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Головного спецiалiста
вiддiлу прийому державних соцiагlьних допомог Управлiння працi та

соцiального захисту населення Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноI
адмiнiстрацii

l. Загагlьнi положення

1.1. Головний спецiапiст вiддiлу прийому державних соцiальних
допомог (далi - головниЙ спецiалiст вiддiлу) Управлiння працi та соцiаlrьного
Захисту населення Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii (далi * Управлiння) забезпечуе якiсне i своечасне виконання
ЗаВДаНЬ З приЙому громадян, якi звертаються за призначенням ycix видiв
соцiагrьних допомог та компенсацiйних виплат.

1.2. Головний спецiалiст вiддiлу у своiй роботi керу€ться Конститучiею
УкраiЪи, законами УкраiЪи uПро державну службу>> та <Про запобiгання
КОРУПЦiЬ>, НОРМативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪи, .Щепартаменту
соцiшlьноТ полiтики виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoi Ради (КиiЪськоi
MicbKoi Державноi адмiнiстрацii), КиiЪськоi MicbKoi ради та постановами i
РОЗПОРЯДЖеННЯМИ Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями голiв
киiвськоi мiськоi та Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державних
адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл,
правилами внутрiшнього сrryжбового розпорядку, а також цiею посадовою
iнструкцiею.

1.3. ГОЛОвний спецiагliст вiддirry пiдпорядковуеться начальнику вiддiлу,
начальнику Управлiння та його заступнику.

1.4. ПОСада головного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорii <В>
посад державноi служби.

1.5. На ПОСаДУ головного спецiаrriста вiддiлу призначаеться особа, яка
Мае ГРОМаДЯНСТВО Украiни, вищу ocBiTy ступеня молодшого бакалавра або
бака.гlавра, володiе украiнською мовою та основними навичками роботи з
комп'ютерною технiкою.
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1.6. Призначення на посад/ здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi або
iншим чином, передбаченим Законом Укршни ,,Про державIIу службу".

1.7. Звiльнення з поOци здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу законiв
про працю УкраiЪи та Закону Украrни ,,Про державЕу с.гryжбу".

1.8. За вiдсутностi начшlьника вiддiлу його обов'язки виконус особа,
призначена у встановJIеному порядку, яка набувае вiдповiдних прав та несе
вiдповiдагlьнiсть за ншIежне виконання покJIадених на неI обов'язкiв.

2. Посадовi обов'язки

Головний спецiшriст:
2.|. здйсшое прийом громадян з питань призначення ycix видiв

державноi соцiаrrьноi допомоги :

- сiм'ям з дiтьми;
- магlозабезпеченим сiм'ям;
- особам з iнвалriднiстю з дитинства та дiтям з iнвапiднiстю, особам,

якi не мають права на пенсiю, та особалпл з iнвагliднiстю;
- тимчасовоi державноi допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд

сплати а.гriментiв, не м€lють можливостi утримувати дитину або мiсце
проживання ix не вiдоме;

- допомоги на догляд (щомiсячна грошова допомога м€шозабезпеченiй
особi, яка прожива€ р€вом з особою з iнвапiднiстю I чи II групи внаслiдок
психiчного розладу, якиЙ за висновком лiкарськоi KoMicii медичного закJIаду
потребус постiйного стороннього догляду);

- компенсацiйних виплат фiзичним особам, якi надають соцiапьнi
послуги (щомiсячноi компенсацiйноi виплати непрацюючiй працездатнiй
особi, яка догJIяда€ за особою з iнва.гliднiстю I групи, а також за престарiлим,
який досяг 80 - рiчного BiKy);

- осiб, яким присвоено почесне званЕя << Мати-героi'но;
- iнших видiв державноI допомоги вiдповiдно до законодавства

Украiни;
2.2. забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до вiддirry iнформшдii;
2.З. забезпечуе прийом та ведення особових справ i передач} ло вiмiлу

нарахування державноi соцiальноi допомоги вiдповiдно до Iнструкцii щодо
порядку оформлення i ведення особових справ отримувачiв ycix видiв
соцiагlьноi допомоги вiд 19.09.200б J\Ъ 345;

2.4. виконуе iншi повновarкення вiдповiдно до чинного законодавства та
додатковi завдання начаJIьника управлiння та його заступника;

2-5. цроводитъ iнформацiйно-роз'яснюв€л"льЕу робоry з питань, що
н€uIежать до компетенцii вiддiлу;

2.6. проводить iнвеrтгаризшцiю особових справ в установленому
законодавством порядку;

2.7. не допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб



персонапьних даних фiзичних осiб, якi будуть довiренi , стануть вiдомi йому
у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв;

2.8. забезпечуе здiйснення зоrодiв щодо запобiгання i протидii корупцii;
2.9. забезпечуе захист персон€шьних даних;
2.10. надае консультацii з питань прийому документiв для призначенЕя

ycix видiв державноi соцiалrьноТ допомоги, компенсацiй та iнших соцiагrьних
виплат;

2.Il. розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян;

2.|2. опрацьову€ запити i звернення народних дегryтатiв Украiни та
депутатiв КиiЪськоi MicbKoi ради;

2.|З. формуе реестри дJIя виплати одноразовоi матерiагlьноi допомоги
особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми;

2.14. видае посвiдчення особi, яка одержуе державну соцiа.пьну
допомоry вiдповiдно до Закону Украihи <Про державну соцiальну допомоry
особам з iнвагliднiстю з дитинства та дiтям з iнвапiднiстю>> та Закону УкраiЪи
uПро державну соцiальну допомоry особам , якi не мають права на пенсiю та
особам з iнвалiднiспо>.

2.|5. видае (передае) особовi справи за запитом, згiдно з реестром або
за з€rявою;

2.|6. списуе (закривае) особовi справи до apxiBy.

3. Права

Мае право:
3.1. брати )пасть у нарадах з питань, що вiдносяться до компетенцii

вiддiлу;
З.2. вносити на розгляд начальника вiддiлу пропозицii щодо

вдосконалення роботи вiддiлу;
3.3. на оплату працi вiдповiдно до посади, яку займае, присвоеного

ранц, cTarкy роботи, а також досвiду, обсяry та якостi виконання службових
дорr{ень, вкJIюч€lючи компенсацiю за працю у вихiднi, святковi, iншi
неробочi днi вiдповiдно до чинного з€жонодавства.

4. Вiдповiдагlьнiсть

Головний спецiапiст, як державний службовець, несе вiдповiдапьнiсть
за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення
повноважень, порушенЕя обмежень, пов'язаних з проходженням державноi
Сrryжби та за вчинення дiй, передбачених Законом УкраiЪи "Про запобiгання
корупцii", но пiдставi Закону Украiни "Про державну службу" та дiючого
законодавства.
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районноi в

З iнструкцiею

5. Взаемовiдносини за посадою

обов'язкiв та решriзацiю прав головний спецiагliст
ie iз струкryрними пiдроздiлами Управлiння, Подiльськоi
i Киевi державноi qдмiнiстрацii, Департаменту соцiагlьноi

органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi

Начальник вiддilry прийому
державншх соцiальних допомог

ознаиомлении:

Людмила ПOJUIHIIYK
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