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1. Загальнi положення

l . t. Вiддiл статусних категорiй громадян (надалi - вiддiл) с структурним

пiдроздiлом Управлiння прачi та соцiального захисту населення Подiльськот

райЪнноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (да,T i - управлiння)

пiдпор"дковусться у своiй дiяльностi начальнику управлiння та його

заступникам.
1.2. Вiддiл в свотй роботi керуеться Конституцiсю УкраТни, ЗаконамИ

украiни ппро державну службу> та <про запобiгання корупцiт>, нормативно-

правовими unrur' Пр.rrд."ru Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

йi"i.r.рства соцi-"rоf полiтики Украiни, ,Щепартаменту соlliальноi полiтики

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiвськоТ MicbKoi державноi

адмiнiстрацii), Китвськоi Micbkoi Ради та постановами i розпорядженнями
Кабiнету IИiHicTpiB УкраТни, розпорядженнями голiв КиТвськоТ MicbKoT та

подiльськот районнот в MicTi Киевi державних адшriнiстрачiй, Положенням про

управлiння, Положенням про вiллiл, правилами внутрiшнього розпорядку,
1.з. Вiддiл очолюе начаJIьник вiддiлу, призначення та звiльНеннЯ якогО

здiйснюсться наказом начальника Управлiння з дотриманням вимог Закону

УкраТнИ ,,ПрО державнУ службу" та Кодексу законiв про працю УкраТни.

1.4. Вiддiл опрачьовуе документи в iнформачiйно-телекомунiкаuiйнiй

системi <единий iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa Киева>>

(система електронного документообiгу <<AСКОД)),

2. Завдання та обов'язки

Основними завданнями вiддiлу е:

2.|. Забезпечення реалiзачii державноТ полiтики у сферi соцiального

захисту та пiдтримки вразливих верств населення, зокрема осiб похилого BiKy,

осiб з iнвалiднi.rо, u.rЪранiв вiйни (в тому числi учасникiв антитерористичноТ

операчii) та cTaTycnr* пur.горiй насеJIення на територiТ Подiльського району

м. Кисва шляхом надання ycix видiв допомог, згiдно з чинним законодавством,

2.2. Створення умов для забезпечення ознайомлення громадян зi свотми

гIравами вiдповiдно до чинного законодавства,



2.з. Проведення iнформацiйно-роз'яснювальнот роботи серед населення з

питань, що наJIежать до компетенцii вiддiлу.
2,4. постiйне вдосконалення методiв органiзаuiТ рОбОТИ На ocHoBi

запровадження сучасних iнформачiйних технологiй.

2.5. виконання iнших повIIоважень вiдповiдно до чиННоГо законоДаВсТВа

та додаткових завдань начаJIьника управлiння та заступникiв,

2.б. Забезпечення проведення заходiв щодо запобiгання корупчiТ,

2.7 . Забезпечення конфiленцiйностi наданоТ до вiддiлу iнформачiТ,

3. вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань

3.1. Здiйснюс прийом громадян, забезпечус обслуговування та

соцiальний захист |ромадян Подiльсъкого району;
з.2. Здiйснюс прийом заяв та вiдповiдних документiв вiл громадян

району, забезпечуе формування особових справ, при змiнi обставин проводить

внесення змiн до бази даних;
3.3. Веде облiк громадян категорiй району, працюе на ocнoBl електронноl

бази Банку даних та проводить постiйне if редагування;
З.4. Проводить пiд.оrоu*у документiв для визначення cTaTyciB осiб, якi

постраждаJIи внасл iдок Чорноб ил ьс ь коТ катастроф и ;

з.5. Подас пропозицiт до проектiв регiональних програм lз соцl€tльного

захисту громадян, якi постраждuLли внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи;

з.6. Проводить консультацiт, здiйснюе розгляд письмових звернень

громадян, п^iдпрrсмств, установ, органiзаuiй з питань, якi вiдносяться до

пЪ*.r.r."цii вiддiлу, вживае заходiв щодо усунення чинникiв, якi викликають

скарги;
3.7.

громадян;
3.8.

депутатiв вiдповiдних мiсцевих рад;
3.9. Забезпечус доступ до публiчнот iнформаuiт, розпорядником якот с

законом повноважень;
3.1 1.Органiзовус роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та

використання архiвних документiв;
З.t2.Забезпечуе у межах повноважень

захисту iнформачiТ з обмеженим доступом;
реалiзацiю державноi гtолlтики

3.13. Забезпечус захист персональних даних;
3.14. Готуе та подае в установленому порядку аналiтичнi матерiали i

статисти""у."ir"iсть з питань, що належать до його компетенцii;

3.15. Видас вiдповiднi посвiдчення категорiям громадян, якi мають

право на пiльги вiдповiдно до законодавства УкраТни: постраждаJIим

внаслiдок aBapiT на ЧдЕс, особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, учасникам

вiйни, членам сiмей загиблих, в тому числi учасникiв дто/оос, ветеранам

працi, огtiкунам недiездатних осiб;

розглядас в установленому законодавством порядку звернення

Опрачьовуе запити звернення народних депутатiв УкраТни та



3.1б. Бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень ПодiльськоТ

районноi в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацii, проектiв рiшень, головними

розробниками яких е iншi cTpyкTypHi пiдроздiли;

з.|7 . Подас в установленому порядку пропозицiТ щодО встановЛеннЯ

опiки (пiклування) нал повнолiтнiми недiсздатними особами, якi за станом

здоров'я потребують догляду;
3.18. Бере участь у роботi комiсiЙ, утворених при раЙоннiй державнiй

адмiнiстрацiт з питань соцiального захисту населення;

3.19. Сприяс влаштуванню за потреби до булинкiв-iнтернатiв
(пансiонатiв) громадян похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстЮ та дiтеЙ З

iнвалiднiстю;
з.20. Оформляе особовi справи та видае пiльговt т€UIони на проlзд по

територiт УкраТни з 5Оо/о та l00% знижкою BapTocTi проiзлУ;- 
i.Z1. Органiзовус роботу з питань опiки (пiклування) над особами, якi

визнаннi судом недiездатними чи обмежено дiсздатними, призначення

помiчникiв особам, якi за станом здоров'я потребують стороннього догляду,

захисту майнових та житлових прав недiсздатних осiб;

з.22. Розробляс перспективнi та поточнi плани роботи вiддiлу, готус

звiти про його дiяльнiсть;
з.23. Забезпечуе роботу комiсiй, створених при Подiльськiй районнiй в

MicTi Киевi держаuнiй адмiнiстрачii: з розгляду питань, пов'язаних iз

встановленням статусу учасника вiйни, опiкунськот ради, з розгляду заяв

вiйськовослужбовцiв та осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни про виплату

грошовоi компенсацii ;

з.24. Зд\йснюс роботу з оформлення документiв для визначення права

осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю на безоплатне та пiльгове

забезпечення автомобiлями ;

з.25. Формуе списки-розпорядження для приЗначеннЯ компенсацlи на

бензин, транспортне обслуговування та направляс на виплату до Китвського

мiського центру по нарахуванню та здiйсненню соцiальних виплат;

3.26. За потребою видас довiдки;
з,27 . Проводить iнформацiйно-роз'яснювulJIьну роботу серед населення

з питань, що належать до компетенцii вiддiлу через засоби масовоТ iнформаuiТ;

з.28. Забезпечуе надання адмiнiстративних послуг в межах компетенцii;

з.2g. Забезпечуе ведення сдиноi iнформачiйно-аналiтичнот системи

соцiального захисту населення, iнших iнформацiйних систем i peccTpiB,

визначених Мiнсоцполiтики.

4. Права
Вiддiл мас право:

4.|. Отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних

пiдроздiлiв районнот державнот адмiнiстрацiт, органiв самоврядування,

пiдприсмств, установ та органiзаuiй iнформацiю, документи та iншi необхiднi

матерiали, а вiд мiсцевих органiв державнот статис,ч" . безкоштовно

статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на вiддlл завдань,

4.2. ВноСити дО Подiльськоi районноТ в м. Кисвi державноi адмiнiстрацiТ,

,щепартаменту соцiальноI полiтики виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi Ради



(китвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) пропозицii з питань полiпшення
соцiальНого забеЗпеченнЯ та захисТу громаДян пiльгових категорiй.

4.3. Залучати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв Подiльськоi
районнот в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та
органiзацiй, об'сднань громадян (за погодженням з Тхнiми керiвниками) лля
розгляду питань, що н€Lтежать до компетенцiТ вiддiлу;

4,4, У процесi виконання покладених завдань, взасмодiяти з iншими
вiддiлами управлiння;

4.5. КОРИСТУВатися в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

5. Взаемовiдносини

Вiддiл При виконаннi покладених на нього завдань взаемодiс з вiддiлами
управлiння працi та соцiального захисту населення, структурними
пiдроздiлами Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ,
Щепартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
(КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ).
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