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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ

Головного спецiалiста
вiллiлу прийому жи,l,Jtових субсидiй управлiння працi та соцiального захисту

насеJIоI{Irя Гlодiлl>сl,коТ районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii

i. Загальнi положення

1.1, ['оловний спецiалiст вiддiлу прийому житлових субсидiй
(далi - го,,I()I]IlI.tй с:trсrtiалiст вiддiлу) управлiння працi та соцiального захисту
насеJlеl1Llя lIo,,ti.;rbcLi(oT районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
(да;ri Уrrравлiнгrя) забезпечуе якiсне i своечасне виконання завдань з

прийому r,ромадян, якi звертаIоться за призначенням житлових субсидiй.
1.2. В своiй роботi керусться Конституuiею УкраТни, законами УкраТни,

норма,гивно-правоI]ими ак,l,ами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украi'rrи, N4ittic t,ерс,t,rза ctlllia.lIbHoT полiтики Украiни, Щепартаменту соцiальноi
поltir,ики t]иl(olIaBtlo1,o оргаIIу КиТвради (Киiвськоi MicbKoT державноТ

адмirriстраlliТ), КиТвс1,1tоI мiськоi та Подiльськоi районноi в MicTi Itисвi

державIrих адмiнiстраuiй, Положенням про Управлiння, а також Положенняiи

про вiддiл.
1,З, I'о;tоtlttий crrcцia.llicT вiддiлу в своiй роботi пiдпорядкову€ться

Llаtlil"rlLIrиrс1, Iзi,utiлу. l lL]tI&JlL1-IиKy Управлiння.
1.4. IIосада гоJlоI]Ilого спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорiТ <В>

посад /{ерх(авноi сlrужби.
1.5. I-{a IIосаду I,оJIовного спецiалiста вiддiлу призначасться особа, яка

мас грома/{rlllс,l,во УкраТни, вищу ocBiTy ступеня молодшого баКаЛаВРа абО

бакалавра" tзiльне во-lt<lдiнt-lя державною мовою та основними навичками

робот,и,] l(ttNlII' I(),гcl)Iltlltl гехt,tiкOtо.

1.6. Гtризltаченt{rl IIа IIосалу здiйснюсться на конкурснiй ocHoBi або

iгtшим чиI IOM, пере7цбаченим Законом Украiни,,Про державну слуrкбу".

1.7. ЗвiльнеIIня з I]осади здiйснюсться вiдповiдно до КЗпП УкраТни ,га

Законсlм Уrtраirrи,,IIрtl l(ep}KaBнy службу".
l.tt, За lзi/tcylHocli I,оловноt,о спецiалiста його обов'язки викону€ iнший

cltetliaзtic,r.



2, Посадовi обов'язки

2,1, З:riйс1,1rос: llрийом lромадян з питань призначення житлових
субсидiй в Уrlравлiнпi згiдно затверджсного графiку прииому та електронноi
черI,и.

2,2, Здiйснюс прийом громадян з питань призначення }китлових
субсилiЙ у фiлiяХ Управлiння, що розмiщенi в п,"rrrо"о-експлуатацiйних
дiльниr{ях згiлtt<l затвердженого графiку прийому.

2,З, Огlраtlьоl]ус зверI-IеFIIIя громадян за призначенням житлових
Субси,,tiй, якi t-lаj(сиJIаlol,Lся []оIIIl.ою та в режимi онлайн.

2,4, ЗдiйС[I[ос 1,IcpeBipKY 
''равилI)ностi 

заповнення заявипро призначення
rкитловоТ субси:tiТ (да"тli - заява) та декларацiТ про доходи та I]итрати осiб, якi
зверtIуJrися за [ризцачеI{FIям житловоТ субсидii (далi - декларацiя), в разiгrеобхi/tгrос,гi ,га Надас /tопомогу в iT заповненнi.

2,5. Звiряс lзi/(омос,гi зазначенi У заявi та декларацii з пред'явленими
заrII]I I l{lioN4 .l tOi()/i\4 cI 1,1 a]\l и.

2.(l. l Iсреlзiря. IIpal]иJIblticTb оформлення та повноти документiв.
2.7. llовiдомлrtс заявника про необхiднiсть донесення документiв в

мiсячний ,гермitl (в разi необхiдностi).
2.В. Ресструс: r-rриtiгtяlr:i документи у журналi реестрацiI приймання заяв i

докумс]IIt,i в l(.ltя Il ри з [I а ч et t гlя ус ix видi в соцiальноi допомоги.
2.9. сI-1111-1ц11,,, tlсобtlв1, cllpaBy (при першому зверненнi) або пiдшивас

отриманi /(окумеIIl,и /(() iсrrуючоТ оообовоi справи (пр" повторних
зверненнях), вiдtпоlзi/lно до l}имог Iнструкцii щодо порядку оформлення i
ведепIIя особоlзих сгIрав отримувачiв ycix видiв соцiа-гrьноТ допомоI,и
(вiд 19.09.200б лГ,r З45) зi змilrами,

2. ]0. [ [аправ_rlя(, заlllи,ги на отримання iнформацii у встановленому
зАt(оFI().llаl}с,I,I]()м IIOprIj(liy .1lo органiзацiй, вiдомств Bcix форм власностi та
орга[Ill] влади.

житлових субсидiй по
2.|2. ГIо вi/(tlмl tlt t;

субси,,tiТ.

2.1з. Зrзiряс cyN,ll] гlризllачонIlя жи,l,ловоТ субсидiТ та наявнiсть особовоi
справи згiдlло з l]ерелittами призначених житлових субсидiй.

2.\4. Забезгtсчус коrrфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу irrформацii, що
стосусться заяl]ниlсitз ,га членiв Тх сiмей.

2.15. Викоtlус iltttti tttltзIlоваженltяt вiдповiдrrо до чинного законодавства
,la 

до,ltit,l,Ittltзi зittз.tlаllIIrt lIit(]il.ць[Iика УгIравлiння та заступникiв.
2.16,LJзасмсll{iс- з оргаtriзацiями - надавачами житлово-комунальних

посrIуj,.

2.||. ГIередца. ссРормовану особову справу до вiддiлу нарахування
ресстру.
заrIвника про призначення (не призначення) житловоi



2,|],I{аttlэав,lllrс, tlсобхiдtti загlити до Щержавноi фiскальноi служ би длягtереlзiркИ 2.осr,овiРгtос,гi iнформаrliТ про ло"од" та майновий стан громадян,органi rз I lelrciйrror.o фоrrду.
2. 1 8. Користуеться i нформацiею 

.Територiалъноi громади MicTa Киева дляtОТРИYllня iнформацiТ rцодо ресстрацii фiзичних 0сiб.
2.\9, Взасмодiс з органiзацiями нйавачами послуг щодо надання FIимиIla ЗаIIИ'I'И -\' tlС'ГаltltllЗllеtli r,срмit-lи iпформацiт 

- 
про заборгованiсть,забезгlечеttiст,ь l-pOMa/(rlFI я(и'JIовою плоtцею та комунальними послугами.2,24, ОПРаЦl,ОI]У(] ДОltУМеНТи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi

1С4уний iшформацiйllий простiр ,Ьр"rорi-rпоi громади MicTa Кисва>(Аскод).

2,21,I'or:yc та по/lае документи на розгляд KoMiciT з питань призначення
субси,,tiй на огIJIа,tу хtи.гjIоI]о-комунальних послуг та пiльг.

2,22, Прово2lи,i,ь iнвенr,аризацiю особових справ в установленомузакоtIо/ (аI]с,I.1]ом l]орядrrу.
2,2з, Забе:зпечус I]едення, зберiгання, передачу та списання особових

спраВ вiдгlсltзi,lltIо,ц() IltcTpvKtliT шодо порядку оформлення i ведення особових
cПPalr ()]'риМУI]ачiв Ycix rзилiв соr]iальноТ допомоги (вiд l9.09.2006 JФ з45) зi
змilламлt.

2,21,Розг:tllдас в установленому законодавством порядку звернеIJня
громаtдя[I;

2.22. Оrtраl1l,сlIзуr: запиl,и i звернення народних депутатiв Украiни та
/_{etly,r,a,l,itl ltlt t'Bcl,Ktll' пл icl,ttoi ради.

2.20, ЗабезгtечУС .цо.гримання TepMiHiB, визначених
при:]llil tl c]t t tr i ilt ит:лt () l]и х субсид i й.

2.2З. IIe .,llОПУСК?с розголошIення ,га 
розкриття

персо[Iальних даних фiзичних осiб, якi будутъ довiренi,
зв'язtсу з викоIJаIIIrям службових обов'язкiв .

законодавством, про

в буль-який спосiб
стануть вiдомi йому у

i протидii
2.24. Забезгrечус зl(iйснення заходiв щодо запобiгання

t<opylrrtiT.

2.20, Забсзгr с Ч),(] зах и с'г Il ерсонаJlьних даних;

вивчас чинне законодавство Украiни.
гlраlвил вrrутрiшньо службового розпорядку

З.1. Бра,r,I4 участь у
Bi;t.lti.,ry.

3.2, I]инс)си,|.и lIa
локраtленrrя умов роботи

3.I1paBa

Hapallax з питань, що

розгJrяд начаJIьнику
працiвникiв вiддiлу

вiдносятьсrl до компетенцii

вiддiлу пропозицiТ щодо

2,28. Г[роводrатЬ рсrз'ясtttОвальнУ роботУ з питанЬ, ЩО н€шежать докомпе,генrцiТ вilrлi;rу.
2,з0, Система.l-иl{но
2.3 | . l(оL.ри rr,rус.I.1)ся

Управrriнltlt.



з.з.l'[одавати пропозицiт rrдодо впровадження нових фор* та методiв
роботи.

3.4. Олержуваl,и методичну допомоry в .Щепартаментi соцiалъноi
полir,ики.

3.5. Ilадаlзати :]аIIити д0 вищестOяIцих устанOв та oрганiзацiй ycix форм
власнсlстi.

З.6. На повагу особистоТ гiдностi, справедливе та шанобливе ставлення
до себе з боку керilзгlикiв, спiвробiтникiв та громадян.

4. Вiдповiдальнiсть

I-олсllзlltлй спецiалiст, як державний службовець, несе вiдповiдальнiсть за

невикоI]аIIIIrI rtи LIelItlJIeжHe виконання службових обов'язкiв, перевищення
гIовt-lоважсllIl, IIоруIIlс-l]llяl обмеrкень, пов'язаних з проходженням державноТ
служби 1,а за вчи[lення ,,tiй, передбачених Закону Украiни "Про запобiгання
коруlrцiТ", L[а Iriz{c,r,arli Закону Украiни "Про державну службу" та чинного
законодавства.

5. []заемсltзi/lносиt-tи за посадою

l'олсrвlltlli cltclt(ia;ticT вiддiлу пiд час виконанFIя покладених на нього
завдаtIь взасмодiс з itлшими структурними пiдроздiлами управлiнllя,
/{епар1амен,lу с()цizutl,ноТ по.lliтики виконавчого органу КиТвськоI мiськОi ради
(КиiвськоТ MicbKoT /цержавноТ адмiнiстрацiТ), Подiльськоi районноТ в MicTi

I{исвi ilepxial]IloT а:tмirriс,грачiТ, сlрганами мiсцевого самоврядування, а також
пi;1llрисмс I,t]LtM1.1, ус l а[Iовами ,га органiзацiями Bcix фОр' ВЛаСНОСТi,

об' сдн aHl-trllt4 и грома/-и] I та о кремими громадянами.

Начальник rзilцirIу rrри йому
жи,глоl]их субсидiй Лtолмила ЗУБко

З tlосадовtlкl il-tc,гpyKrticlo ознайомленi:

',4з<р_еJ,Z1., о/ 23й19
0апа шz:,ер_ _ф_ r'.t- _ _ \ р/ /l, /а/9
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