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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiа_пiста сектору з правового забезпечення

Управлiння працi та соцiаrrьного захисту населення
ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi поло}кення

1.1. Головций спецiаrriст сектору з правового забезпечення (далi - головний
Спецiалiст сектору) Управлiння працi та соцiа-гtьного захисту населення
Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii (далi - управлiння)
забезпечу€ виконання завдань та обов'язкiв, покладених на сектор.

1.2. Головний спецiалiст сектору гriдпорядковуеться завiдувачу сектору,
нач€Lльнику управлiння.

1.3. На Посаду головного спецiалiста сектору призначаеться особа, яка мае
вищу ocBiTy ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вiльне володiння
державною мовою.

1.4. Призначення на посаду
передбаченим Законом Украiни кПро

здiйснюсться на конкурснiй ocHoBi,
державну слуяtбу>. Звiльнення з посади

ЗДiЙСнюеться вiдповiдно до Кодексу законiв про працIо Украiни та Закону
УкраiЪи кПро державну службу>.

1.5. Посада головного спецiалiста сектору вiдноситься до посад категорii кВ>.
1.6. У СВОТй Дiяльностi головний спецiалiст сектору керусться Конститучiсю

УкраiЪи, законами Украiни, нормативно-правовими актами Президента УкраiЪи,
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни,
,щепартаменry соцiальноi полiтики виконавчого органу Китвради (китвськот мiськоi
державноi адмiнiстрацiт), Китвськот MicbkoT державнот адмiнiстрацii та Подiльськоi
районноI в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ, Положенням про Управлiння,
Положенням про сектор та cBoelo посадовою iнструкцiею.

I.7. Головний спецiа.гriст сектору повинен знати змiст i вмiти правильно
застосовувати в ходi реалiзацiТ своIх повноважень положення КонституuiТ УкраТни,
закони УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <Про запобiгання корупцiТ>,
<Про державнУ слуяtбу>, кПро звернення громадян), <Про iнформацiю>, <про
мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>, <<Про мови)), iнструкцii'з пиiань дiловод.r"u,
iншi законодавчi, нормативнi та iнструктивно-методичнi документи з питань,
вiднесених до компетенцiт Управлiння, Полояtення про Управлiння, Положення про
сектор.

1.8. За вiдсутностi головного спецiалriста сектору його обов'язки виконуе
особа, призначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних npu" ,u
несе вiдповiдальнiсть за н€цежне виконання покладених на неi обов'язкiв.
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II. Завдання та обов'язки

2.1. Основним завданням головного спецiалiста
ефективне виконання покJIадених на сектор завдань.

2.2. Головний спецiалiст сектору несе персон€tльну вiдповiдагlьнiсть за
виконання покладених на нього завдань:

2.2.1. забезпечуе здiйсне}{ня заходiв шодо запобiгання i протидiй корупцii.

2.2.2. забезпечуе захист персон€tльних даних;

2.2.З. забезпечуе електронний обмiн iнформачiсю за системою <АСКО!>;
2.2.4. зДiйснюе контроль за вiдповiднiстю вимогам законодавства проектiв

НаКаЗiВ, iнСтрУкцiЙ, полох<ень, iнших документiв, якi готуються в управлiннi, у
разi потреби - бере участь у пiдготовцi цих документiв;

2.2.5. за вiдсутностi завiдувача сектору погоджу€ (вiзуе) oKpeMi
УМежaxсвoеiкoмпетенцii(зaнaяBнoстiвiзBикoнaBцятa
вiдповiдного вiддiлу (завiдувача сектору);

2.2.6. в межах своеi компетенцii готуе письмовi вiдповiдi на
громадян (iншi офiцiйнi запити);

2.2.7. Опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв УкраiЪи та
депутатiв Киiвськоi мiськоI ради;

сектору е своечасне та

документи
начальника

звернення

2.2.8. нада€ працiвникам структурних
з правових питань, пов'язаних з виконанням

2.2.9. забезпечуе в установленому
управлiння в судах;

2.2.10. контролюс рух судових справ, забезпечуе пiдготовку необхiдних
процесуальних документiв, очолюс роботу з аналiзу iузагальнення результатiв ix
розгляду;

2.2.|l. готу€ необхiднi матерiали для передачi особових справ отримувачiв
держаних соцiальнпt допомог до црокуратури з метою повернення неправомiрно
отриманих ними бюджетних коштiв;

2.2.|2. подае завiдувачу сектору пропозицii щодо удоскон€Lлення
забезпечення дiяльностi управлiння;

2.2.|З. забезпечус сво€часне опрацюванIrя контрольних
документiв.

2.3. головний спецiалiст сектору зобов'язаний дотримуватись правил
внутрiшнього трудового розпорядку.

III. Права

Головний спецiа-гliст сектору мае право:

3.1. брати участь у розглядi питань i прийняттi в Merkax cBoix повноважень
вiдповiдних рiшень;

пiдроздiлiв управлiння консультацii
ними слуiкбових обов'язкiв ;

порядку представлення iHTepeciB

правового

доручень та
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з.2. ознайомлюватися З проектами наказiв начальника управлiння, що
стосуються дiяльностi сектору;

3.3. одеРжуватИ У встановЛеномУ порядкУ вiд державних органiв,
пiдприемств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування
iнформацiю, матерiали чи дOкументи, необхiднi для виконання завдань та
обов'язкiв, покладених на сектор;

3.4. олержувати вiд керiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв управлiння
iнформацiю, матерiали чи документи, необхiднi для виконання завдань та
обов'язкiв, покJIаденихязкlв, покJIадених на сектор;

3.5. iнформувати завiдувача сектору про покладення на нього обов'язкiв,
що виходять за межi його компетенцiТ;

3.6. вносити на розгляд завiдувача сектору пропозицiТ щодо вдоскон€Lлення
дiяльностi сектору та управлiння;

IV. Вiдповiда-гrьнiсть

головний спецiалiст сектору несе вiдповiдальнiсть за неякiсне або
несвосчасне виконання посадових завдань та обов'язкiв, бездiяльнiсть або
невикористання наданих йому гIрав, порушення норм етики поведiнки
державного службовця та обмеrкень, tIов'язаних з прийняттям на державну
службу та ii проходженням.

V. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою

.Щля виконання обов'язкiв та реалiзацii прав головний спецiалiст
Управлiння в ме}ках компетенцiI взаемодiс з:

5.1. Подiльською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiсю;

. 5.2. Щепартаментом соцiальнот полiтики виконавчого органу Киiъськот
MicbKoi Ради (КиiЪськоi м icbKoi державноТ адм iнiстрацii) ;

_ 5.3. структурними пiдроздiлами виконавчого органУ КиТвськоТ MicbKoT Ради(КиiЪськоi мiськоi державноi адм iH iстрацii) ;

5.4. органами державноi влади та мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями.

5.5. Отримання:
- проектiв наказiв, iнструкцiйо договорiв iнших документiв для правовоТ

експертизи та погодження (вiзування);
- iнформацii, документiв' довiдок' розрахункiв, iнших матерiалiв, необхiдних

для виконання покJIадених на сектор завдань;
- з€UIвок на пошук необхiдних нормативно-правових документiв, роз'яснень

дiючого законодавства.

5.6. Надання:

сектору



,TaTiB правовоi експертизи на вiдповiднiсть дiючому законодавству
вiзування проектiв договорiв, наказiв, iнструкцiй, iнших документiв;
змiн та доповнень до дiючого законодавства.

ним бу<галтером з питань:

-т договорiв про матерiальну вiдповiдальнiсть;

5.7.2.
судових витрат;

iB iнших витрат, пов'язаних з виконанням покладених на сектор

5.7. з

5.7.1.

- звiтiв витрату видiлених коштiв.

Завiдувач
правового Сергiй КРАСНОШТАН

ознайомлений ("ф l.uпоuхл О. 0, d"r4 ll О,,. tрtg


