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ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управлiння працi та
соцiального захисту населення

жавноi адмiнiстрацii
Свiтлана БЕРНАДСЬКА

> Чьеанр 20|9 року

ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
ЗаСТУПНИКа НаЧЕLлЬника вiддiлу внутрiшньо перемiщених осiб Управлiння

ПРаЦi та соЦiального захисту населення Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

1. Зага_гrьнi положення

1.1. Заступник нач€шьника вiддiлу внутрiшньо перемiщених осiб (даrri
ЗаСТУПник начальника вiддiлу) Управлiння працi та соцiа-гrьного захисту
населення Подiльськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi -

УПРавлiння) органiзовус безумовне та якiсне виконання завдань та доручень, що
визначенi у планах роботи вiддiлу.

|.2. В своiй роботi керусться Конститучiсю Украiни, законами Украiни,
ЗОКРеМа ЗаконаМи Украiни ,.Про державну службу> та пПро запобiгання
КОРУпцii>, нормативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни, ,Щепартаменту
соцiа-гtьноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), КиiвськоТ мiськоi ради та постановами i
РОЗПоряДженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями голiв
КиiвськоТ MicbKoi та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державних
аДмiнiстрацiЙ, Положенням про управлiння, правилами внутрiшнього
службового розпорядку, а також цiею посадовою iнструкцiсю.

1.3. Заступник начzLльника вiддiлу в своiй роботi пiдпорядкову€ться
Заступнику начальника управлiння-начальнику вiддiлу, начальнику управлiння.

1.4. Посада заступника начальника вiддiлу вiдноситься до категорii <<Б>>

посад державноi служби.
1.5. Призначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi або

iншим чином, передбаченим Законом Украiни оПро державну службу>
1.6. Звiльнення з посади заступника начальника вiддiлу здiйснюсться

вiдповiдно до КЗпГI Украiни та Закону Украiни <<Про державну службу>.
1.7. За вiдсутностi заступника начzLпьника вiддiлу його обов'язки викону€

особа, призначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав та
несе вiдповiдальнiсть за н€цIежне виконання покJIадених на неi обов'язкiв.

1.8. Опрацьову€ документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi
<единiй iнформацiйний простiр територiа.гrьноi громади MicTa Киева (система
електронного документообiгу (АСКОД).



внутрiшньо перемiщених осiб;
2.2, Несе персонirльну вiдповiдальнiсть

покJIадених на вiддiл завдань;
2.З, Органiзову€ свосчасний та

звернень вiд громадських об'еднань,
громадян пiльгових категорiй.

i забезпечу€ виконання

якiсний розгляд працiвниками вiддiлу
пiдприсмств, установ та органiзацiй,

2, Завдання та обов'язки

2.1. ОРГанiЗоВус та плану€ роботу вiддiлу з питань соцiального захисту

2.4. Вживас необхiдних заходiв щодо вдоскон€tлення органiзацii роботи
вiддiлу.

2.5. Здiйснюе контроль за веденням дiловодства,
з документами вiдповiдно

законодавства.
2.6, Веде прийом громадян.
2.'7. Веде постiйний контроль за веденням журналiв спецiалiстами.

Надае методичну допомогу спецiа-гriстам по застосуванню чинного
законодавства.

2.8. Проводить консультацii, здiйснюс розгляд письмових звернень
громадян, пiдприемств, установ, органiзацiй з питань, якi вiдносяться до
КОМПеТенцii вiддiлу, вжива€ заходи щодо усунення чинникiв, якi викJIикають
скарги.

2.9. Готуе та пода€ в установленому
статистичну звiтнiсть з питань, що н€rлежать до

перемiщених осiб та внесення iнформацii до единоi iнформацiйноi бази даних
про взятих на облiк внутрiшньо перемiщених осiб (сегмент <Облiк ВПО>).

2.1|. Проводить iнформацiйно-роз'яснювutльну роботу серед населення з
питань, що нtLлежать до його компетенцii,
правових aKTiB в межах компетенцii, у
iнформацii;

2.|2. Проводить iнвентаризацiю особових справ та особових paxyHKiB
ОСiб, якi одержують адресну допомогу внутрiшньо перемiщеним особам, для
покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунirльних
послуг.

2.1з, Розробляс перспективнi та поточнi плани роботи вiддiлу, готус
звiти про його дiяльнiсть.

2.14" Органiзовуе пiдготовку особових справ по призначонню
щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним особам для подальшоi
перевiрки членами робочоi групи фактичного мiсця проживання (перебування).

2.|5, Розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян;

збереження
до чинногодокументiв, органiзовуе роботу

2.|0. Органiзовус оформлення та

порядку аналiтичнi матерiали i
його компетенцii;
видачу довiдок внутрiшньо

роз'яснюе положення нормативно-
тому числi через засоби масовоi

2.16. Опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв Украiни та



депутатiв вiдповiдних мiсцевих рад;
2.L7,

управлiння;
2.18, Органiзовус роботу з

використання архiвних документiв ;

забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якот е

укомплектування, зберiгання, облiку та

2.L9, Залучас громадськi та благодiйнi органiзацii до виконання
соцiальних програм i здiйснення вiдповiдних заходiв;

2.20. Бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень Подiльськоi
районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, проектiв рiшень, головними
розробниками яких с iншi cTpyкTypHi пiдроздiли;

22L Забезпечуе роботу: KoMicii з питань призначення (вiдновлення)
соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам при Подiльськiй районнiйВ MicTi Кисвi лержавнiй адмiнiстрацii, штабу цiлодобового соцiаrrьного
патрулювання в зимовий перiод;

2.22, ПодаС пропозицiТ керiвництву про призначення на посади,
звiльненНя з посад та перемiщення працiвникiв вiддiлу, своечасне замiщення
вакансiй, заохочення та накJIадання стягнень, сприяе пiдвищенню квалiфiкацii
працiвникiв.

2.23. Забезпечуе захист персонirльних даних.
2.24. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганню корупцii.
2.25" Не допуска€ розголошення та розкриття в буль-який спосiб

персонutЛьниХ даниХ фiзичниХ осiб, якi будуТь довiреНнi, стануть вiдомi йому у
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.26. Забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформацii.

3. Права
Мае право:
3.1. Одержувати вiд структурних пiдроздiлiв управлiння, пiдприсмств,

органiзацiй установ необхiднi данi, довiдковi та iншi нормативнi матерiали, що
стосуються компетенцiТ вiддiлу.

3.2. НаДаватИ методичнУ допомогу |ромадянам з питань соцiалrьного
захисту.

3.3. Вносити пропозицii начальнику управлiння з питань удосконалення
РОбОТИ ВiДДiлУ, брати участь у пiдготовцi проектiв наказiв, розпоряджень.

4. Вiдповiдальнiсть
Несе вiдповiдальнiсть :

4.|. За порушення законодавства про державну службу - цивiльну,
аДМiНiСТРаТИВнУ або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством.

4.2. За порушення законодавства про працю та трулову дисциплiну -
ЗГiДНО З ЧинНим законодавством про працю, з урахуванням особливостей



дисциплiнарноi вiдповiдальностi державних
Законом Украiни кПро державну службр.

службовцiв, передбачених

4.з. За завдання матерiальноi шкоди - в межах, визначених чинним
цивiльним законодавством тазаконодавством про працю.

5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою.

щля виконання обов'язкiв та реалiзацii прав заступник наччuIьника
вiддiлУ взаемодiС iЗ структуРними пiДроздiлами управлiння, Подiльськоi
районноi В MicTi Киевi державнОi адмiнiстрацii, !епартаменту соцiа-гrьноi
полiтики.

Заступник начапьника управлiння -
начапьник вiддiлу

З iнструкцiсю ознайомлена (ний):

О!.о3_ аю79


