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IlОСЛЛОВА IНСТРУКЦIЯ

FIачальriика lзiд.rti:,lу lrрийому житлових субсидiй управлiння працi та
СОЦiа"rIЬttОГО ЗаХИС'ГУ НаСеЛення Подiльськоi районноi в MicTi Киевiдержавнот

адмiнiстрацii

l. Зага.rrьнi положення

1,l. I-IачаЛI)I-IИк вirtлi"lrу прийому житлових субсидiй (далi - нач€шIьник
вiztлiлу) управ;liltня гrрацi та соцiального захисту населення Подiльськоi
районноТ в Micl,i Киевi державноТ адмiнiстрацii (д-i - Управлiння) здiйснюе
керiвt]ицтво дiяльцiстlо вiддiлу, розподiляе обов'язки мiж працiвниками,
очолюс та ко[I,[роJIIOС Тх робоr,у. контролюс стан трудовоi та виконавчоТ
дисцип"цir rи v Bi:uti.lli.

1.2. НачаJIьник rli:vri;ry в своТй роботi керусться Конституцiсю УкраТни,
закоI{ами УкраТltи, lIорма,гиtsIIо-правовими актами Президента Украiни,
КабiнетУ MirricTpiB УкраТни, MiHicTepcTBa соцiальноi^ полiтиtси УкраТни,
Щеrlар,гаменl,у cotliа'llbHoT гlоrtiтики виконавчого органу Киiвради (Киiвськоi'
MicbKoT /{cpжaBI-IoT аltмilliс,грачiТ), КиТвськоI MicbKof та Подiльськоi районноi в
MicTi Itис:lзi ]tepil(Lll]Ltllx а:_tмiltiстраrдiй, Положенням про Управлiння, а також
flо;tожелltIяN,I Ixpo rзi:Uti;r.

1.3. Нач{JILIIик вil_tltiлу в своiй роботi
Управлirrrrяl.

1.4. Посада началь}lика вiддiлу вiдноситься до категорii (Б) посад
державlIоТ сltчжби.

1.5. I-la посII.IIу ]lача.Ilьника вiдlriлу призначаеться особа, яка мае
грOмадrIllс,t,во УкраТгtи, l]иtl-lу ocBiтy вiдповiдного професiйного спрямування
за освi,t,tll,о-l<ва;tiфiкацiйrrиМ piBrleM магiстра, спецiалiСта, досвiд роботи на
пOсадах державIIоi сзrуiкби категорiТ <Б> чи <В> або досвiд служби в органах
мiсцевоr,о самоI]рядуваннrI, або досвiд роботи на керiвних посадах
пiдпtrlисмс,гв, усl,tl1{0в 

,l,il органiзаttiй незалежно вiд форм власностi не менше
o/l[Io1,o року. lзil t t, t t е tlcl"'l o,,{i l I LtrI Jlepжa]}Ilolo мовою.

l.б. l lpr.rзHLlLtellttrt lta IIосаду злiйснюстьсlt на конкурснiй ocHoBi або
it,ttлим tll.l1,I0I\4, передбаченI.]м i]aKoHoM Украiни,,Про державну слуrкбу".

пiдпорядковуеться начаJIьнику



1.7. Зrзi;lь[IсIIIIrI з IIосади здiйснкlсться вiдповiдно доЗаконом Украirrи,,l1ро l(cpжai]I{y службу''.
1.8. За rвi/цсу,гностi начальника вiддiлу його обов'язки

спецiалiст вiддi.тrу.

КЗпП Украiни та

виконус головний

2.|,
субсидiй
черги.

2.2.
субсилiй

2. Посаловi обов'язки

оргаrliзовус rrрийом громадян з питань призначення житлових
в Угlравлirrгri згiдr+о затвердженого графiку прийому та електронноi

Орr,аlti,зоlзус' ttp1.1tioM I,ромаllян з питань призначення житлових
У (li.lliях Уl-tрав.lliння, що розмiщенi в житлово-експлуатацiйних

жи,глtовоТ субрилiТ l.a наявнiсть
призначелtих ЩитlIоl]их субсидiй.

опрацIоВаннЯ зверненнЬ громадян за призначенням
яt<i налсиJIаIоться поштою та надходять в режимi

звiрки спецiалiстами суми призначеноi
особовоТ справи згiдно з перелiками

2.4. l{oIгl ()jlI()c t|ltlрмl,ваllttя особових оправ спецiалiстами вiддiлу
вiztповiдrlо jltl IlиN,lог Illс'r,рукцiт щодо порядку оформлення i ведення особових
справ отримуваrчiв ycix видiв соцiальноi допомоги (вiд
змiнами.

U!римуваlчlв yclx видlв соцlальноt допомоги (вiд 19.09.2006 JФ З45) зi
чlи.

2.5. Орr,аtliзоlзус rIапраI]леннЯ запитiв на отриманнЯ iнформацii у
BcTaIIoBJtcI-IoMy зitколIодаll]сl,вом порядку до органiзацiй, вiдомств Bcix
влi"lсIIосl l гil ()lDI,аltilз lз,,iаt/tll.

форм

2,б. ЗабезIIечус пере;{ачу сформованих особових справ до вiддiлу
нарахування жи,гJIових субсидiй по реестру.

(Ire

2,7. Орl,аttiзоlзус lIашравленгtя повiдомлень заявникам про призначенI{я
приз I-1 ачен 

{rя 
) житл oB<rT субсидiТ.

2.8. Itогr,],р().пI()с гtроводення

2.9. Забезпечус rtонtрiдеtrцiйrriсть наданоi до вiддiлу irrформацii, що
стосусться зilяЕI-Iикilз та.lленiв Тх сiмей.

2.10. Орг,аrliзОвус IIаtIРаI]леннЯ запитiв до !ержавноi фiскальноi служби
дJIя гtереrзiрtсtл /lостоlзi1"ltlос.гi iнформаuiт гrро доходи та майновий стан
громадяtl, clpt,attirl I lеltсiйrlогсl (lоrrду.

2, l l . t] Mc)Kalx tlOt]IlOI]aжeHb забезпечуе користування спецiалiстами
вiддiлу даIlиN{и Тери,r,орiальноТ громади MicTa Киева для отримання
irrформаuiТ шtодо ресстрацiТ фiзичrrих осiб.

2,|2. Забезt,lе,tус сLliвпрацlо з органiзацiями надавачами послуг в
частиt-ti l{allaHtIrl iH(lopMartiT про заборгованiсть за житлоI]о-комунальнi

д 1 льI{Ll цях з l-, lдIJо затверд(хtеного графiку прийому.
2.3. Кон|гролIое

Lrl(итлових субсидiй,
онлаин.



послуги, забезпечеЕIiсть громадян житловою площею
послугами.

2,1з'ОIllрацl,оlзус l1окументи I] iнформачiйно-телекомунiкацiйнiй
системi <<(]:tиlrllй ilr(lоtrlмацiйниЙ простiр територiальноi |ромади MicTa
Киевa> (АСКOД).

2.1 4. Itоrrтролrос до'римаIIнrI TepMiHiB, визначених зако}Iодавством, про
призначеннt житлоI]их субсидiй.

2.15. Переltае l(оl(ументи на розглrIд KoMicii
субсилiй FIa с]п,lа,гу жи,I,JIоI}о-комунаJIьних послуг та
poooI,l KON{lcltJ.

з питань призначенЕIя
пiльг, приймас участь у

2,16,Оргаrriзовус,га коIlтролюе проведення iнвентаризацii особових
справ в устаIrOвлеFIому законодавством порядку.

2,17. Забезгtечус ведення, зберiгання, передачу та списання особових
сIIрав Bi,ltrIoBiдr-Io дtl Irtс,грукlliТ rrlодо порядку оформлення i ведення особових
справ О'I'ри]\4)/[]а,lirз ycix tзt,tz(iB соцiальноТ допомоги (вiд 19.09.2006 JФ З45) зi
зпtiнами.

2,ltt. Розtlllяl{ас lз установленому законодавством порядку звернення
громадян;

2.19. Опрацьоt]ус запити i звернення народних депутатiв Украiни та
депутатiв КиТвськоТ MicbrtoT ради.

2.2(). L,Ic illt)II}(,Klt(] р(),]голоLIIеIII{я та розкриття в буль-який спосiб
персоLIаJIьниХ ltillItrх (liзr.rчllих осiб, яrкi будуТь довiреНi, стануть вiдомi йому у
зв'яIзку з виконаIlIIям с-гlуrкбових обов'язкiв .

2.2|. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii
корупцiТ.

2.22. Забезl Ietlyc захисl- ]IерсонаJIьних даних.
2.2з. iiepe }'tI|IC,I,I, у IlpOBe/tet.lHi роз'яснювальноТ роботи з питань, що

I]аJIежа,гL .I[о KoMI te,l,cltlliT вi:i:tiлу.
2,24, 13икоr;ус: irlmi повноваження вiдповiдно до чинного законодавства

та дода,гковi завдання FIачальника Управлiння та заступникiв.
2.25. СистематиLIIIo вивчас чинне законодавство УкраТни, та

оргаrлiзовус: семiнари iз сltецiалiстами У вiддiлi.
2.26,I{aj,tac: Me1,сt/l},1lI}Iy /,lotloMol,y спеIliалiстам вiддiлу по застосуванню

ч },I Lltto0,() закоl l O/taI]cTt]a.

2,21 . Забезгlе.tус дOтримання працiвниками вiддiлу правил
вrrу,грiш1,1ього сJIужбового розпорядку посадових iнструкцiй та визначених
умов праlli.

2.28. Взасмtlдiс- з illшими структурними пiдроздiлами Подiльськоi
РаЙОttнОТ в Mic гi l(иt rli ltcpжaBl]oT алмiнiстрацiТ, органами мiсцевого
самоврrl/(}/в|tIIня, а ,I,al(o)K з гliдприемствами, уетановами, органiзацiями Bcix
форпl lз.ltасгtосL,i, грома/lrIнами та об'сднаннями громадян з питань
соцiальногсl захисту.

та комуналъними
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3. Права

I\'Iac: правсl:

З.l. Вr-rосити ]lрогlозиrцiТ щодо вдосконаJIення роботи вiддiлу.
3,2. Браl,LI yLl3g,,,,, у нарадах з питань, вiднесених до своеТ службовоТ

lliяlльносl,i lз межах комIIе.генцiТ.
З.З. На опJIату гrрацi вiдповiдно до посади, присвоеного рангу, стажу

роботи, а також досвiду, обсягу та якостi виконання службових доручень,
включак)LIи компенсаtцitо за Працю у вихiднi, святковi, iншi неробЬчi днi
вiдповiдлI0 /lo tlиIlI.Iot.O законодавства.

з.4. IIа llp()cyl]{lIlIlrl гIо с,lrужбi з урахуванням квалiфiкацiТ, здiбностей,
сумлiнrrого l]икоllаlII{rI своТх обов'язкiв, участi у nonnypcax на замiщення
IIосад бi"тtыIr високоТ каr,егорiТ, проходження стажування.

4. I]iлповiдальнiсть

}lачалl,t
FIевикоttаI{нrI

ПОI]НОВаЖеIIl,,

служби та за
корупцiТ", rla

иl< вi,ц/ti,lIч, ,lK державIlий службовець, несе вiдповiдальнiсть за
Ll.tl I:IelltlJlC)Kttc виI(онання службових обов'язкiв, перевищення
гlорушсIIнrl обмсrкень, пов'язаних з проходженням державноi
чинення дiй, rrередбачених Законом Украiни "про запобiгання
пiдставi Закоrtу Украiни "Про державну службу" та дiючого

законолавс,t,tзd

5. [Jзасмовiдносиt-tи за посадою

начальниtt rliltлi"тlу гriд час виконання покладених на нього завдань
взаемодiс: :з itlшими струI(турI]ими гriдроздiлами управлiння, !епартаменту
cottiarbHoТ ltолi,lll,tt<и I]иконавчоI,о органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ
MicbKoT ,,,tCp)Kitl}IloT lr,,tMirric,гpartiT), IlодiльськоТ районноi в MicTi Киевi
дерхtавrrоi' адп,titriсL,раLцii', оргаLiами мiсцевого самоврядування, а також
гri/lrtрисмс,I,вам1,1, ус,l,аItовами 1,а органiзацiями Bcix форм власностi,
об'сднаtttrями I,poмal(rl}I,l,a окремими громадянами.

З посал{воrо i llcтpvtctlicю ознайомлена

{"a-r1 /zаg, зrZфru ,/, ,/,
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