роботодавців та їх об’єднаннями. 

 

- Забезпечує організацію навчання, надає методичну допомогу, інформацію та роз’яснення з 

питань дотримання законодавства про працю, охорону праці та зайнятість населення.  

 

- Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-

договірного регулювання соціально-трудових відносин та бере участь у вирішенні відповідно 

до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).; 

- подання на реєстрацію колективних договорів та угод, здійснення контролю за їх виконанням; 

- консультація спеціалістів підприємств, установ та організацій з питань оплати праці та 

трудових відносин. 

Функції сектору: 

Компенсаційні виплати постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС: 



- Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням осіб, постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС  

- відшкодування щомісячної грошової допомоги у зв”язку з обмеженням споживання продуктів 

харчування 1 та 2 категорії; 

- Виплата щорічної допомоги на оздоровлення;  

- Виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування; 

- Оплата додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів); 

- Виплата допомоги у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі 

вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства, скорочення чисельності або 

штату працівників; 

- Виплата підвищеного розміру учнівських стипендій; 

- Виплата одноразової допомоги при встановленні групи інвалідності постраждалим внаслідок 

аварії на ЧАЕС; 

- Одноразова виплата батькам померлої особи, що постраждала від наслідків Чорнобильської 

катастрофи віднесених до 1 категорії; 

- Одноразова виплата сім’ям, що втратили  годувальника із числа осіб, які належать до 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії; 

- Одноразова виплата дітям – інвалідам, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС; 

- Оформлення подання для отримання статусу  постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- Видача посвідчень особам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відділ з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці  

Прізвище, ім’я,  по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Матюха Світлана 

Юріївна 

Начальник відділу 4 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

2-02-15 

Шепетун Людмила 

Миколаївна 

Головний спеціаліст 4 2-02-15 

Якушенко Олена 

Володимирівна 

Головний спеціаліст 6 2-02-15 

Головченко Тетяна 

Дмитрівна 

Провідний спеціаліст 4 2-02-15 

Ткаченко Юлія 

Миколаївна 

Провідний спеціаліст 6 2-02-15 

Функції відділу: 

- здійснює забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедичними 

виробами; 

- забезпечує санаторно-курортними путівками інвалідів та ветеранів війни і виплата 

компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування; 

- проводить облік інвалідів для забезпечення їх спецавтотранспортом та виплата компенсації на 

бензин, ремонт та транспортні витрати; 

- здійснює направлення інвалідів та дітей-інвалідів у реабілітаційні заклади; 

 - встановлює статус “Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни”; 

 - проводить видачу пільгових посвідчень та листів талонів. 

здійснює перевірку правильності призначення, перерахунку та виплати пенсій управлінням 

Пенсійного фонду України в м. Сміла та Смілянському  районі; 

- здійснює підготовку документів на розгляд обласної комісії з питань встановлення пенсій за 

особливі заслуги перед Україною; 

- здійснює облік та видачу посвідчень „Ветеран праці”. 

- вживає заходи  щодо соціального захисту сімей загиблих та поранених учасників АТО, надає 

консультативну допомогу, спрямовує за потребою до відповідних органів державної влади; 

-  вирішення питання опіки та піклування над недієздатними особами та особами дієздатність 

яких обмежена. 

 

- 

 

 



 

 

Відділ державних соціальних інспекторів 

Прізвище, ім’я,  по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Костюченко Дмитро 

Володимирович 

Заступник начальника 

управління – 

начальник відділу 

3 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

4-23-87 

Сіленко Лариса 

Іванівна 

Державний соціальний 

інспектор 

7 4-43-48 

Бабич Наталія 

Сергіївна 

Державний соціальний 

інспектор 

7 4-43-48 

Тавенко Любов 

Миколаївна 

Державний соціальний 

інспектор 

7 4-43-48 

 Функції сектору:  

- перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан сімей, що 

звертаються за призначенням всіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії; 

- проводить вибіркові перевірки особових справ отримувачів всіх видів соціальної допомоги та 

житлової субсидії; 

- здійснює контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам за 

місцем їх фактичного проживання;    

- готує матеріали щодо припинення надання всіх видів соціальної допомоги та житлової 

субсидії, позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну, зменшення її 

розміру у випадках передбачених законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відділ грошових виплат та компенсацій 

Прізвище, ім’я,  по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Коляда Людмила 

Євгеніївна 

Начальник відділу 3 800-1715 

Обідня перерва: 

1300-1400 

2-09-44 

Ладна Світлана 

Миколаївна 

Заступник начальника 

відділу 

7 2-09-44 

Сектор прийому громадян 

Коваленко Валентина 

Василівна 

Головний спеціаліст 12 

800-1715 

Обідня перерва: 

1300-1400 

4-23-34 

Бусловська Світлана 

В'ячеславівна 

Головний спеціаліст 12 4-23-34 

Пацеля Галина 

Михайлівна 

Головний спеціаліст 

інформатор-

координатор 

12 4-23-34 

Гупало Тетяна 

Іванівна 

Провідний спеціаліст 12 4-23-34 

Горбенко Альона 

Миколаївна 

Провідний спеціаліст 12 4-23-34 

Петрова Олена Яківна Провідний спеціаліст 12 4-23-34 

Шелудько Галина 

Миколаївна 

Провідний спеціаліст 12 4-23-34 

Яцина Анна Ігорівна 

(відпустка по догляду за 

дитиною до 3 років) 

Провідний спеціаліст 12 4-23-34 

Короткова Олена 

Петрівна 

Провідний спеціаліст 12 
 

4-23-34 

Сектор опрацювання документів та прийняття рішень 

Карась Олена 

Георгіївна 

Головний спеціаліст 22 

800-1715 

Обідня перерва: 

1300-1400 

- 

Медведенко Наталія 

Олександрівна 

Головний спеціаліст 16 - 

Бондар Наталія 

Володимирівна 

Провідний спеціаліст 16 - 

Глуховська Лариса 

Іванівна 

Провідний спеціаліст 19 - 

Гурильова Любов 

Сергіївна 

Провідний спеціаліст 23 - 

Рачіпа Наталія 

Григорівна 

Провідний спеціаліст 19 - 

Ласун Тетяна Іванівна Провідний спеціаліст 23 - 

Функції відділу: 

- призначає субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

- призначає допомоги сім‘ям з дітьми: 

- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 



- допомогу при народженні дитини; 

- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

- допомогу на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування; 

- допомогу на дітей одиноким матерям; 

- призначає державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям; 

- призначає державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; 

- призначає державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 

- призначає соціальну допомогу дитині померлого годувальника; 

- призначає щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; 

- призначає тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 

- призначає щомісячну компенсаційну виплату непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80- річного віку; 

- призначає компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги; 

- призначає державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 

- нараховує оплату послуг із здійснення патронату над дитиною; 

- нараховує соціальну допомогу  на утримання дитини в сім”ї патронатного вихователя; 

- здійснює облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції; 

- призначає щомісячну адресну допомогу переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення- 

Прізвище, ім’я,  по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Чумак Юлія 

Вікторівна 

Начальник відділу 8 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

4-04-14 

Мироненко Тетяна 

Михайлівна 

Головний спеціаліст 9 4-04-14 

Ходзіцька Ольга 

Олексіївна 

Провідний спеціаліст 9 4-04-14 

Панасенко Інна 

Анатоліївна 

Провідний спеціаліст 9 
 

4-04-14 

 Функції відділу:  

- веде єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків; 

- веде облік пільговиків по категоріях; 

- проводить звіряння списків пільговиків з підприємствами-надавачами послуг для подальшого 

відшкодування фактично наданих пільг; 

- забезпечує пільгову категорію населення грошовою компенсацією на придбання твердого 

палива та скрапленого балонного газу для побутових потреб; 

- проводить компенсацію витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів Великої 

Вітчизняної війни; 

- нарахування щомісячної фінансової допомоги політичним в”язням та репресованим, що 

проживають на території міста; 

- здійснює організацію виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних  закладів; 

- здійснює перевірку нарахованих сум пільг, що фінансуються з місцевого бюджету відповідно 

до рішень міської ради:матерям-героїням, сім”ям загиблих у Афганістані та  людям з 

інвалідністю по зору.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Відділ організаційно-правового та інформаційно-комп'ютерного забезпечення: 

Прізвище, ім’я,  по-

батькові 

Посада № 

кабінету 

Час роботи Контактний 

телефон 

Гончаренко Людмила 

Миколаївна 

Начальник відділу 25 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

2-02-76 

Корчебна Наталія 

Григорівна 

Головний спеціаліст 25 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

2-02-76 

Панченко Олег 

Миколайович 

Головний спеціаліст 20 800-1715 

Обідня 

перерва: 

1300-1400 

2-09-45 

Функції  відділу: 

- реалізація в управлінні політики держави з питань кадрової роботи та служби в органах 

місцевого самоврядування; 

- підготовка проектів наказів начальника управління; 

- здійснення юридичного супроводу діяльності управління; 

- здійснення заходів по підтримці автоматизованої системи обробки інформації, що існує в 

управлінні, експлуатації електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки. 

 


