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ПОСАДОВА IНСТРУКЩЯ
нач€Lльника вiддiлу статусних категорiй громадян

Управлiння працi та соцiального захисту населення Подiльськоi районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ

1. Загальнi положення

1.1. Начальник вiддiлу статусних категорiй громадян (далi - начаJIьник
вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту населення Подiльськоi
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачii (далi - управлiння) здiйснюс
керiвництво дiяльнiстю вiддiлу та забезпечу€ ефективне виконання завдань та
доручень, що визначенi у планах роботи вiддiлу.

t.2. В своТй роботi керу€ться Конституцiсю Украiни, законами УкраТни,
законами Украiни <Про державну службу> та кПро запобiгання корупцiТ>,
нормативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни, !епартаменту соцiальноТ
полiтики виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ мiськоi
державноi адмiнiстрацii), КиТвськоi MicbKoi ради та постановами i

розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями голiв
Киiвськоi MicbKoT та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл,
правилами внутрiшнього службового розпорядку, а також цiсю посадовою
iнструкцiею.

1.3. Начальник вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться начаJIьнику
управлiння та його заступнику.

|.4. Посада начальника вiддiлу вiдноситься до категорiТ (Б) посад
державноi служби.

1.5. На цосаду начальника вiддiлу призначасться особа, яка мас
громадянство Украiни, вищу ocBiTy вiдповiдного професiйного спрямування за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, спецiалiста, досвiд роботи на
посадах державноi служби категорiй <<Б>> чи <В> або досвiд служби в органах
мiсцевого самоврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприсмств,
установ та органiзацiй незаJIежно вiд форм власностi не менше одного року,
вiльне володiння державною мовою.

1.6. Призначення на посаду здiйснюсться на конкурснiй ocHoBi або iншим
чином, передбаченим Законом УкраiЪи,,Про державну службу".



1.7. Звiльнення з посади нач€Lльника вiддiлу здiйснюеться вiдповiдно до
Кодексу законiв про працю Украiни та Закону Украiни <Про державну
службр.

1.8. На час вiдсутностi начаJIьника вiддiлу його обов'язки виконуе особа,
призначена у встановленому порядку, яка набувас вiдповiдних прав та несе
вiдповiдальнiсть за наJIежне виконання покладених на неТ обов'язкiв.

1.9. Опрацьову€ документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
<Сдиний iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa Киева (система
електронного документообiгу (АСКОД>.

2. Завдання та обов'язки

2.1 Органiзовус та планус роботу вiддiлу з питань соцiального захисту
та обслуговування статусних категорiй громадян.

2.2 Несе персон€tльну вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи вiддiлу.
2.З Розподiляе обов'язки мiж спецiалiстами вiддiлу та контролюс ii

роботу.
2.4 Органiзовус, регулюе, контролюс своечасний та якiсний розгляд

працiвниками вiддiлу звернень вiд громадських об'сднань, пiдприемств,
установ та органiзацiй, громадян.

2.5 Вживас необхiдних заходiв щодо вдосконалення органiзацii роботи
вiддiлу.

2.6 Здiйснюе контроль за веденням дiловодства, збереження
документiв, органiзовуе роботу з документами вiдповiдно до чинного
законодавства.

2.7 Веде прийом громадян, розглядае заяви, скарги, листи громадян.
2.8 Органiзовуе пiдготовку та вiдповiднiсть документiв при прийомi

вiд громадян, для подачi на розгляд KoMiciT при Щепартаментi соцiальноi
полiтики по встановленню статусу постражд€IJIих вiд Чорнобильськоi
катастрофи.

2.9 Веде постiйний контроль за веденням журналiв сувороI звiтностi
спецiалiстами. Надае методичну допомогу спецiалiстам по застосуванню
чинного законодавства.

2.|0 Веде постiйний контроль по веденню облiку, зберiгання та видачi
бланкiв сувороТ звiтностi.

2.|| Подае пропозицiТ до проектiв регiональних програм iз соцiального
захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи.

2.|2 Проводить консультацii, здiйснюс розгляд письмових звернень
громадян, пiдприемств, установ, органiзацiй з питань, якi вiдносяться ло
компетенцii вiддiлу, вживае заходи щодо усунення чинникiв, якi викликають
скарги.

2.1З Готуе та подае в установленому порядку аналiтичнi матерiали i
статистичну звiтнiсть з питань, що ншIежать до його компетенцii.



2.|4 Здiйснюс контроль за видачею вiдповiдних посвiдчень громадянам,
якi мают"-прur: на пiльги вiдповiдно до законодавства Украiни: ветеранам
працl, осоьам з tнвалiднiстю внаслiдок вiйни, учасникам вiйни, членам сiмей
загиблих, в тому числi учасникам АТО/ООС.

2,|5 Проводить iнформацiйно-роз'яснюв€чIьну роботу серед населення
району, роз'яснюС положеннЯ норматиВно-правовиХ aKTiB з питань, що
належать до його компетенцiТ, у тому числi через засоби масовоi iнформаuiТ.

2.|6 ЗабезпеЧус на вiдповiдному piBHi реалiзацiю мiжнародних проектiв
iз соцiальних питань.

2.|7 Контролюе свосчасне формування спискiв-розпоряджень по
призначенню: виплаТ до 5 травня; компенсацiй постражд€lJIим вiд
чорнобильськоi катастрофи; грошовот компенсацiт на бензин, ремонт i технiчне
обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування особам, якi
втратили працездатнiсть та направлення документiв на виплату до Киiвського
мiського центру по нарахуванню та здiйсненню соцiальних виплат.

2.18 Забезпечус виконання повноважень органу опiки та пiклування над
особами, якi визнаннi судом недiсздатними чи обмежено дiсздатними,
призначення помiчникiв особам, якi за станом здоров'я потребують
стороннього догляду, захисту майнових та житлових прав недiсздатних осiб.

2.\9 ПРОВОДить iнвентаризацiю особових справ та особових paxyHKiB
осiб, якi одержують компенсацiйнi виплати в установленому законодавством
порядку.

2.20 Розробляс перспективнi та поточнi плани роботи вiддiлу, готус
звiти про його дiяльнiсть.

2.2| ЗабеЗПечУе надання адмiнiстративних послуг в межах компетенцii.
2.22 Здiйснюс контроль за свосчасним внесенням iнформаuii до

центраJIьноi бази Мiнсоцполiтики.
2.23 ЗабеЗпечуе роботу KoMicii для розгляду питань, пов'язаних iз

встановленням статусу учасника вiйни при Подiльськiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адмiнiстрацii, koMicii з розгляду заяв членiв сiмей загиблих
вiйськовослужбовцiв та iнвалiдiв про призначення та виплату грошовоТ
компенсацiI за належнi для отримання жилi примiщення та опiкунськоi ради
при Подiльськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачii.

2.24 Розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян.

2.25 ОПРацьовУс запити i звернення народних депутатiв Украiни та
депутатiв вiдповiдних мiсцевих рад.

2.26 Забезпечу€ доступ до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоТ с
управлiння.

2.27 ОРГаНiЗОВУс роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та
використання архiвних документiв.

2.28 ЗалУчае громадськi та благодiйнi органiзацiI до виконання
соцiальних програм i здiйснення вiдповiдних заходiв.

2,29 Бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень Подiльськоi
1



районноТ MicTiрайонноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
розробниками яких е iншi cTpyкTypHi пiдроздiли.

проектiв рiшень, головними

230 Подас в установленому порядку пропозицii щодо встановлення
пiклування над повнолiтнiми дiездатними особами, якi за станом здоров'я
потребують догляду.

2.З| Готуе iнформацiйнi матерiали для керiвництва управлiння, для
розмiщення на стендах управлiння та в засобах масовоi iнформацii, слiдкуе за
постiйним оновленням iнформацiТ вiдповiдно до змiн чинного законодавства.

232 Подас пропозицii керiвництву про призначення на посади,
звiльнення з посад та перемiщення працiвникiв вiддiлу, свосчасне замiщення
вакансiй, заохочення та накладання стягнень, сприяе пiдвищенню квалiфiкачiТ
працiвникiв.

2.ЗЗ Забезпечуе захист персональних даних.
2.34 Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганню корупцii.
2,35 Не допускае розголошення та розкриття в буль-який спосiб

персонаJIьних даних фiзичних осiб, якi булуть довiреннi, стануть вiдомi йому у
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2,36 Забезпечус конфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформацii.

3. Права
Мас право:
З.1 . Представляти iнтереси управлiння з питань, що н€Lлежать до

компетенцii вiддiлу.
З.2. Органiзовувати, за погодженням з керiвництвом управлiння, дiлове

листування з органами виконавчоТ влади, пiдприсмствами, установами та
органiзацiями у межах наданих повноважень.

3.З. Олержувати в установленому порядку вiл структурних пiдроздiлiв

управлiння, пiдприемств, органiзацiй установ необхiднi данi, довiдковi та iншi
нормативнi матерiшIи, що стосуються компетенцii вiддiлу.

3,2. Залучати до виконання завдань, що вiдносяться до компетенцiТ
вiддiлу, працiвникiв iнших пiдроздiлiв управлiння, за погодженням з Тх

керiвниками.
3.3. Вносити пропозицiТ нач€Lльнику управлiння з питань удосконЕuIення

роботи вiддiлу, брати участь у пiдготовцi проектiв наказiв, розпоряджень.

4. Вiдповiдальнtсть

Начальник вiддiлу, як державний службовець, за невиконання чи
нен€шежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноТ служби несе
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законiв Украiни uПро запобiгання корупцii>,
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кПро державну слух<бу>.



Пiд час
структурними
державноi
контролюю та
громадянами

Заступник ьника у
вiддiлу BHyTpi

З iнструкцiсю

ни (зв'язки) за посадою

на начzшьника вiддiлу завдань взаемодiе iз
iдроздiлами У , Подiльськоi районноТ в MicTi Кисвi
нiстрацii, а з органами мiсцевого самоврядування,

органами, пiдприемствами, установами,
громадськими

перемi
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