УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Юридична адреса :
Електронна адреса :

вул. Героїв УПА, м. Сокаль, 11 Львівська обл., Інд. 80000
upszn.sokalrda@i.ua
Підпорядкованість: Сокальська районна державна адміністрація
Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА
Спеціаліст

02

02/1

Час прийому

Каб.

Огінський Володимир
понеділок,
середа
31
Начальник управління
Богданович
00
00
9 - 13
тел. 7-20-63
Заступник начальника
Ложовська Галина Степанівна
щоденно
19
900 - 1300
управління
тел. 7-20-94
Відділ призначень соціальних допомог і компенсацій
Марцинюк Ірина Романівна
щоденно
19
Начальник відділу
900 - 1300
тел. 7-20-94
- сектор прийому громадян
тел. 7-20-67
Завідувач сектору
Спеціаліст
Спеціаліст

Холод Надія Володимирівна
Слободян Ольга Іванівна
Кравчук Лідія Романівна

Спеціаліст

Дволітчук Валентина Михайлівна

понеділок четвер
900 - 1800
п’ятниця
900 - 1645
без обідньої
перерви

Громадська
приймальна

01

Прізвище ім’я по батькові спеціаліста

• прийом документів на всі види державних допомог та субсидій

- сектор прийняття рішень

тел. 7-20-94

Завідувач сектору

Ференц Світлана Петрівна

Головний спеціаліст

Войтович Оксана Богданівна

02/2

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

понеділок четвер
900 - 1800
п’ятниця
900 - 1645
обід
00
13 - 1345

19

Жируха Ганна Іванівна
Іванець Галина Павлівна
Спеціалісти
Білик Світлана Несторівна
14/15
Литвин Наталія Олександрівна
призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;
оформлення документів на придбання твердого палива та скрапленого газу;
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
допомога сім’ям з дітьми:
• допомога при народженні дитини;
• допомога непрацюючим жінкам по вагітності та пологах;
• допомога на дітей які перебувають під опікою та піклуванням;
• допомога одиноким матерям;
державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам;
допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ гр. в наслідок психічного розладу;
компенсація непрацюючим особам по догляду за інвалідом І гр. та особою, яка досягла 80- річного віку;
надбавка на догляд інвалідам І гр.;
компенсація за телефон інвалідам І гр.;
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

03

Відділ соціальних виплат та бухгалтерського обліку

тел. 7-20-65

03/1

03/2

Заступник начальника управління –
головний бухгалтер

Саганська Орися Василівна

щоденно
900 - 1300

20

Завідувач сектору виплат

Мерко Світлана Євгенівна

щоденно
900 - 1300

26

Спеціаліст сектору

Катинська Наталія Олександрівна

прийом не
проводять

26

Завідувач сектору бухгалтерського
обліку

Стодольна Мирослава Олегівна

щоденно
900 - 1300

21

Головний спеціаліст

Танасійчук Тетяна Володимирівна

Спеціаліст сектору

Ранця Оксана Іванівна

Відділ соціальних гарантій та пільг

08
Начальник відділу

•

Касян Галина Фердинандівна

тел. 7-20-66

прийом не
проводять

21
21

тел. 7-20-66
щоденно
900 - 1300

22

понеділок четвер
900 - 1800
п’ятниця
900 - 1645
обід
00
13 - 1345

25

Сектор персоніфікованого обліку та пільг
Головний спеціаліст

Бахур Ірина Миколаївна

Спеціалісти

Козійчук Ганна Ярославівна
Лах Катерина Ярославівна

08

•
•
•

створення реєстру осіб які мають право на пільги;
надання консультацій щодо пільг;
приймання документів для відшкодування пільги від уповноваженої особи житлових організацій усіх форм
власності;
виплата компенсації громадянам які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС.

•

• Сектор соціальних гарантій
Завідувач сектору

тел. 7-20-67
Ісаєва Ганна Миколаївна

04

Провідний спеціаліст

Сідь Тетяна Романівна

понеділок четвер
900 - 1800
п’ятниця
900 - 1645
обід
00
13 - 1345

3

• оформлення документів на комісії з питань установлення статусу ветеранів війни та проведення роз'яснювальної
роботи щодо чинного законодавства з цих питань;
• видача посвідчень про право на пільги пільговим категоріям (учасники війни, ветерани праці);
• оформлення документів на санаторно-курортне лікування;
• оформлення направлення до будинків-інтернатів;
• оформлення документів на одноразову допомогу інвалідам;
• оформлення документів для пільгового (безкоштовного) проїзду;
• оформлення документів на виплату компенсацій інвалідам на бензин, на ремонт, на технічне та на
транспортне обслуговування;
• оформлення документів інвалідам, що потребують забезпечення автотранспортом або його перереєстрація;
• забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації.
05

Відділ контролю

тел. 7-20-64

05/1

Начальник відділу
(з соціально - трудових відносин)

Бурчало Галина Любомирівна

понеділок,
середа
900 - 1800
вівторок,
четвер
900 - 1300
обід
00
13 - 1345

Головний спеціаліст
27
05/2 (з контролю за правильністю
Лях Тетяна Володимирівна
призначення та виплати пенсії)
Провідний спеціаліст
(з питань охорони праці та
альтернативної служби)
• з питань щодо оплати праці й трудових відносин;
• з питань колективних договорів підприємств, установ, організацій та доповнень до них;
• з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності населення на території району;
• з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру;
• з організації навчання й перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб підприємств і організацій,
які не мають вищих органів.
• контроль правильності призначення та виплати пенсій Пенсійним фондом України у Сокальському районні

Соціальний інспектор

06

Державний соціальний інспектор

Бельзецька Ганна Павлівна

тел. 7-20-67
понеділок,
середа
900 - 1800
вівторок,
четвер
900 - 1300
обід
00
13 - 1345

3

• перевірка вірогідності та повноти надання інформації про майновий стан громадян, що подається для
призначення допомоги;
• проведення обстеження матеріально-побутових умов вдома одержувачів субсидій;
• проведення обстеження матеріально-побутових умов вдома для надання допомоги через догляд за психічно
хворими;
• проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Сімейна політика

07

Головний спеціаліст

•

Скребуха Ольга Степанівна

тел. 7-20-66
понеділок четвер
900 - 1800
п’ятниця
900 - 1645
обід
00
13 - 1345

25

УВАГА!
Прийом громадян громадською приймальнею
проводиться щоденно без обідньої перерви
Графік роботи
00

9

00

до 18
00

9

понеділок - четвер

до 16

45

п’ятниця

обідня перерва з 13

00

45

до 13

