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ПОСАДОВА I

нач€Lпьника в iддiлу нар ахування держав ноi с оцi а.гrьноi доп ом оги
управлirтrrя прачi та соцiального захисту населення

подiльоькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

l. Загальнi положенrrя

1.1. Начальник вiддiлу нарахування державноi соцiальноi допомоги (далi -начапьник вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту населення
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi * управлiння)
органiзовуе робоry по призначенню, перерахунку м контролю ycix видiв
державноi соцiальноi допомоги.

1.2 Начальник вiддiлу у своiЙ роботi керу€ться Констиryцiею Украiни,
законами YKpair*r, нормативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету
MIiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальнОi полiтикИ Уlраiни, !епартаменту
соцiальнот полiтики виконавчого орrаЕу Киiврали (киiвсъкоi Micbkoi державноi
адмiнiстрацii) Киiвськоi MicbKoi та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi д.р".uu""*
адмiнiстрацiй, Полоrкенням про управлiння, а також цим Положенням.

1.3. Начальник в своiй роботi пiдпорядковуеться заступнику начальника
управлiннrl, начzUIьнику управлiнrrя.

1.4. Посада начаJIьника вiддiлу вiдноситься до категорii <<Б>> посад державноi
служби.

1.5, На посаду начiшьника вiддiлу призначаеться особа, яка мае
громадянство Украlни, вИЩу ocBiry вiдповiдного професiйного спрямуваннrI за
освiтньо_квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, спецiалiста, досвiд Роботи на посадах
державноi служби категорii <<Б>> чи <<В> або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядуваннrI, або досвй роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форr власностi не менше о.щrого року, вiльне володiння
державною мовою.

1.6. ПРизначен,ня на посаду здiйсшоеться на конкурснй ocнoBi або iншим
чином, передбаченим Законом Украiни uПро державЕу службу>.

|.7 . Звiльнення з посади здiйснюеться вiдповiдно до КЗпП Украiни та
Закону Украiни кПро дер}кавну службу>.
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1,8. За вiдсутностi начаJIьника вiддiтry його обов'язки викоЕуе особа,
призначена в установленому порядку, яка набувае вiдlовiднlоt прав та носс
вiдповЙа;rьнiсть За нilrежне виконанIuI покпаденlD( на Hei обов'язкiв.

2. ЗавданIuI та обов'язки

2.1. Органiзовуе робоry спецiалiстiв по цризначенню та проведенню
перерахункiв соцiальноi допомоги та piBHoMipHo розподiляе навант€Dкення на
с пецiа_гriстiв, нес е в iдпо в iда-гlьнiстъ за ор ганiзацiю ро б оти вiддi"тry.

законодавства та реryJIюе робоry щодо ефекгивноi взаемодii
шдроздiлами управлiнлrя, що пов'язанi з дйльнiстю вiддiлу, а саме
звернень громадян, вiмiлом державн}D( соцiальних iнспекгорiв тощо.

2,3. Здiйснюе перовiрку особових справ, прийнятrтх на розгляд KoMicii Bcix
видiв соцiалъноi допомоги та компеЕсацiйнюс виплат, у тому числi встtlновлених
закоЕодавством Украiни :

- державноi допомоги сiм'ям з дiтьми;
- державноi соцiальноi допомоги маIIозабезпеченим сiм'ям;
- деРжавноi соцiальноi допомоги особам з iнвалi.щriстю з дитинства та дiтям з

iнвалiднiстю;
- щомiсячноi грошовоi допомоги особi, яка проживае ршом з особою з

iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розпад/, який за висновком
лiкарськоi KoMicii медичного закпаду потребуе постiйного стороннъого догJuIл/, на
догляд за ним;

- державноi соцiальноi допомоги особам, якi не мають шрава на пенсiю, та
особам з iнвалйнiстю;

- допомоги на дiтей сирiт та дiтей, позбавленюк батькiвського пiклування,
грошове забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам;

- тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати
алiментiв, Ее мають MoжlrrвocTi утримувати дитиЕу або мiсце проживання ix
невiдоме;

- допомоги на поховtlння;
- компенсацifoлоi виIIлати фiзичним особам, якi надають соцiальнi посrцzги;
- щомiсячноi компенсацйноi вигшати нецраIцоючiй гrрачездатнiй особi, яка

доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за престарiлим, який досяг 80-

рiчного BiKy;
- однорzlзовоi винагороди жiнкам, яким присвоено почесне званнrI Украiни

кМати-героiня>;
- одноразовоi матерiальноi допомоги особам, якi пострЕDкдчLпи вiд торгiвлi

людьми;

)

2.2. Органiзовус роботу з документами вйповiдно до вимог чинного
з iншими
з вiддiлом
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- ЩОМiСячнОi адресноi допомоги вкутрiшньо перемiщеним особам дJIя
покриття витрат на проживанtUI, в тому числi на ошIату житдово-комунttльнпх
послуг;

- МаТеРiалъноi допомоги вiЙськовослужбовцям, звiльненим з вйськовоi
cTpoкoвoi с"гг5окби, а також iншi види державноi допомоги вiддrовiдно до
законодавства Украiни;

- вiдшкод/ван}uт BapTocTi посJý/ги з догляду за дитиною до трьох poKiB
<мунiципrшьна tul}ul )),

2.4. Надае консультацii та роз'яснення з питань призначення соцiалъних
допомог.

2.5 Забезпечуе дотриманшI TepMiHiB, визначених законодавством, при
призначеннi державнI,гх соцiалъних допомог.

2.6. Аналiзуе ефективнiсть роботи Biдlцi-Try, вживае заходiв з удосконалення
роботи вiддiтry, сприяе впровадженню новI,гх методiв та засобiв роботи.

2.7. Надае методичну допомоry спецiалiстам по застосуванню дiючого
законодавства.

2.8. Подае пропозицii керiвницгву Управлiттня про перемiщення працiвникiв
вiллlгу, забезпечуе своечасне замiщення вакансiй, сцриrIе пiдвищенню
ква-гriфiкацii працiвлплкiв вцдiлу.

2.9. Забезпечуе дотримання працiвниками вiддiлу правип вкутрiшrъого
]iрудового розпорядку.

2.10. Забезпечуе дотриманшI працiвtuлками пйроздiлу законодавства
Украiни з питанъ державноi служби та боротьби з корупцiею.

2.IL Не догryскае розголошен}uI та розкриття в булъ-який спосiб
персонitльнI,D( даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йоrчry у
зв'язку з виконан}uIм службовшс обов'язкiв.

2.I2, Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганrrя i протидii корупцii.
2.|З. Забезпечуе у межах cBoix повноваженъ реалiзацiю державноi полiтики

стосовно захисту iнформацii з обмех<еним доступом.
2. | 4 . Органiзовуе робоry з докумонтами в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй

системi <Сдиний iнформачiйний простiр територiальноi громади MicTa Кисва
( система електр онного документо обiry к АСКО!> ).

2.15. Забезпечуе захист порсонatпьних даних.
2.16. Забезпечуе органiзацiю та виконанюI завдань по пожежнiй безпецi в

межах cBoix повноважень.
2.I'7 . Виконус додатковi завдаrшя заступникiв та начаJIьника управлiнrrя.
2.18. Гоryе самостiйно або рilзом з iншими струкryрними пiдроздiлами

iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi Подiльськоi райошrоi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.
2,|9. Розглядас в установленому законодавством порядку зверIrення

громадян.
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2.20, Опрацьовуе запити i звернення наро.щrих Дегцlтатiв Уrсраiни та
депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради;

2,2|. Постiйно iнформуе населення про ст€}н здiйснення визначених законом
повновzDкень;

2-22. Забезпочуе веденюI единоi iнформачiйно-анапiтичноi системи
соцiального захисту населеннrI (IАссзн), пйтретчrуе едине iнформацiйне i
телекомунiкацiйно середовище у складi iнформачiйноi iнфръструктури
Мiнсоцполiтлшси та власний сегмент локальноi мережi.

2.2з. Проводить iнформацiйно-роз'яснювальну робоry серед населеншI з
питанъ, що належатъ до його компетенцii, роз'яснюе громадянам положеншI
норматиВно-правОвих aKTiB 3 IIитанЬ, що наЛежатЬ до йогО компетенцii, у тому
числi через засоби MacoBoi iнформацii.

2,24. Бере участь у роботi комiсй, створених при Подiльськjй районнiй в
MicTi Киевi дерхсавнiй адмiнiстрацii з IIитанъ призначення державноi соцiа_гlьноi
допомоги малозабезпеченим сiм'ям,

2.25. Забезпечуе звiтrriсть щодо приfoiятих та цризначених державних
допомог вiдповiдно до вимог

2,26. В разi необхiдностi здiйсrшое прийом громадян.

3. Права

Начальник вirцiлу мае право:

3.1. Виносити на розгляд адмiнiстрацii управлiння rrропозицii щодо
покращенюI умов rrраui rrрачiвникiв вiддi.гry.

З.2. ВНОСИти пРОпозицii щодо матерiальЕого та мораJIьного заохоченtul
кращих працiвникiв вiддiлу.

3.З. Впроваркувати HoBi форми та мотоди роботи.
3.4. ОдеРжУвати методичну допомогу в ,Щепартаментi соцiальноi полiтики

ВИКОНаВЧОГО ОРгаНу Киiвсъкоi MicbKoi раzи (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii).

3.5. На пОВагу особистоi гiдностi, сцраведIIиве та шанобливе ставлеIrнrI до
себе з боку KepiBHlлciB, спiвробiтникiв та громадян.

4. Вiдповiдалънiсть

4.1. Начальник вiддiлу, як державний с;цrжбовецъ, за невиконанIuI чи
ненzLлежне виконанюI службовш{ обов'язкiв, перевищеншI повноважень,
порушення обмежень, пов'язашtх з цроходженшIм державноi служби несе
вiдповiдальнiсть у передбаченому законами Украiни ,,Про запобiгання корупцii>
та <<Про державну службу> порядку.
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5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою

Для виконаннrI обов'язкiв та реалiзацiя прав начальник взаемодiе:5,l. З засryпником нач€uIьника управлiння
5.2. З структурними пiдроздiлами ,щепартаменту соцiальноi полiтики

виконавчого оргаIry Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi державнот
алмiнiстраrrii)

5.3. З yciMa вiддiлами управлiння;
5,4. З струкryрЕими пiдроздiлами Подiльськоi рйонноi в MicTi Киевi

доржавноi адмiнiстрацii.

Засryпник начальника уцравлiння- 2
начапьник вiддiлу внутрiшньо перемiщених осiб 7фh.о.пена ФЕдькЕвич

lj0
З iнструкцiею ознайомлений (а):


