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ПОСАДОВА IHCTP
начаJIьника Управлiння працi та соцiал

Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi д

I. Загальнi п

1.1. Начальник Управлiння працi та
ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ
Управлiння) забезпечуе реалiзацiю державноi
захисту громадян району та державноI служби
Кисвi державноi адмiнiстрацiI.

1.2. Начальник Управлiння у своТй

с[рямування освiтньо-квалiфiкацiйним piBHe
роботи за фахом у державнiй службi на KepiBH
або стаж роботи за фахом на керiвних посада

заступнику голови ПодiльськоТ райоrrноТ в Mi кисвi державнот адмiнiстрашiт,
а також Щепартаменту соцiальноi полiтики
MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT державноi адмiн

виконавчого органу КиТвськоТ
cTpauii).

1.3. Посада начальника Управлiння вiдн ься до посад категорiТ кБ>.
е бути призначена особао яка
вiдповiдного професiйного
магiстра, спецiалiста; стаж

1.4. На посаду начаJIьника Управлiння м
мае громадянство УкраТни, вищу ocBi

х посадах не менш трьох poklB
в iнших сферах економiки не
и iз виконання структурнимменше п'яти poKiB при необхiдностi вихо

пiдроздiлом основних завдань та функчiй.
1.5. Начальник Управлiння признач на посаду та звiльнясться з

посади головою Подiльськоi районttоi в MicTi
погодженням iз заступником голови район

исвi державноТ адмiнiстрацiТ за
,Т державноТ алмiнiстрашiТ f.&,

вiдповiдно, з директором Щепартаменту со
органу КиТвськоI мiськоi ради (Киiвськоi Mic оТ державноI адмiнiстрачii') з
дотриманням вимог Закону Украiни <Про ржавну службу> та чинного
законодавства про працю.

1.6. Начальник Управлiння повинен знати Конститучiю УкраТни; закони
украiни uпро державну службу> та <про запобiгання корупчiт>, irормативно -правовi акти, що стосуються державноТ служби ,Еа дiяльностi Управлiння; указита розпОрядження Президента Украiни, постаfови Верховноi Ради УкраТни,
постанови та розпорядження Кабiнету MiHicTpip Украiни, накази MiHicTepcTBa
соцiальноI полiтики Украiни, розпорядженнd .oniu КиТвськоТ MicbKoT та
подiльськоi районнот державних адмiнiстрацiй, fiакази директора fiепартаменту
соцiальнОТ полiтикИ виконавI{оI,О органУ КиТqськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi'
мiсъкоi державноi адмiнiстрацii) ; n"runr, [r,о нале}кать до компетенrtij.
Управлiння; основи дерх(авного управлiння, |,puuu, економiки, фiнансiв та



ринку працi; правила дiлового етикету;
працi та протипожежного захисту,
оргтехнlкою.

1.7. За вiдсутностi начальника Управлiн
начальника управлiння - нач€Lльник вiддiлу.

II. Завдання та обов

2.I. Основним завданням начаJIьниl
ефективноТ роботи Управлiння та виконання п

реалiзацiТ державноТ полiтики у соцiальнiй
2.2. Начаsтьник Управлiння вiдповiдно до
2.2.|. Здiйснюе керiвництво Уп

вiдповiдальнiсть за органiзацitо та результати
вiдповiдальностi cBoix заступникiв, керiвникiв
створенню належних умов прачi в Управлiннi.

2.2.2. Подас на затверлження головi По
державноТ адмiнiстрачiТ положення про управлi

2.2.З. Представляе iнтереси Управлiння
структурними пiдроздiлами Подiльськоi рай
адмiнiстрацii, з Щепартаментом соцiальноi
КиТвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi де
мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, у
дорученням керiвництва вiдповiдноТ мiсцевоТ

2.2.4. Координуе роботу пiдвiдомчих у
соцiального обслуговуванця Подiльського ра
MicTi Кисвi I_{eHTpy соцiальних служб для
соцiально-психологiчноi реабiлiтацiТ дiтей
обмеженнями Подiльського району MicTa Ки

2.2.5. Плануе роботу управлiння, внос
планiв роботи ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кис

2.2.6. Вживае заходiв до удоскон€tле
ефективностi роботи Управлiння.

2.2.7. Звiтуе перед головою ПодiльськоТ
адмiнiстрацiТ про виконання покладених
затверджених планiв роботи.

2.2.8. Може входити до складу колегiТ П
держав}Iоi адм iнiстрацiТ.

2.2.9. Вносить пропозицiТ щодо розгляду
належать до компетенцii управлiння, та

2.2.|0. Затверджус структуру Управлiння
пiдроздiли i посадовi iнструкцiТ працiвникiв Уп

2.2.| 1. Видае у межах своiх повноважень
Iх виконанням.

2.2.12. Подае на затвердження головi По
державноi адмiнiстрацii, проекти кошторису
межах визначеноi граничноТ чисельностi
працiвникiв.
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дiлову ову; правила та норми охорони
кори нням комп'ютера та iншою

я обов'язItи виконус заступник

Управлiння е забезпечення
адених на нього завдань щодо

окладених на нього завдань:
влiнням, несе персон€Lльну
ого дiяльностi, визнача€ ступiнь

lуктурних пiдроздiлiв сприяс

iльськоТ районноТ в MicTi Кисrli

у взасмовiдноси}tах з iнrrlими
rroT в MicTi Кисвi державноТ

полiтики викоIлавчого орган},
вноТ адмiнiстраuiТ), органами

тановами та органiзацiями - за
адмiнiстрацiТ.
нов Територi€Lпьного цен,гру
у, Подiльського районного в

iM'T, дiтей та молодi, I_{eHTpy

молодi з функцiональними

пропозицiТ щодо формування
i державноТ адмiнiстраuiТ.
ня органiзацiТ та пiдвищення

йонноТ в MicTi Киевi державноТ
на Управлiння завдань та

дiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi

засiданнях колегiI питань, що
яе проекти вiдповiдних рiшень.
положення про його cTpyKTypHi
авлiння.
накази, органiзовус контроль за

iльськоi районноТ в MicTi Кисвi
штатного розпису управлiння в

фо"ду оплати прачi його



3

2.2.13. РОЗПОРяДЖаеться коштами у ,erlcax затвердженого головою
Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi лерж{вноТ адмiнiстрачiТ кошторису
структурного пiдроздiлу.

2.2.|4. Здiйснюе добiр кадрiв.
2.2,15. ОргаНiзовуС роботУ з пiл[ищення рiвня професiйноТ

компетентностi державних службовчiв управлidня,
2.2.16. Призначае на посаду та звi[rьняс з посади у порядку,

ПеРеДбаЧеНОМУ Законодавством про державну службу, державних службовцiв
управлiння, присвоюе iM ранги державних слуфбовцiв, здiйснюе заохочення та
притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальнос{i.

2.2.|7. ПРИймае на роботу та звiльняе з рфботи у порядку, передбачеrrому
Законодавством про працю, працiвникiв упрРвлiння, якi не е державними
СЛУЖбОВЦяМи, здiЙснюе ix заохочення та п!итягнення до дисциплiнарноТвiдповiдальностi. 

l
2.2.|8. Проводить особистий прийом гройадян з питань, що наJIежать до

повноважень управлiння. 
l l

2.2.19. Забезпечуе дотримання працiвниками управлiння правил
внутрiшнього трудового розпорядку та виконавfоi лисчиплiни.

2.2.20. Забезпечуе виконання завдань з м(бiлiзацiйноТ пiдготовки в межах
своIх повноважень.

2.2.21. Забезпечус захист персональних даних.
2.2.22. Здiйснюе iншi повноваження, визнhченi законом.
2.2.23. Нача-гlьник управлiння може мати заступникiв, якi призначаються

На посаДу та звiльняються з посади головою По]лiльськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii за поданням начаJIьника Управлiння.

2.2.24. Забезпечуе захист державних тафмниць у напрямках дiяльностi
Управлiння у вiдповiдностi з чинним законодавФтвом.

2.2.25. Приймае участь у розробцi та щРрiчному уточненнi документiв
мобiлiзацiйного плану в межах своiх повноважрнь. С керiвником структурного
пiдроздiлу нормативного забезпечення населечня району в особливий перiод.
розробляе уточнюе i органiзовуе виконання доiсументiв дiльничного кадрового
бюро.

2.2.26.Забезпечуе здiйснення заходiв rооl запобiгання корупцii.
2.2.27. Органiзуе i забезпечуе роботУ коп,{iсiи утворених при Подiльськiй

районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстраrrii', з питань соцiального захисту
населення.

III. Права

Начальник Управлiння мае право:
3.1 . Представляти Управлiння В iншиt< управлiнських структурах з

питань, що н€lJIежать до його компетенцiТ.
3.2. Одержувати методичну допомогу та феобхiднi нормативнi документи

в.Щепартаментi соцiальноi полiтики викона""о.]о органУ Киi'вськоi MicbKbT Ради(КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ).
з.3. Здiйснювати особистий прийом грофалrн з питань, Що стосуються

дiяльностi Управлiння та вживати заходи фоло свосчасного розгляду Тх
пропозицiй, заяв та скарг.
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3.4. Одержувати у встановленому

пiдприсмств, установ i органiзацiй,
iнформацiю, матерiали чи документи,
обов'язкiв, покладених на управлiння.

Начальник Управлiння несе вiдповiдальн
виконанIrя посадових завдань та обов'язкiв,
наданих йому прав, порушення норм етики по
обмежень, пов'язаних з прийняттям на держав

Для виконання обов'язкiв та реалiзац
взаемодiе:

5.1. З Подiльською районноIо в MicTi Ки
питань:

5.1.1. Отримання:
5.1.2. Надання:

розпоряджень, рiшень.
5.2. З Щепартаментом соцiальноi полiтик

мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмi
5.2.1. Отримання: листiв, наказiв, iнших
5.2.2. Надання: звiтiв, запитiв, довiдок, Bi
5.3. З структурними пiдроздiлами викон

ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ алмiнiстрацii
5.3.1. отримання: довiдбц, вiдповi

документiв, матерiалiв з питань поточноТ дiял
5.З.2. Надання: звiтiв, розпоряджень, на
5.4. З органами державноТ влади

пiдприемствами, установами, органiзацiями з п
5.4.1. Отримання: - довiдок, вiдповiдей, д
5.4.2. Надання: - звiтiв, запитiв, довiдок

матерiалiв.

З iнструкцiею ознайомлений (а)

поряд вiд державних органiв,
мiсцевого самоврядування

i дlt, виконаннrI завдань та

орга
необх

IV. Вiдповiдальнi

сть за неякiсне або несво€часне
iяльнiсть або невикористанI-1я

дiнки державного службовI{я та
службу та if проходженням.

V. Взасмовiдносини (зв'яз ) за посадою

Т прав нач€uIьник Управлiння

i державною адмiнiстрацiсю з

листlв, доручень, розп ь, рiшень.
звiтiв, вiдповiдей н листи, доручення, проектlв

виконавчого органу КиТвськоТ
iстрацiI) з питань:

iалiв.
вiдей, документiв.

вчого органу КиТвськоТ MicbKoT
з питань:
, проектiв органiзацiйних

iB, доручень, запитiв.
мiсцевого самоврядуванI{я,

eHTiB, iнших матерiалiв;
вiдповiдей, документiв, iнших


