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посАдовА Iнструкtця

Головного спецiшriста вiддiлу нарахування житлових субсидiй
Управлiння працi та соцiа.ltьного захисту населення ПодiльськоТ районноi

в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

1.1. Головний спецiалiст вiддiлу нарахування житлових субсидiй
(далi - головний спецiалiст вiддiлу) Управлiння працi та соцiального

рiшення щодо житлових субсидiй.
1.2. Головний спецiалiст вiддiлу в своiй роботi керу€ться Конститучiею

Украiни, законами УкраiЪи, нормативно-правовими актами Президента
УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноI полiтики
УкраiЪи, .Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi
мiськоi ради (Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii), правилами
внутрiшнього службового розпорядку Управлiння, нак€вами та нач€Lльника

Управлiння, а також Положенням про вiддiл та цiею посадовою iнструкцiею.
1.3. Головний спецiалiст вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться,

нач€rльнику вiддiлу та заступнику начальника вiддiлу та нач€lльнику
управлiння.

1.4. Посада головного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорii <<В>>

посади державноi служби.
1.5. На посаду головного спецiа-пiста вiддiлу призначаеться особа, яка

Мае громадянство УкраiЪи, вищу ocBiTy ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра, вiльно володiе украiЪською мовою та основними принципами
роботи з комп'ютерною технiкою.

1.6. Призначення на посаду головного спецiалiста вiддiлу здiйснюеться
на конкурснiй ocHoBi або iншим чином, передбаченим Законом Украiни <Про
державну службу>.

1.7. Звiльнення з посади головного спецiалiста вiддiлу здiйснюеться
вiдповiдно до КЗпП Украiни та Законом Украiни <Про державну службу>.

1.8. За вiдсутностi головного спецiалiста вiддiлу його обов'язки виконуе
iнший головний спецiалiст вiддiлу згiдно сдиноi технологii та за визначенням
начальника вiддiлу.



2. Завдання та обов'язки

2.1. Призначае та приймае рiшення щодо призначення житлових
субсидiй та формуе в електронному виглядi особовi справи.

2.2.несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть розрахунку та перерахунку
житлових субсидiй, згiдно чинного законодавства.

2.3.приймае по реестру особовi справи для здiйснення цризначення,
рееструе в журн€lлi реестрацiТ обробки заявlособових справ.

2.4. ЗДiйСНЮе ПриЗначеннrI та контроль за правильнiстю розрахунку
житлових субсидiй.

2.5. СВОСчасНо здiйснюе призначення та розрахунок житлових субсидtй,
ВИЗНаЧеННЯ TepMiHiB наДання житлових субсидiЙ, проводить перерахунки
вiдповiдно до змiн у законодавствi.

2.6. Несе персональну вiдповiдальнiсть за iдентичнiсть iнформацii, яка
ВНОСИТьСя В бази даних за даними первинних документiв, правильнiсть
розрахунку або перерахунку призначених житлових субсидiй.

2.7.Спiвпрацюе з органiзацiями-надавачами житлово-комунЕtльних
послуг.

2.8. Бере участь у проведенi iнвентаризацii особових справ одержувачiв
житлових субсидiй.

2.9. Систематично вивчае чинне законодавство УкраiЪи.
2.t0. Iнiцiюс необхiднiсть перевiрки достовiрностi iнформацii, поданоi у

ДокУментах на призначення житлових субсидiй, формуе ре€стр для передачi
особових справ державним соцiальним iнспекторам.

2.||.Забезпечус дотримання TepMiHiB, визначених законодавством, про
призначеннi житлових субсидiй.

2.12. Готуе звiтнiсть до вищестоящих органiзацiй.
2.|З.Готуе проекти вiдповiдей до вищестоящих органiзацiй та нада€

вiдповiдi на звернення громадян.
2.|4. Несе персон€rпьну вiдповiдальнiсть за збереження майна та

технiчного обладнання.
2.15. Не допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб

персонЕtльних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому
у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.16. Забезпечуе захист персон€rльних даних.
2.|7. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii.
2.I8.Постiйно iнформуе населеншI про стан здiйснення визначених

законом повноважень.
2.|9.Забезпечуе ведення сдиноТ iнформацiйно-аналiтичноi системи

соцiального захисту населення (IАССЗН), пiдтримуе едине iнформацiйне i
телекомунiкацiйне середовище у складi iнформацiйноТ iнфраструктури
Мiнсоцполiтики та власний сегмент локаJIьноi мережi.



2.20.IнформуС населення з питань, що на"лежать до його компетенцii,
роз'яснюе громаДянаМ положення нормативно-правових aKTiB з питанЬ, Що
HzLIIeжaTb до його компетенцii, у тому числi через засоби масовоi iнформацii.

2.2l. Здiйснюе обмiН iнформацiсю з Щержавною фiскальною службою
про джерела та суми отриманих доходiв фiзичних осiб, якi звернулись за
призначенням субсидiй.

2.22.Взаемодiе з .Щержавною фiскальною службою УкраiЪи щодо
отримання iнформацii про доходи осiб з !ержавного реестру фiзйчних осiб -платникiв податкiв, а також црупу платникiв единого податку, до якоi
належить фiзична особа пiдприемець, що обрала спрощену систему
оподаткування.

2.23. Здiйснюе обмiн iнформацiею з I_{eHTpoM комун€rльного cepBicy та з
АТ <Ощадбаню>.

2.24 Взаемодiе з органами Пенсiйного фонду Украiъи щодо отримання
iнформацii про доходи осiб та сплату единого сьцiального внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з реестру зарахованих
осiб,.Щержавного реестру загальнообов'язкового державного соцiального
страхування.

2.25. У разi необхiдностi взаемодiе з .Щержприкордонслужбою щодо
отриманнrI iнформацii про перетин кордону особами, якi звернулися за
призначенням житловоi субсидiт членiв ik домогосподарства та членiв ix
сiмей.

2.26. У разi необхiдностi взаемодiс з MiHicTepcTBoM внутрiшнiх справ
щодо отримання iнформацii про наявнiсть транспортних засобiв.

2.27. Користуеться iнформацiею ТериторiальноТ громади MicTa Киева для
отримання iнформацii щодо реестрацii фiзичних осiб та Ш <нацiона-гtьнi
iнформацiйнi системи) для отримання iнформацii про нерухоме майно осiбякi звернулися за призначенням житловоi субсидii членiв ik
домогосподарства та членiв ik сiмей.

2.28. Взаемодiе з органiзацiями надавачами послуг щодо надання ними
На ЗаПИТИ У встановленi термiни iнформацii про заборгованiсть,
забезпеченiсть громадян житловою площею та комунЕlльними послугами.

3. Права

3.1. ВИНОСиТи на розгляд заступнику начальника вiддiлу, начilIьнику
вiддiлу пропозицii щодо покращення умов роботи працiвникiв вiддiлу

3.2. Подавати пропозицii щодо впровадження нових форм та методiв
роботи.

3.3. Одержувати методичну допомоry в .Щепартаментi соцiа,гtьноi
полiтики.

3.4. Надавати запити до вищестоящих установ та органiзацiй ycix форм
власностi.

3.5. На поваry особистоi гiдностi, справедливе та шанобливе ставлення
до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв та громадян.



4. Вiдповiдальнiстъ

4.1. Головний спецiагriст вiддirry, як державний с.lryжбовець заневиконання чи нен€uIежне виконання службоuиi обов'язкiв, перевищенняповноважень, порушеннrI обмежень, пов'язаних з проходх(енЕям державноiслужби несе вiдповiда.гlьнiсть передбаченими Законами Украiни <прозапобiганЕя корупцiЬ> та кПро державну службу>.

5. Взаемовiдносини з посадою

Для виконання обов'язкiв та реалiзацiя прав головного спецiалiста
вiддiлу взаемодiе:

5.1. З начальником вiддiлу з питань:
5. 1 . 1. ОтриманЕrt: завдань, розпоряджень, дорr{ень, запитiв.
5,|,2, Надання: звiтiв, довiдок, вiдповiдей, Йатерiапiв з питань поточноi

дiяльностi.

_ 5,2, З .Щепартаментом соцiальноi полiтики виконавчого оргаЕу КиiЪськоi
Mi ськоi Ради (киiъськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) :

5.2.1. ОтриманнrI: листiв, повiдомлень, роз'яснень.
5.2.2. Надання: запитiв, звiтiв, листiв.
5.3. З житловими органiзацiями ycix форм власностi;
5 . 4. З органiзацiями-н4давачами житлово- комунЕUIьних посJIуг.
5.5.З yciMa вiддiлами Управлiння.

Засryпник начальника вiддi.гry

нарахування житлових субсидiй
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