
ЗАТВЕРДКУЮ
чаJIьник Управлiння працi та

соцiальною за)исту населенЕя
Подiльськоi рш)iонноi в м. Киевi

ПОСАДОВА IНСТРУКIДЯ

Началlьника вiддiлу прийому державних соцiалlьних допомог Управлiння
ПРацi та соцiагlьного захисту населення Подiльськоi районноi в MicTi Киевi

державноi 4дмiнiстрацii

1. Загальнi положення

1.1. Начальник вiддiлу прийому державних соцiа.гlьних допомог (дагri -
НаЧаЛЬНиК вiддiлу) Управлiння працi та соцiального захисту населення
подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii (дшi
Управлiння) здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, розподiляе обов'язки
МiЖ ПРацiвниками, очолюе та контролюе ix робоry, контролю€ стан трудовоi
та виконавчоi дисциплiни у вiддiлi.

1.2. В своiй роботi керуеться Конституцiею УкраiЪи, законами УкраiЪи
кПро державну службу> та пПро запобiгання корупцiЬ>, нормативно-
ПРаВОВими актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
MiHicTepcTBa соцiалlьноi полiтики Украihи, .Щепартаменту соцiагlьноi
ПОЛiТИКИ Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii), Киiъськоi Micbkoi ради та постановами i
розпорядженнями Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями голiв
киiъськоi Micbkoi та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл,
правилами внутрiшнього сrryжбового розпорядку, а також цiею посадовою
iнструкцiею.

1.3. Начагrьник вiддirry пiдпорядковуеться начальнику УправлiнЕя та
його заступнику.

|.4. Посада начапьника вiддi.тry вiднооиться до посад категорii <Б>>

посад державноi служби.
1.5. На ПОСаДУ начапьника вiддiлу призначаеться особа, яка мае

громадянство Украiни, вищу ocBiry, досвiд роботи на посадах державноi
СЛУЖбИ КаТегОрii (Б) чи (BD або досвiд служби в органах мiсцевого
самовряДування , або досвiд роботи на керiвних посада)( пiдприемств,
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УСТаНОВ Та ОРганiзацiЙ незалежно вiд форми власностi не менше одного року,
вiльне володiння державною мовою.

1.6. ПРИЗначення на посаду здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi або
iншим чином, передбаченим 3аконом Украiни ,,Про державну службу".

1.7. Звiльнення з посади здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу законiв про
працю УкраiЪи та Закону Украiни <Про державну службр.

1.8. За вiдсутностi нача.пьника вiддiлу його обов'язки виконуе особа,
ПРиЗначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав та несе
вiдповiда"пьнiсть за напежне виконання покладених на неi обов'язкiв.

2. Посадовi обов'язки

Начшlьник вiддiлу:
2.|. здiйснюе керiвництво дiяльнiстlо вiддiлу та несе персональну

вiдповiдалlьнiсть за робоry вiддiлу;
2.2. забезпечуе органiзацiю прийому цромадян з питань призначення

ycix видiв державноТ допомоги :

- сiм'ям з дiтьми;
- мапозабезпеченим сiм'ям;
- ОСОбам з iнвапiднiстю з дитинства та дiтям з iнвагliднiстю, особам,

якi не мають права на пенсiю, та особалшt з iнвалiднiстю;
- тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких ухиJIяються вiд

сплати arriMeHTiB, н€ мають можливостi утримувати дитину або мiсце
проживання ix не вiдоме;

- ДОПОМОги на ДогJIяд (щомiсячна грошова допомога малозабезпеченiЙ
особi, яка проживае разом з особою з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок
ПСИХiЧнОго роЗладу, якиЙ за висновком лiкарськоi KoMicii медичного закJIаду
потребуе постiйного стороннього догляду) ;

- КОМПенСацiЙних виплат фiзичним особам, якi надають соцiагrьнi
ПОСЛУГИ (щомiсячноi компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй
ОСОбi, ЯКа ДОгJIядае за особою з iнва.гliднiстю I групи, а також за престарiлим,
який досяг 80 - рiчного BiKy);

- осiб, яким присвоено почесне звання < Мати-героiня>;
- iНШИХ видiв державноi допомоги вiдповiдно до законодавства

Украihи;
2.З. ОРганiзовуе пiдготовку запитiв на отримання у встановленому

порядкУ iнформацii вiд органiв вJI4ди, пiдприемств, установ, органiзацii
НеЗаЛеЖНО ВiД фОрм власностi, з питань, що належать до сфери дiяльностi
вiддiлу;

2.4 . Забезпечуе дотримання працiвникаN,lи вiддiлу правил внутрiшнього
службового розпорядку, посадових iнструкцiЙ та визначених умов працi;

2.5. органiзовуе перевiрку прийнятих особових справ та передачу до
ВiДДiЛУ НаРаХУВанЕя державноТ соцiальноi допомоги вiдповiдно до Iнструкцii
ЩОДО Порядку оформлення i ведення особових справ отримувачiв ycix видiв
соцiальноi допомоги вiд 19.09.200б J\b З45;



2.6.органiзовуе та здiйснюе особистий прийом громадян;
2.7. Надас МетодичЕу допомоry спецiагliстам вiддiлу по застосуванню

чинного законодавства;
2.8. бере rIасть у проведеннi iнформацiйно-роз'яснюв€lльноi роботи

СереД населення району з питань призначення ycix видiв державних допомог;
2.9. ьпконуе iншi дорrIення за нак€Lзом начальника управлiння та його

заступника;
2.10. забезпечуе прийом громадян з питань призначення соцiапьноi

допомоги, компенсацiй та iнших соцiальних виплат;
2.II. забезпечуе захист персональних даних;
2.Т2. забезпечуе здiйснення засодiв щодо запобiгання i протидii

корупцii;
2.I3. розгJIядае в установленому законодавством порядку звернення

громадян;

2.|4. опрацьовуе запити i звернення народних дегryтатiв УкраiЪи та
депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради;

2.15. опрацьовуе докр(енти в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi <единиЙ iнформацiйний простiр територiагlьноТ грома,ди MicTa Киева
(система електронного докуN[ентообiry кАСКОД>;

2.|6. взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами Подiльськоi
раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевого
СаI\dоВрядуванЕя, а також з пiдприемствами, установами, органiзацiями Bcix
форп.r BJIacHocTi, громадян€II\4и та об'еднанЕями громадян;

2.17. бере rIасть у виконаннi програI\4 та засодiв щодо забезпечення
РiВНих прав та можливостей жiнок i чоловiкiв, протидii торгiвлi людьми;

2.|8. формуе реестри дJIя виплати одноразовоI матерiагlьноi допомоги
особаrrл, якi постраждали вiд торгiвлi людьми;

2.19. видае посвiдчення особi, яка одержуе державну соцiальну
допомоry вiдповiдно до Закону Украiъи <про державну соцiапьну допомоry
особам з iнвагliднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю> та Закону УкраiЪи
КПРО ДеРжавну соцiа.гlьну допомоry особам , якi не мають права на пенсiю та
особам з iнвалiднiстlо>.

2.20. органiзовуе видачу (передачу) особових справ по запиту, реестру
або за заявою та списання особових справ до apxiBy.

3. Права

Мае право:
3.1. Вносити пропозицii щодо вдосконалення роботи вiддiлу;
з.2. брати )пIасть у нарада>( з питань соцiального заrшсту;
3.3. на оплату працi вiдповiдно до посаци, присвосного ранry, стажу

роботи, а також досвiду, обсяry та якостi виконання службових дор)п{ень,
ВкJIючаючи компенсацiю за працю у вихiднi, святковi, iншi неробочi днi
вiдповiдно до чинного законодавства;



З.4. На просування по службi з урахуванЕям квагliфiкацii, здiбностей,
сумлiнного виконання cBoix обов'язкiв, yracTi у конкурсах на замiщенЕя
посад бiльш високоi категорii.

4. Вiдповiдальнiсть

начапьник вiддiлу, як державний службовець, несе вiдповiдагrьнiсть за
невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення
повнова)кень, порушеНня обмеЖень, пов'язаних з проходженням державноi
служби та за вчинення дiй, передбачених Законом Украiъи "про запобiгання
корупцii", н8 пiдставi Закону Украiни "Про державну службу" та дiючого
законодавства.

5. Взаемовiдносини за посадою

ДЛЯ Виконання обов'язкiв та реалiзацiю прав начальник вiддiлу
ВЗаемодiе iз структурними пiдроздiлами Управлiння, Подiльськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, .Щепартаменту соцiагlьноi полiтики
ВИКОНаВЧОГО органу Киiвськоi MicbKoi р4ди (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii).

Засryпник начапьника управJIiння-начапьник (7 D
вiддiлу внутрiшньо перемiщених осiб 4.r Олена ФЕДЬКЕВИtI

( ',\_

З iнструкцiею ознйомлений: (t-b* .), Ъ Й о\0\ }ý{q

4


