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ПОСАДОВА IНСТРУКЦUI

ЗаСryпника начальника вiддiлу нарахування житлових субсидiй Управлiння працi
Та СОцiального захисту населення Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацiТ

1. Загальнi положення

1.1. Заступник начапьника вiддilry нарахувaння житлових субсидiй (да_гli -
заступник начапьника вiддiлry) Управлiння працi та соцiалrьного захисту населення
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi - Управлiння)
органiзовуе роботу по призначенню та перерахунку житлових субсидiй.

1.2 Засryпник начzLпьника вiддirry в своiй роботi керусться Констиryцiею
Украiни, законами УкраiЪи, нормативно-праtsовими актами Президента УкраiЪи,
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни,
,Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi мiськоI державноТ адмiнiстрацii), КиiЪськоi MicbKoT та Подiльськоi
раЙонноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння,
Положенням про вiддiл, а також цiею посадовою iнструкцiсю.

1.3. Заступник начальника вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться
начальнику вiддiлу, начальнику управлiння.

1.4. Посада заступника начапьника вiддiлу вiдноситься до категорiТ <Б>

посади державноi служби.
1.5. На посаду заступника начальника вiддiлу признача€ться особа, яка мае

громадянство УкраiЪи, вищу ocBiTy вiдповiдного професiйного спрямування за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM магiстра, спецiалiста, досвiд роботи на посадах
державноi служби категорii <Б> чи кВ> або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах пiдприсмств, ycTulнoB та
органiзацiй неза-пежно вiд форr власностi не менше одного року, вiльне володiння
державною мовою.



1.б. Призначення на посаду заступника начапьника вiддiлу здiйснюсться на
конкурснiй ocHoBi або iншим чином, передбаченим Законом Украiни кПро
державну службу>.

|.7. Звiльнення з посади заступника начальника вiддiлу здiйснюсться
вiдповiдно до КЗпП Украihи та Законом УкраiЪи <Про державну службу>.

1.8. За вiдсутностi заступника начапьника вiддiлу його обов'язки виконуе
начшIьник вiддiлу або особа, призначена в установленому порядку, яка набувЬе
вiдповiдних прав та несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покJIадених на нет
обов'язкiв.

2. Завдання та обов'язки

2.1. КООРДИНУе роботу вiддiлry та piBHoMipHo розподiляе навантаження на
спецiалiстiв.

2.2. Органiзовуе робоry з документами у вiдповiдностi з чинним
законодавством та реryлюс робоry щодо ефективноi взаемодii з iншими
ПiдРОздiлами управлiння, що пов'язанi з дiяльнiстю вiцдiлу, а саме з вiддiлом
звернень громадян, вiддiлом державних соцiа.гtьних iнспекторiв тощо.

2.3. ЗДiйснюс перевiрку особових справ та справ прийнятих на розгляд
KoMicii ЩоДо надання субсидiй дlя вiдшкодування витрат на оплату житлово_
КОМУН€rЛЬНИХ ПОслУг, придбання скрапленого гutзу, твердого та рiдкого пiчного
побутового пilпива;

2.4. НаДае консультацii та роз'яснення з питань призначення житлових
субсидiй.

2.5 Забезпечуе дотримання TepMiHiB, визначених зtlконодавством, при
призначеннi житлових субсидiй.

2.6. Анапiзуе ефективнiсть роботи вiддiлу, вживае за<одiв з удосконалення
роботи вiддiлу, сприяс впровадженню нових методiв та засобiв роботи.

2.7. Надас методичну допомогу спецiагliстам по застосув€Iнню дiючого
законодавства.

2.8. Контролюе органiзацiю проведення iнвентаризацii особових справ
одержувачiв житловоi субсидii.

2.9. Подае пропозицii керiвництву Управлiння про перемiщення працiвникiв
вiддiлу, забезпечус своечасне замiщення вакансiй, сприяе пiдвищенню
квалiфiкацii працiвникiв вiддirry.

2.10. Забезпечуе дотрим€lння працiвниками вiддiлу правил внутрiшнього
службового розпорядку.

2.1l. Контролюс виконання звiтностi, яка покJIадена на вiддiл.
2.12. Не допуска€ розголошення та розкриття в буль-який спосiб

персон€lльних даних фiзичних осiб, якi булуть довiреннi, стануть вiдомi йомry у
зв'язку з виконttнням службових обов'язкiв.
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2.1з. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii.
2.|4. ЗабеЗпечУе У межах cBoik повноважень реапiзацiю державноТ полiтики

стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом.
2.15. Органiзовуе робоry з документill\ли в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй

системi кединиЙ iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa Киева
(система електронного документообiry кАСКОЩ>).

2.|6. Забезпечуе захист персональних даних.
2.I7. Забезпечуе органiзацiю та виконання завдань по пожежнiй безпецi в

межах cBoik повноважень.
2.18. Виконуе додатковi завдання заступникiв та нач€lльника управлiння.
2.19.Готуе самостiйно або pa:toм з iншими структурними пiдроздiлами

iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали NIя подання головi ПодiльськоТ рйонноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ.

2.20. Розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян.

2.2|. Опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв Украiни та
депутатiв КиiЪськоi MicbKoi ради;

2.22. Постiйно iнформуе населення про стан здiйснення визначених законом
повноважень;

2.23. Забезпечуе ведення единоi iнформацiйно-аналiтичноi системи
соцiального захисту населення (IАССЗН), пiдтримуе едине iнформачiйне i
телеко}tунiкацiйне середовище у складi iнформацiйноi iнфраструктури
Мiнсоцполiтики та власний сегмент локtlльноi мережi.

2.24. Iнформус населення з питчtнь, що нЕlлежать до його компетенцii,
роз'яснюе громадянам положення нормативно-правових aKTiB з питань, що
належать до його компетенцii, у Tol"fy числi через засоби масовоi iнформацii.

2.25. Здiйснюе обмiн iнформацiею з ,Щержавною фiскальною службою про

джерела та сум.и отриманих доходiв фiзичних осiб, якi звернулись за
призначенням субсидiй.

2.26.Взаемодiе з Щержавною фiскальною службою Украihи щодо отримання
iнформачiТ про доходи осiб з ,Щержавного реестру фiзичних осiб - платникiв
податкiв, а також групу платникiв сдиного податку, до якоi належить фiзична
особа- пiдприсмець, що обрала спрощену систему оподаткування.

2.27. Здiйснюе обмiн iнформацiею з Щентром комунального cepBicy та з АТ
<Ощадбанк>.

2.28 Взаемодiе з органами Пенсiйного фонду Украiни щодо отримання
iнформацii про доходи осiб та сплату единоrо соцiального внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне стрЕtхування з реестру зарахованих осiб
,,Щержавного реестру загirльнообов'язкового державного соцiального страхування.

2.29. У разi необхiдностi взаемодiе з ,Щержприкордонслужбою щодо
отримання iнформацii про перетин кордону особами, якi звернулися за

призначенням житловоi субсидii.rленiв ix домогосподарства та членiв Тх сiмей.
з



2.з0. У разi необхiдностi взаемодiе з MiHicTepcTBoM
отримання iнформацii про наявнiсть транспортних засобiв.

внутрiшнiх справ щодо

2.зl. Корисryеться iнформацiсю ТериторiагrьноТ цромади MicTa Киева дгlя
отримання iнформацii щодо ресстрацiI фiзичних осiб та дП <<Нацiоншrьнi
iнформацiйнi системи)) для отримання iнформацii про нерухоме майно осiб якi
зверЕулися за призначенням житловоi субсидii .rленiв iх домогосподарства та
членiв ik сiмей.

2.з2. Взаемодiе з органiзацiями надавачами послуг щодо надання ними на
запити У встановленi термiни iнформацii про заборгованiстьо забезпеченiсть
цромадян житловою площею та комунЕlльними послугами.

3. Права

Засryпник начапьника вiддi"гry мае право:

3.1. ВИНОСити на розгляд адмiнiстрацii Управлiння пропозицii щодо
покращення умов працi працiвникiв вiддiлу.

З.2, ВнОсити пропозицii щодо матерiального та морttльного заохочення
кращих працiвникiв вiддiлу.

3.3. Впроваджувати HoBi форми та методи роботи.
3.4. ОдержУвати методичну допомоry в .Щепартаментi соцiаrrьноi полiтики

ВиконаВчого органу КиiЪськоТ MicbKoi рчд" (КиiЪськоi мiськоi державноi
адмiнiстрачii).

3.5. На ПоВагу особистоi гiдностi, справедlиве та шанобливе ст€lвлення до
себе з бо*у керiвникiв, спiвробiтникiв та громадян.

4. Вiдповiдальнiсть

4.1. Заступник начальника вiддiлу, як державний службовець за невиконання
чи неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
ПОРУШення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi сrryжби несе
вiдповiда.гrьнiсть передбаченими Законами УкраiЪи кПро запобiгання корупцiЬ> та
кПро державну службу>.

5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою

,Щля виконання обов'язкiв та ре€lлiзацiя прав заступник начальника вiддiлу
взасмодiс:

5.1. З начальником вiддiлу та начапьником Упраыriння з питань:
5. 1. 1. Отримання: завдань, розпоряджень, дор)чень, запитiв.



5.1.2.

дiяльностi.

5.2.1.
5.2.2.
5.3. з
5.4. з

пiдроздiлами
киiъськоi Micbkoi

листiв, повiдомлень, роз'яснень.
запитiв, звiтiв, листiв.

органiзацiями ycix форIr,r власностi.
житлово_комунальних посJIуг.

5.5. З yciMa Управлiння.

p/2j /и!

,Щепартаменту соцiагlьноi полiтики
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноТ

З iнструкцiею
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