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ПОСАДОВА IНСТРУКЦUI

Начальник вiддiлу нарахування житлових субсидiй Управлiння працi та
соцiа.гlьного захисту населення Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

1.1. Начальник вiддi.гlу нара(ування житлових субсидiй (далi - начЕlпьник
вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту населеIIня ПодiльськоТ районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (дапi - Управлiння) органiзовуе роботу по
призначенню та перерахунку житлових субсидiй.

1.2 Начальник вiддilry в своiй роботi керуеться Констиryцiею Украihи,
законами Украi'ни, нормативно-правовими €ктами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни, ,,Щепартаменту
соцiальноi полiтики виконавчого органу КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii), КиТвськоТ MicbKoT та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл, а
також цiею посадовою iнструкцiею.

1.3. Начальник вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться начальнику

управлiння.
|.4. Посада начальника вiддiлу вiдноситься до категорii кБ> посади

державноi служби.
1.5. На посаду начаJIьника вiддiлу призначаеться особа, яка мае

громадянство Украiни, виIцу ocBiTy вiдповiдного професiйного спрямування за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, спецiалiста, досвiл роботи на посадах
державноi служби категорii <<Б> чи <В> або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форtr,t власностi не менше одного року, вiльне володiння

державною мовою.
1.6. Призначення на посаду начальника вiддiлу здiйснюеться на конкурснiй

ocHoBi або iншим чином, передбаченим Законом
службр>.
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1.7. Звiльнення з посади начаIIьника вiддiлу здiйснюсться вiдповiдно до
КЗпП Украiни та Законом УкраiЪи кПро державну службр.

1.8. За вiдсутностi начапьника вiддiлу його обов'язки викону€ заступник
начальника вiддi.тry або особа, призначена в установJIеному порядку, яка набувае
вiдповiдних прав та несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покJIадених на неТ
обов'язкiв.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Координус роботу вiддiлу та piBHoMipHo розподiляе навантаження на
спецiалiстiв.

2.2. Органiзовуе робоry з документами у вiдповiдностi з чинним
законодавством та регулюе робоry щодо ефективноi взаемодii з iншими
пiдроздiлами управлiння, що пов'язанi з дiяльнiстю вiддiлу, а саме з вiддiлом
звернень громадян, вiддiлом державних соцiальних iнспекторiв тощо.

2.3. Здiйснюе перевiрку особових справ та справ прийнятих на розгляд
KoMicii щодо надання субсидiй дlя вiдшкодувtlння витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скраппеного газу, твердого та рiдкого пiчного
побутового палива;

2.4. Надае консультацii та роз'яснення з пит€lнь призначення житлових
субсидiй.

2.5 Забезпечуе дотримання TepMiHiB, визначених законодавством, при
призначеннi житлових субсидiй.

2.б. Аналiзуе ефективнiсть роботи вiддiлу, вживае за<одiв з удосконалення
роботи вiддiлу, сприяе впровадженню нових методiв та засобiв роботи.

2.7. Надае методичну допомогу спецiалiстам по застосуванню дiючого
законодавства.

2.8. Контролюе органiзацiю проведення iнвентаризацii особових справ
одержувачiв житловоi субсидiТ.

2.9. Подае пропозицii керiвництву Управлiння про перемiщення працiвникiв
вiддiлу, забезпечуе своечасне замiщення вакансiй, сприяе пiдвищенню
квалiфiкачii прачiвникiв вiддirry.

2.|0. Забезпечуе дотримання працiвниками вiддiлу правил внутрiшнього
службового розпорядку.

2.|l. Контролюе виконання звiтностi, яка покJIадена на вiддiл.
2.t2. Не допускае розголошення та розкриття в буль-який спосiб

персональних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йоr"ry у
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.|З. Забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТ корупцii.
2.|4. Забезпечус у межtlх cBoix повноважень реагliзацiю державноi полiтики

стосовно за}шсту iнформацii з обмеженим доступом.



2.15. Органiзовуе робоry з документами в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi <единий iнформацiйний простiр територiа-гrьноi громади MicTa Киева
(система електронного документообiry кАСКОЩ>).

2.|6. Забезпечу€ захист персональних даних.
2.17. Забезпечуе органiзацiю та виконання завдчlнь по пожежнiй безпецi в

межах своiх повноважень.
2.18. Виконуе додатковi завдання заступникiв та начапьника управлiння.
2.I9.Гоryе самостiйно або рщом з iншими структурними пiдроздiлами

iнформацiйнi та ана.пiтичнi матерiали цlя подання головi Подiльськоi ръйоннот в
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

2.20. Розглядас в установленому законодавством порядку звернення
цромадян.

2.2I.ОПРацьоВуе запити i звернення народних депутатiв УкраiЪи та депутатiв
КиiЪськоi мiськоi ради;

2.22. ПОСтiйно iнформуе населення про стан здiйснення визначених законом
повноважень;

2.23. Забезпечуе ведення единоТ iнформацiйно-аналiтичноi системи
соцiального захисту населення (IАССЗН), пiдтримуе едине iнформацiйне i
телекоп{).нiкацiйне середовище у складi iнформацiйнот iнфраструктури
Мiнсоцполiтики та власний сегмент локtlльноi мережi.

2.24. Iнформуе населення з питань, що належать до його компетенцii,
РОЗ'яСнюе громадянам положення нормативно-правових aKTiB з питань, що
належать до Його компетенцii, у Torrry числi через засоби масовоi iнформацii.

2.25. Здiйснюе обмiн iнформацiсю з ,Щержавною фiскальною службою про
джерела та суми отриманих доходiв фiзичних осiб, якi звернулись за
призначенням субсидiй.

2.26.Взаемодiе з ,Щержавною фiскальною службою Украihи щодо отримання
iнформацii про доходи осiб з .Щержавного реестру фiзичних осiб - гшатникiв
податкiв, а також групу платникiв единого податку, до якоi н€tлежить фiзична
особа- пiдприемець, що обрала спрощену систему оподаткування.

2.27. Здiйснюе обмiн iнформачiсю з Щентром комунtlльного cepBicy та з АТ
кОщадбаню>.

2.28 Взаемодiе з органами Пенсiйного фонду УкраiЪи щодо оц)имання
iнформацiТ про доходи осiб та сплату единого соцiшlьного внеску на
Загальнообов'язкове державне соцiагlьне страхування з реестру зарtжованих осiб
,.Щержавного реестру загальнообов'язкового державного соцiального стрЕlхув€lння.

2.29. У разi необхiдностi взаемодiе з ,Щержприкордонслужбою щодо
отримання iнформацii про перетин кордону особами, якi звернулися за
ПриЗнаЧенням житловоi субсидii членiв iх домогосподарства та членiв ix сiмеЙ.

2.З0. У разi необхiдностi взаемодiе з MiHicTepcTBoM внутрiшнiх справ щодо
отрим€tння iнформацii про наявнiсть транспортних засобiв.



2.32. Користуеться iнформашiею Територiшlьноi громади MicTa Кисва для
отрим€lння iнформацiТ щодо ресстрацii фiзичних осiб та ДГI кНацiонапьнi
iнформацiйнi системи> для отримання iнформацii про нерухоме майно осiб якi
ЗВернулися за призначенням житловоi субсилii .шенiв ik домогосподарства та
членiв Тх сiмей.

2.ЗЗ. Взаемодiе з органiзацiями надавачами послуг щодо надання ними на
ЗаПити У встановленi термiни iнформацii про заборгованiсть, забезпеченiсть
громадян житловою площею та комун€lльними послугами.

3. Права

Начальник вiддiлу мае право:

3.1. Виносити на розгляд 4дмiнiстрацiТ Управлiння пропозицii щодо
покращення умов працi працiвникiв вiддiлу.

3.2. Вносити пропозицii щодо матерiа.гlьного та морального заохочення
кращих працiвникiв вiддiлу.

3.3. Впроваджувати HoBi форми та методи роботи.
3.4. Одержувати методичну допомоry в .Щепартаментi соцiалrьноi полiтики

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii).

3.5. На поваry особистоi гiдностi, справедlиве та шанобливе ставлення до
себе з бо*у керiвникiв, спiвробiтникiв та громадян.

4. Вiдповiдагlьнiсть

4.|. Начальник вiддiлу, як державний службовець за невиконання чи
неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повновФкень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi сrryжби несе
вiдповiдальнiсть передбаченими Законами УкраiiIи кПро запобiгання корупцiЬ> та
<Про державну службу>.

5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою

,Щля виконання обов'язкiв та реалiзацiя прав начальник вiддiлу взаемодiе:
5.1. З начальником Управлiння з питань:
5.1.1. отримання: завдань, розпоряджень, доручень, запитiв.
5.|.2. надання: звiтiв, довiдок, вiдповiдей, матерiалiв з питань поточноi

дiяльностi.
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5.2. З структурними
виконавчого органу КиiЪськоТ
адмiнiстрацii) з питань :

5.2.1. отримання: листiво
5.2.2. надання: запитiв,
5.3. З житловими

З iнструкцiею ознайошшlений(а) :

do{И"r-.r"{._

,Щепартаменту соцiапьноТ полiтики
ради (КиiЪськоТ MicbKoi державноi

роз'яснень.

ycix форм власностi.
житлово-комунальних посJIуг.
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