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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
начальника вiддiлу соцiа-гrьних програм

Управлiння працi та соцiального захисту населення
подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

l. Загальнi положення
1.1. Начапьник вiддiлу соцiальнlа< ПРГРач1 (дапi начальник вiддrлу)

УПРав.пiння пРаli та соцiапьного з€lхисту населеш{rI Подiльськоiрйонноiв MicTi Киевi
державноi адлiнiстрацii (далi - управIIiння) органiзовуе робоry вiддfu, забезпечуе
розгляд IIитань призначешUI матерiшlьноi допомоги, прийом громадян з IIитань
компетенцii вiддi.гry, контроJIюе та розглядае звернен}uI.

1.2. В своiй роботi начальник вiддiJIу керуеться Констrryцiею Ущраi'ни, актами
ПРеЗИДеrrга Украiни та Кабiнету MiHicTpiB, наказЕlIчIи Мiнфiну, iнtrлшrи нормативно_
цр€lвовиМи документ.lми, ЗаконоМ <ПрО запобiгаНшI коруПцiЬ>, розпорддкеннями
ГОЛiв КиiЪськоi MicbKoi та районноТ державнюt аддiнiстрацiй, пр€lвил€lN{и внугрiпшrього
РОЗПОРяДКУ УправJIiння, наказ€lN{и та розпорядженнями начаjIьника управJliнrrя, а
т€кож Положен}шм про вiддiл та цiею посадовою iнструкдiею.

1.3. Начагlъник вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться начальнику управIIiння.
1.4. Посада начulльника вiдrдiлу вiдlоситься до посад катеюрii <<Б>.

1.5. ПризначеншI на поса,ry здiйсrшосться на конкурснiй ocHoBi або iншпшrл
tIином, передбаченим Законом Украi'ни кПро державну с.ггужбlо>. Звiльнеrшя з посади
здiЙсtпоеться вiдповцно до Кодексу законiв про пращо Уr9аiни та Законом Украiни
,сГIро державну службр>.

1.6. На посаду начальника вiддiлу може бути призначена особа, яка мае
громадянство УкраiЪи, вищу ocBiTy вiдповiдного професiЙного спрямування за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, спецiалiста, досвiл роботи на посадах
державноТ служби категорii <Б> чи <В> або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприемств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форм власностi не менше одного року, вiльне
володiння державною мовою.

1.8. За вiдсупrостi нача-гtьника вцдiлу йою обов'язки виконуе юловний
спецiаrriст 

"iддilгу.

2. Завдання та обов'язки
2.1. Начапьник вИдiлу здiйснюе керiвництво вiдIiлом у скJIадi управлriння,

розподiляе обов'язки мiж прат(iвникаtrли, очоJIю€ та контроJIюе Тх робоry, несе
персонапьну вiдгrовiдаrrьнiсть за виконаншI завдань, покпаденlD( на вiддiл.



2.2. ОРГаНiЗОВУе, ВiДПОВiДНО До функцiональнlа< завд€lнь, покJIаденID( на вiлцiл,
розробку проекгiв процрам, аналiтичнlл< матерiа.гliв, комплекснlD( за<одiв, пропозицiй
тощо.

2.З. Забезпечус викон€lш{я покJIаДенID( на вiддiл завданъ щодо здiйснення
заходiв, посилешuI мотивацii прачiвникiв, органiзшдii та нортчrувашul працi.

2.4,Надае органiзЩiйно-метОдичIU допомоry працiвникам вiддiпу, забезпечуе,
у межах своiх повновiDкень, дотрим€lнIш зЕконодавства.

2.5. Реryrпое робоry вiддiлУ Щодо йою ефекпавноi взаемодii з пiдроздiлами,
суплiжнпли сферами, що пов'язанi з дiягrьнiстю 

"цдiлу.2.6. Гоryе та опрацьовуе звiти дIя наданIIя до виконавчою оргшry Киi'вськоi
мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноТ qдмiнiстрацi0, .Щепартап,rеIrry соцiа-гlьноi
полiтики виконавчою оргаrry КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацф тощо.

2.7. Органiзовус, реryJIюе та контроJIюе своечасний та якiсний розгляд
працiвниками вiддiлу звернень громадян, органiв викон€шчоi вгtади, депутатiв з
напрямкiв дiягlьностi вiддiJIу.

2.8. Забезпечуе органiзацiю роботи комiсiй Подiльськоi районноi в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацii та бере участь у роботi:

- Мiжвiдомчоi координацiйноi koMicii по роботi уIасник€lми
антитерористичнот операцii, постражд€tлими rIасник€tI\ли Ревоrпоцii Гiдностi,
ЧЛеНаМИ СiмеЙ загиблих (померлих) вiЙськовослужбовцiв та Героiв Небесноi CoTHi;

- KoMicii з питань проведення безоплатного капiтагlьного ремонту BлacHID(
житлових будинкiв i квартир осiб, якi мають право на таку пiльry.

- KoMicii з вiдбору цромадських органiзацiй на отриманшI фiнансовоI
пiдтримки з бюджеry м. Киева;

- KoMicii З РОЗГЛяд/ зЕlяв щодо виIIлати матерiальноi допомоги за напежнi для
одержilння земельнi дiлянки киrIн€lN/I - уповнов€DкениМ членаN{ сiмей загиблшr киян -
уrасникiв zшilитерориgгичнот операцii при Подiльськiй рйоннiй в MicTi Киевi
державнiй адлiнiстрацii;

- KoMicii щодо розгляду з€uIв членiв сiмей загиблш< вiйськовослужбовцiв та
осiб з iнва"гliднiстю про виIIлату грошовоi компенсацii за наrrежнi дrя отриманшI жилi
ПРимiщеншI при Подiльськiй рйоннiй в MicTi Киевi державнiй адцrцiнiстрацii.

2.9. ЗабеЗпечУе органiзацiю роботи комiсiй Управлiння працi та
СОЦiа-гlьноГо захисту населення Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii:

- KoMicii щодо прийняття рiшень про надання одноразовоi ацресноi
матерiальноI допомоги та ii розмiр;

- KoMicii Щодо прийнятгя рiшення про надання одноразовоi матерiа.гlьноi
ДоПоМоги iнвалiдам та непрацюючим малозабезпеченим особам (вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28.02.2011 Nч 158).

2.10. Вживае необхiднlос заходiв щодо вдоскон€lленtul органiзацiТ роботи
вiддrJIу.

2.11. Подае пропозицii начальнику управJIiння про призначен}uI на посади,
звiльнення з посад та перемiщення працiвникiв вiддiлу, забезпечуе своечасне
Замiщення вакансiЙ, заохочешuI та накJIадашut стягнень, сприrIе пiдвищешпо
квалiфiкацii працiвникiв.



2.|2. Забезпечуе дотриманш працiвникаlrли вiддiлу правил внугрitшrього
трудового розпорядку.

2.I3. Веде особистий прийом гром4дян та контроJIюе своечасний розгляд
ЗВеРНеНЬ, ЯКi НаЩоДягь в управгliнrrя працi та соцiа-гrьною зЕlхисту населенIilI, з пит€lнъ,
що входять до компетенцii вiддiпу.

2.|4. Забезпечуе своечасне звiryванrи перед вищестояпц{п{и органами про
робоry вiддiлу.

2.15. Виконуе olФeмi доруrен}ul начальника управлiння.
2.16. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii.
2.17. Забезпечуе захист персональних даних.
2.|8. Забезпечуе електронний обмiн iнформацiею за системою АСКОД.

3. Права
Нача.гrьник 

"iддiлу 
мае право:

3.1. за доруrеншIм начапьника управпiння цредставJuIти вiддiл в органах
виконавчоТвлади з IIитЕшь, що нЕlлежать до йою компегенцii;

3.2. органiзовувати дiлове листування з орmнами виконавчоi вJIади,
пiдприемствами, устанокtми та орпlнiзацiшrи у межах надzlнlD( повновzDкень;

З.З. брати )лIасть у пiдборi кадрiв вiддiлry;
3.4. вносlтги на розгляд начальника управлiшrя пропозицii щодо вдоскон€lлення

роботи вiддiлу та управгIiнrrя в цiлому;
3.5. брати у{асть, за дорrIенням нача.льника управJIiнлrя, у нарадаq засiданнл< з

IIитань, пов'язаrrrд< з виконЕlнням функцiоншlьншr обов'язкiв;
3.6. просув€lнtlя по слцгжбi, пiдвищення квапiфiкаlдii;

4.I. Начальник вiддiлу, iJffi'ffi"l"пу*оовець за невиконання чи
неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби несе
вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiни кПро запобiгання корупцii>
та <Про державну службр>.

5. Взаемовiдносишl (зв'язки) за посадою

,Ц;я виконЕtння обов'язкiв та реалiзацii прав начальник вiцtiлу взасмодiе:
5.1. з керiвниками Bcix струкгурIIID( пiдроздiлiв з питань:
5.1.1. отримЕlншI:
- наказiв, розпорядкень, iнсгрукцiй, з€uIвок на поцIук норм€Iтивно-прilвID(

доrсументiв, роз'яснень дiючого законод€lвства;
- iнформацiТ вiд ,Щепарта,rенry соцiаrrьноТ полiтики виконzlвчою органу

КиiЪськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi 4дмiнiстрацi0, керiвнюr органiв
вищоi юридичноi сIдlи тощо.

5.L.2. наданнrI:
- вiдповiдей, роз'яснень, консультацiй в зазначенi термiни вi.щlовiдlо до

законодавства.


