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посАдовА IнструIttця
завiдувача сектору з правового забезпечення

управлiння працi та соцiального захисту населення
подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт

I. Загальнi положення
1.1. Завiдувач сектору з правового забезпечення (далi - завiдувач сектору)

управлiння працi та соцiального захисту населення Подiльськот районнот в ,й
Киевi державнОТ адмiнiстрацiТ (далi управлiння) здiйснюе керiвництво
дiяльнiстю сектору та забезпечуе ефективне 

-виконання 
покладених на нього

завдань.

1.2. Завiдувач сектору пiдпорядковусться нач€Lльнику управлiння.
1,3. На посаду завiдувача сектору признача€ться особа, яка мае досвiд

роботи на посадах дерх(авноi слух<би категорiй "Б" чи "В" або досвiл слркби в
органах мiсцевого самоврядування, або досвiд роботи на керiвних по.чдч*
пiдприемств, установ та органiзацiй незалехtно вiд форми власностi не менше
одного року, вiльне володiння державною мовою.

1.4. Посада завiдувача сектору вiдноситься до посад категорiТ <Б>.
1,5, Призначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi або iншимчином, передбаченим Законом Украiъи uпро державну службу>. Звiльнення зпосади здiйснюеться вiдповiдно до Кодек.у iu*orb .rро прuчr ЙраiЪи та ЗаконуУкраiЪи кПро державну слутtбу>.
1,6, В своiй роботi завiдувач сектору керуеться Конституцiсю УкраiЪи,законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента Украih", КабirеrуMiHicTpiB Украihи, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтйки УкраiЪи, ЩепартаментуСОЦiаЛЬНОi ПОЛiТИКИ ВИКОнавчого органу КиiЪськот MicbKoT рuд, (киiъськоi

MicbKoT державноТ адмiнiстрацii), киiъськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii таподiльськоi районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiсърацii; Положенням проУправлiння, Положенням про сектор, а також цiеrо посадовою iнструкцiсю.
1,7, Завiдувач сектору повинен знати змiст i вмiти правильно застосовуватив ходi реаrriзацii cBoix повнова}кень положення Конститучii Украiни, закониУкраihи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>, <Про запобiгання корупцii)>, кПродержавну с-гц,жбу>, кПро звернення громадяпu, uПро iнформацiю>, <Про мiсцевесамоврядування в YKparHi>, кПро мови)), iнструкцiт з пиrаrь дiловодства, iншiзаконодавчi, нормативнi та iнструктивно-методичнi документи з питань,вiднесених до компетенцii Управлiння, Положення про Управлiння, Положенняпро сектор.
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1.8. За вiдсутностi завiдувача сектору його обов'язки виконуе особа,

призначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав та несе
вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нет обов'язкiв.

II. Завдання та обов'язки

2.1. основними завданнями завiдувача сектору е забезпечення ефективнот
роботи сектору та виконання покJIадених на нього завдаFIь.

2.2. Завiдувач сектору вiдповiдно до покладених на нього завдань:

2.2.|. здiйснюс керiвництво дiяльнiстtо сектору та несе персон€rльну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на сектор завдань, розподiляе
обов'язки мiж працiвниками, очолюс та контролюс ix роботу;

2.2.2. здiйснюе контроль за вiдповiднiстю вимогам законодавства проектiв
наказiв та розпоряджень, iнструкцiй, полоllсень, iнших документiв, якi готуються
в управлiннi, у разi потр еби - бере участь у пiдготовцi цих документiв;

2.2.з. проводить правову експертизу проектiв нормативно-правових aKTiB,
iнших розпоряджень наказiв управлiння;

2.2.4. бере участь 1u пiдготовцi та направленнi перелiку наказiв
до Головного управлiння юстицiТ у MicTi Киевi;

2.2.5. надас пропозицii начальнику управлiння щодо удосконалення
правового забезпечення дiяльностi управлiння;

управлiння

2.2.6.

)),7

2.2.8.

управлiння;

працiвникам пiiдроздiлiв управлiнняz.Z.y. Н€lДае працlвникам структурних пtдроздiлiв управлiння консультацii
з правових питань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язкiв;

2.2.9. надае

приймае rIасть в роботi комiсiй управлiння;
забезпечуе захист гIерсональних даних;
забезпечуе доступ ло публiчнот iнформацii, розпорядником якоi е

2.2.10. опрацьовус запити i звернення народних депутатiв Украiни та
депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради;

2.2.1l. забезпечуе представлення iHTepeciB управлiння в судах;
2.2.|2. готуе необхiднi матерiали для передачi особових справ отримувачiв

держаних соцl€Lльних допомог та жиТлових субсидiй до суду (прокураryри) з
метою повернення неправомiрно отриманих ними бюджетних коштiв;

2.2.1З. контролю€ рух судових справ, забезпечуе пiдготовку необхiдних
процесуirльних документiв, очолюе роботу з ана_гliзу i узагальнення результатiв ik
розгляду;

2.2.14. готуе звiтнУ докуменТацirО щодО стану судових справ;

2.2.15. опрацьову€ проекти угод (логоворiв) та змiн до них, стороною в яких
виступае управлiння, якi подаIоться на пiдпис нач€Lльнику управлiння,
органiзовуе робоry, пов'язану з укладенням угод (договорiв), бере участь у ikпiдготовцi та здiйсненнi контролю за виконанням, дае правоrу оцiп*у npo.*ru,
таких угод (договорiв). Проекти угод (логоворiв) погод>tсуrru., (вiзуються).



2.2.16. забезпечуе
кАСКОД>;

з

еJIектронний обмirr iнформаuiсю за системою

2.2.17. забезпечуе своечасне опрацювання контрольних доручень та
документiв;

2.2.|8. здiйснюе систематизацiю правових aKTiB;

2.2.|9. веде облiк aKTiB законодавства i мiжнародних договорiв УкраiЪи,
забезпечуе пiдтримання ik у контрольному cTaHi та зберiгання;

2.2.20. збирае iнформацiю про офiцiйне оприлIоднення aKTiB законодавства
в друкованих виданнях.

III. Права

Завiдувач сектору ма€ право:

3.1. брати r{асть у розглядi питань i прийняттi в межах cBoik повноважень
вiдповiдних рiшень;

3.2. ознайомлюватися з проектами наказiв нач€Lльника управлiння, Що
стосуються дiяльностi сектору;

3.3. одеРжувати У встановленому порядку вiд державних органiв,
пiдприемств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування
iнформацiю, матерiали чи документи, необхiднi дп" виконання завдань та
обов'язкiв, покJIадених на сектор;

З.4. одержувати вiд керiвникiв iцших структурню< пiдроздiлiв управлiнняiнформацiю, матерiали чи документи, необхiднi 
-on" 

""пЪпurп" 
завдань та

обов'язкiв, покладених на сектор;

про покладення на секторЗ.5. iнформувати нач€Lльника управлiння
обов'язкiВо ЩО виходять за Me>rci його компетенцii;

3.6. вносити на розгляД начаJIьника чправлiння пропозицii щодо
вдоскон€lлення дiяльностi сектору та управлiння;

З.8. вносити на розгляд нач€Lльника управлiння пропозицiТ щодо заохочення
працiвникiв сектору, якi вiдзначилися, а також, про.rъ."цiт про притягнення до
дисциплiнарноТ вiдповiдальностi порушникiв труловоТ дисциплiни;

IV. Вiдповiдальнiсть

завiдувач сектору несе вiдповiдальнiсть за неякiсне або несвоечасне
виконання посадових завдань та обов'язкiв, бездiяльнiсть або невикористання
наданих йому прав, порушення норм етики поведiнки державного службовця та
обмежень, пов'язаних з прийняттяМ на державну службу ia iT проходженням.



Щля виконання обов'язкiв та реалiзацiI прав завiдувач сектору Управлiння в
межчlх компетенцii взаемодiе з:

5.1. Подiльською районною в MicTi IfueBi державною адмiнiстрацiею;

5.4. органами державноТ влади та
пiдприемствами, установами, органiзацiями.

5.5. Отримання:
- проектiв наказiв, iнструкцiй, договорiв iнших документiв для правовоТ

експертизи та погодження (вiзування);
- iнформацii, документiв, довiдок, розрахункiв, iнших матерiалiв, необхiдних

для виконання покладених на сектор завдань;
- заявок на пошук необхiдних нормативно-правових документiв, роз'яснень

дiючого законодавства.

5.6. Надання:
- результатiв правовоi експертизи на вiдповiднiсть дiючому законодавству

наданих для вiзування проектiв договорiв, наказiв, iнструкцiй, iнших документiв;
- аналiзу змiн та доповнень до дiючого законодавства.

5.7. З головним бу<га-гrтером з питань:

5.7.1. Отримання:
- проектiв договорiв про матерiальну вiдповiда.гrьнiсть;

5.7.2. Надання:
- розрахункiв судових витрат;
- розрахункiв iнших витрат, повоязаних з виконанням покладених

завдань;
- звiтiв про витраry видiлених коштiв.

на сектор

З iнструкцiею ознайомлений (на)

органу КиiЪськоТ
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V. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою

5.2. !епартаментом соцiальноТ полiтики виконавчого
MicbKoi РадИ (КиiЪськОi MicbKoT державнОi адмiнiстрацii);

мlсцевого самоврядування,

ol"oA zоtэ


