
Даний матеріал наводиться в демонстративних цілях. 

Через це файл не відображає повний обсяг роботи. Для 

отримання цілісної інформації по цій чи іншій роботі 

звертайтесь до менеджерів сайту kursach.in.ua 
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1. Головне управління пенсійного фонду України у Львівській області 

 

Особливості функціонування організації 

 

Організаційно-правова структура організації 

Нижче на рисунку зображена структура Головного управління Пенсійного 

фонду України у Львівській області. Цифрами вказані кількість працівників в 

кожній ланці. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

організації 

1. Правління Пенсійного фонду України здійснює керівництво 

діяльністю Пенсійного фонду України, є колегіальним органом, чисельність і 

персональний склад якого затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2. Правління Пенсійного фонду України у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами 
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Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 

3. Правління Пенсійного фонду України здійснює повноваження, 

визначені пунктом 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2014 р. № 280, шляхом 

прийняття постанов. 

 

 

 

 

Головні напрямки роботи організації  
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Основні новини, заходи 2019-2020 років 

1. Пенсійний фонд України у Львівській області пропонує ознайомитись з 

платформою для дистанційного спілкування -  https://www.pfu.gov.ua/2122312-

pensijnyj-fond-ukrayiny-proponuye-oznajomytys-z-platformoyu-dlya-dystantsijnogo-

spilkuvannya/ 

На мою думку, даний інформативний захід є актуальним та правильним 

заходом з урахуванням сучасної ситуації в Україні та в світі. Адже громадяни, 

котрим необхідна термінова консультація в Фонді, але які через пандемію та 

карантинові заходи не можуть потрапити до фізичного представництва, мають  

2. Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової 

грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень – 

https://www.pfu.gov.ua/2122158-pensijnyj-fond-spryamuvav-9-9-mlrd-gryven-na-

vyplatu-odnorazovoyi-groshovoyi-dopomogy-pensioneram-u-rozmiri-1-000-gryven/ 

https://www.pfu.gov.ua/2122312-pensijnyj-fond-ukrayiny-proponuye-oznajomytys-z-platformoyu-dlya-dystantsijnogo-spilkuvannya/
https://www.pfu.gov.ua/2122312-pensijnyj-fond-ukrayiny-proponuye-oznajomytys-z-platformoyu-dlya-dystantsijnogo-spilkuvannya/
https://www.pfu.gov.ua/2122312-pensijnyj-fond-ukrayiny-proponuye-oznajomytys-z-platformoyu-dlya-dystantsijnogo-spilkuvannya/
https://www.pfu.gov.ua/2122158-pensijnyj-fond-spryamuvav-9-9-mlrd-gryven-na-vyplatu-odnorazovoyi-groshovoyi-dopomogy-pensioneram-u-rozmiri-1-000-gryven/
https://www.pfu.gov.ua/2122158-pensijnyj-fond-spryamuvav-9-9-mlrd-gryven-na-vyplatu-odnorazovoyi-groshovoyi-dopomogy-pensioneram-u-rozmiri-1-000-gryven/
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3. Пенсіонери Львівщини старше 80 років отримають щомісячну 

компенсацію до пенсії https://www.pfu.gov.ua/lv/205241-pensionery-lvivshhyny-

starshe-80-rokiv-otrymayut-shhomisyachnu-kompensatsiyu-do-pensiyi/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.pfu.gov.ua/lv/205241-pensionery-lvivshhyny-starshe-80-rokiv-otrymayut-shhomisyachnu-kompensatsiyu-do-pensiyi/
https://www.pfu.gov.ua/lv/205241-pensionery-lvivshhyny-starshe-80-rokiv-otrymayut-shhomisyachnu-kompensatsiyu-do-pensiyi/
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2. Департамент соціального захисту України у Львівській області 

 

Особливості функціонування організації 

 Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної 

адміністрації  є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, який 

утворює голова обласної державної адміністрації, підпорядкований голові 

обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний 

Міністерству соціальної політики України.   

Департамент був заснований 16.06.2000 року. Адреса: 79046, Львівська обл., 

місто Львів, Галицький район, ВУЛ.МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ, будинок 10. 

Департамент координує діяльність територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади у сфері соціального захисту та 

сприяє їм у виконанні завдань і функцій, які покладені на них. 
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Департамент соціального захисту населення ЛОДА  (48 штатних одиниць) станом на 15.07.2019 [3] 

 

 

 

Директор департаменту  

Заступник 

директора 

департаменту-

начальник 

управління 

соціальних 

гарантій та 

діяльності 

закладів і установ 

(1 особа) 

Начальник 

управління 

соціального 

обслуговування  

(1 особа) 

Начальник 

управління з 

питань 

праці та 

сімейної 

політики (1 

особа) 

Заступник 

директора 

департаме

нту 

(1 особа) 

(1)  Відділ житлових 

субсидій, 

соціальних виплат 

та допомог 

(4 особи) 

 
Відділ 

персоніфікованого 

обліку та у справах 

захисту населення 

від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи (4 особи) 

 

Відділ фінансово-

господарської 

діяльності 

закладів і установ 

(4 особи) 

Відділ надання 

соціальних 

послуг  

(5 осіб) 

Відділ 

соціального 

захисту осіб з 

інвалідністю (5 

осіб) 
Сектор 

соціального 

захисту 

учасників АТО 

(ООС)  та 

Революції 

Гідності 

(3 особи)  

Відділ оплати 

праці, охорони 

праці та 

соціально-

трудових 

відносин (4 

особи) 

 

 

Відділ сімейної 

політики (4 

особи) 

Відділ 

фінансово-

бухгалтерськ

ого обліку, 

кадрової та 

правової 

роботи  (8 

осіб) 

Секрета

р 

керівни

ка (1 

особа) 

Водій  

(1 

особа) 



Головні напрямки роботи організації  

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної 

соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту 

населення, що включає: 

1 визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня 

життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, 

галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального 

захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в 

сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми; 

2. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної 

підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, 

ветеранів війни, праці, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством 

України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, 

забезпечення ведення обліку осіб, котрі мають право на пільги згідно із 

законодавством України; 

 

Основні новини, заходи 2019-2020 років 

1. До діяльності "пунктів збору" долучається Університет безпеки 

життєдіяльності - https://loda.gov.ua/news?news_departments=20&id=50972 

Дана подія являється позитивною, оскільки ще однин заклад із 

небайдужими людьми висловив свою готовність допомагати людям, котрі мають 

потребу в чомусь під час карантину. Адже допомогти в функціонуванні "пунктів 

збору" зголосилися долучитися представники Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. Зокрема, майже 90 студентів/курсантів 

цього навчального закладу готові допомогти у діяльності "пунктів збору" та 

забезпеченні громадянам товарами першої необхідності. 

https://loda.gov.ua/news?news_departments=20&id=50972
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2. Департамент соціального захисту нагадує: особи, які постраждали від 

торгівлі людьми, мають право на допомогу - 

https://loda.gov.ua/news?news_departments=20&id=50916 

3. На Львівщині відбулась конференція задля підтримки жінок, які 

борються із раком - https://loda.gov.ua/news?news-date-from=10.10.2019&news-

date-to=27.05.2020&news_departments=20&id=48087 

 

 

 

https://loda.gov.ua/news?news_departments=20&id=50916
https://loda.gov.ua/news?news-date-from=10.10.2019&news-date-to=27.05.2020&news_departments=20&id=48087
https://loda.gov.ua/news?news-date-from=10.10.2019&news-date-to=27.05.2020&news_departments=20&id=48087
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3. Фонд соціального страхування України у Львівській області 

 

Особливості функціонування організації 

Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює 

керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових 

внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за 

цими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та 

здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. 

 

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 

у Львівській області знаходиться за адресою 79041, м.Львів, вул.. Героїв УПА, 

73, 8 корпус,  5й поверх. Контакти: тел.. (032) 277-70-07, 277-70-02 e-

mail: fsslv@ukr.net.  

 

Організаційно-правова структура організації 

 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Телефон 

В.о. начальника управління 
Бобеляк Юрій 

Ярославович 
(032) 277-70-03 

Заступник начальника 

управління 
Нашора Леся Іванівна (032) 277-70-04 

Відділ страхових виплат та матеріального забезпечення 

Начальник відділу 
Івашків 

Оксана  Ярославівна 
(032) 277-70-47 

сектор матеріального забезпечення 

Завідувач сектору Осмак Ілона Степанівна (032) 277-70-29 

сектор страхових виплат 

Завідувач сектору 
Кочан-Білоус Юлія 

Богданівна 
(032) 277-70-46 

Відділ медичних та соціальних послуг 

Начальник відділу 
Починок Оксана 

Олександрівна 
(032) 277-70-77 

mailto:fsslv@ukr.net
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Відділ профілактики страхових випадків 

Начальник відділу 
Біловус Михайло 

Григорович 
(032) 277-70-66 

Відділ перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності 

Начальник відділу Гера Микола Федорович (032) 277-70-35 

Відділ аналізу та контролю за використанням роботодавцями коштів Фонду 

Начальник відділу 
Шевченко Тетяна 

Іванівна 
(032) 277-70-83 

Заступник начальника 

відділу 

Шевчук Лариса 

Валентинівна 
(032) 277-70-84 

Фінансово-економічний відділ 

Начальник відділу 
Красилович Тетяна 

Олександрівна 
(032) 277-70-86 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Начальник відділу-

головний бухгалтер 

Андрусевич Ольга 

Михайлівна 
(032) 277-70-14 

Сектор бухгалтерського обліку 

Заступник начальника 

відділу- 

завідувач сектору 

бухгалтерського обліку 

  

Пічко Оксана Романівна 

  
(032) 277-70-22 

Сектор нарахування заробітної плати 

Завідувач сектору 
Бандурист Оксана 

Петрівна 
(032) 277-70-16 

Відділ внутрішнього аудиту 

Начальник відділу 
Пушкіна Наталія 

Олексіївна 
(032) 277-70-71 

Юридичний відділ 

Начальник відділу Лісник Ігор Валерійович (032) 277-70-60 

Відділ по роботі з персоналом 

Начальник відділу 
Думич Надія 

Ярославівна 
(032) 277-70-41 

Відділ організаційної роботи та документообігу 

Начальник відділу 
Ковалевич Оксана 

Богданівна 
(032) 277-70-07 

Відділ інформаційного забезпечення 

Начальник відділу Божик Тарас Богданович (032) 277-70-55 

Відділ адміністративно-господарського забезпечення 

Начальник відділу 
Гавришкевич Ігор 

Романович 
(032) 277-70-10 

Сектор з питань запобігання корупції 
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Основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

організації 

 Діяльність органу відбувається згідно регламенту таких нормативн-

правових жокументів як: Закон України «Про доступ до публічної інформації», 

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», тощо. 

 

Головні напрямки роботи організації   

Згідно офіційного сайту, організації передбачає:  

- Облік страхувальників і доходів 

- Підприємства0боржники 

- Надання матеріального забезпечення та страхових виплат 

- Медичні та соціальні послуги 

- Профілактика виробничого травматизму 

- Контроль за обґрунтованістю листків працездатності  

- Юридична діяльність 

- Робота зі зверненнями громадян, доступ до публічної інформації [5]. 

 

Основні новини, заходи 2019-2020 років 

1. Фонд компенсує 50% втраченого заробітку за лікарняними через 

ізоляцію від COVID-19  - 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2901185429972230&set=a.8578699676371

30 

Дана подія, котра відтворена на сторінці у Facebook являє собою добру 

новину для населення. Адже це допомога тим, хто за словами у зв'яві матиме 

право на таку допомогу. Від ФССУ отримають допомогу застраховані особи за 

Завідувач сектору 
Баб’як Іван 

Костянтинович 
- 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2901185429972230&set=a.857869967637130
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2901185429972230&set=a.857869967637130
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4. Львівський обласний центр зайнятості  

 

Особливості функціонування організації 

Львівський обласний центр зайнятості знаходиться за адресою: 79039, м. 

Львів, вул. Бортнянського, 11а, e-mail: kanc@locz.gov.ua, тел. : (032) 297-16-97. 

Державна служба зайнятості створена в грудні 1990 року на підставі 

постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 21.12.1990 № 381 «Про 

створення державної служби зайнятості в Українській РСР» шляхом перебудови 

діючої на той час служби працевлаштування на спеціалізовану службу, до 

завдань якої належить забезпечення комплексного вирішення питань, пов'язаних 

з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, 

працевлаштуванням, соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих 

громадян. 

Основним законодавчим актом, який регулює діяльність державної служби 

зайнятості, став Закон України «Про зайнятість населення» (№ 803-ХІІ від 

01.03.1991). Цей закон визначив соціальні гарантії з боку держави в реалізації 

громадянами права на працю та основні засади діяльності державної служби 

зайнятості. 

З 1 січня 2001 року у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

(№ 1533-ІІІ від 02.03.2000) та створенням Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття функції 

виконавчої дирекції Фонду покладені на державну службу зайнятості. 

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі представниками 

державної сторони, застрахованих осіб та роботодавців. 

На сьогодні державна служба зайнятості є активним посередником на 

ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи, вона на безоплатній основі 

надає послуги із пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, послуги з 

державного соціального страхування на випадок безробіття, а також  здійснює 

виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. 
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Організаційно-правова структура організації 

 

Керівники відділів обласного центру зайнятості 
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Основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

організації 

 

Головні напрямки роботи організації 

 

Сьогодні служба зайнятості перебуває на етапі перебудови. Головним 

принципом її діяльності є індивідуальний підхід до потреб і можливостей кожної 

особи задля надання їй максимальної допомоги у працевлаштуванні. 

На семінарах із загальних питань зайнятості, які щотижнево проводять 

. 

 

Основні новини, заходи 2019-2020 років 

1. Резюме – надійний помічник у працевлаштуванні - 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/rezyume-nadiynyy-pomichnyk-u-pracevlashtuvanni 

Дана стаття призначена для інформування населення про важливість такої 

речі як резюме. Працівники центру проводили вебінар на тему важливості 

резюме в сучасному світі та правильності його складання. Ця подія була 

надзвичайно важливою та гадаю, матиме позитивний ефект на 

працевлаштування в області та країні загалом. 

2. Вебінари як нова форма надання профорієнтаційних послуг - 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/vebinary-yak-nova-forma-nadannya-

proforiyentaciynyh-poslug 

3. Навчання – один з найважливіших аспектів життя - 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/navchannya-odyn-z-nayvazhlyvishyh-aspektiv-zhyttya 

 

https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/rezyume-nadiynyy-pomichnyk-u-pracevlashtuvanni
https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/vebinary-yak-nova-forma-nadannya-proforiyentaciynyh-poslug
https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/vebinary-yak-nova-forma-nadannya-proforiyentaciynyh-poslug
https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/navchannya-odyn-z-nayvazhlyvishyh-aspektiv-zhyttya
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Висновки 

 

В процесі проходження ознайомчої практики, мною було розглянуто 

діяльність 4 організацій Львова. Це були: Головне управління пенсійного фонду 

України у Львівській області; Департамент соціального захисту України у 

Львівській області; Фонд соціального страхування України у Львівській області 

та  
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