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Про вiддiл нарахування житлових субсидiй
Управлiння працi та соцiа_гlьного захисту населення

Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

структурним пiдроздiлом Управлiння працi та соцiального захисту населенIuI
Подiльськоi районlrоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ (далi
Управлiння) пiдзвiтlrим та пiдконтрольним начаlrьнику управлiння.

1.2. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю Украiни, законами
Украiни, нормативно-правовими актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраiЪи, ,Щепартаменту
соцiальноi полiтики виконавчого органу КиiЪради (КиiвськоТ мiськоi
державноТ адмiнiстрацii) Киiвськоi мiськоi та Подiльськоi районноi в MicTi
Кисвi державних адмiнiстрацiй, Положенням про Управлiння, а також цим
положенням.

1.3. Вiддiл очолюе нач€Lльник вiддiлу, який призначаеться на посаду та
звiльняеться згiдно з Законом YKpaIHlr <Про державну службу> та КЗпП
Украiни.

2. Завдання та обов'язки

2.1. Реа-гriзацiя державноТ полiтики у сферi захисту соцiально-
незахищеЕих громадян та TepllTopii Подiльського району MicTa Киева шляхом
надання субсидiй для вiдпrкодування витрат на оплату житлово-комун€tльних
послуг, придбання скрапленого гшу, твердого та рiдкого пiчного побутового
п€Lлива.

2.2.Забезпечення, в межах cBoix повноважень, дотримання чинного
законодавства щодо призначення та розрахунку житлових субсидiй.

2.3. Органiзацiя роботи з призначення, розрахункiв та контролю2.3. Uрганlзацlя роботи з призначення, розрахункlв та контролю за
правильнiстю нарахування житлових субсидiй.

2!.Приймае справи вiд вiддiлу прийому житлових субсидiй на пiдставi
яких призначасться житлова субсидiя, згiдно peccTpiB передачi особових прав

м



по единiй технологii, та рееструе ix в журналi реестрацii обробки особових
справ.

2.5. Здiйснюс призначення, розрахунок розмiру та визначення TepMiHiB
надання житлових субсидiй.

2.б. Проводить перерахунки житлових субсидiй вiдповiдно до змiн у
законодавствi, пiдняттю тарифiв та заяв громадян.

2.7. Здiйснюе контроль за правильнiстю нарахування житлових
субсидiй.

2.8. Вiдповiдае на електронну обробку iнформацii в базах даних.
2.9. Щомiсячно формуе даннi про житлових субсидiях для надання

звiтностi.
2.10. Несе вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення (протоколу

призначення, повiдомлення про призначення або вiдмову у призначеннi) по
житлових субсидiях.

2.||. Надас консультацii, здiйснюе розгляд звернень громадян,
пiдприемств, установ, органiзацiй з питань, що вiдносяться до компетенцii
вiддiлу.

2.|2.Передае особовi справи до вiддiлу соцiа_гtьних iнспекторiв для
перевiрки цiльового використання бюджетних коштiв призначеноi житловоi
субсидii.

2.1З. Забезпечуе дотримання TepMiHiB, визначених законодавством, при
призначеннi житловоi субсидii.

2.14. Готуе та подае в установленому порядку вiдповiдi на запити вищих
органiв виконавчоi влади, пiдроздiлiв районноi адмiнiстрацii, .Щепартаменту
соцiальноi полiтики, тощо.

2.|5.Складае та надае звiти щомiсячно, щокварт€Lльно, щорiчно до
вищих органiв влади, звiти та плани роботи вiддiлу пiдроздiлам
управлiння, нада€ оперативну iнформацiю по призначенню житловоi
субсидii.

2.|6. Взаемодiе з органiзацiями-надавачами житлово-комун€lльних
послуг.

2.17.Забезпечуе конфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформацii, що
стосуеться заявникiв та членiв iх сiмей.

2.18. Не допускае розголошення та розкриття в будь-який спосiб
персон€шьних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому
у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.19. Забезпечуе захист персон€rльних даних.
2.20. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii.
2.2|.Забезпечуе у межах cBoik повноважень реалiзацiю державноI

полiтики стосовно захисту iнформацiI з обмеженим доступом.
2.22.Органiзовуе роботу документiв iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй

системi <единий iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa Киева
(система електронного документообiry (АСКОД)).

2.2З. Забезпечуе органiзацiю та виконання завдань по пожежнiй безпецi
в межах cBoix повноваженъ.



2.24. ГоТуе самоСтiйно або р€tзом з iншими структурними пiдроздiлами
iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi Подiльськоi
районноi в McTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

2.25.Розглядае в установленому законодавством порядку зверненшI
громадян.

2.26.опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв Украiъи та
депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради.

2.27.постiйно iнформуе населення про стан здiйснення визначених
законом повноважень.

2.28.Забезпечуе ведення сдиноi iнформацiйно-ана_пiтично системи
соцiального захисту населення (IАссзН), пiдтримуе сдине iнформацiйне i
телекомунiкацiйне середовище у складi iнформацiйнот iнфраструктури
Мiнсоцполiтики та власний сегмент лок€lльноi мережi.

2.29.Iнформуе населення з питань, що н€rлежать до його компетенцii,
роз'яснюе |ромаДянаМ положення нормативно-правових aKTiB з питань, Що
належать до його компетенцii, у тому числi через засоби масовоi iнформацii.

z.зO.взасмодiе з .щержавною фiскальною службою Укратни щодо
отримання iнформацiI про доходи осiб з .щержавного реестру фiзичних осiб -
платникiв податкiв, а також групу платникiв единого податку, до якоi
належить фiзична особа пiдприемець, що обрала спрощену систему
оподаткування.

2.Зl. Здiйснюе обмiн iнформацiею з Щентром комун€rльного cepBicy та з
АТ <Ощадбанк>.

3.32 Взаемодiе з органами Пенсiйного фонду Украiъи щодо отримання
iНфОРмацii Про доходи осiб та сплату единого соцiа-гtьного внеску на
ЗаГ€LПЬнообов'язкове державне соцiальне страхування з реестру зарахованих
ОСiб !ержавного реестру загапьнообов'язкового державного соцiального
страхування.

З.ЗЗ. У разi необхiдностi взаемодiе з .Щержприкордонслужбою щодо
ОТриМання iнформацii про перетин кордону особами, якi звернулися за
ПРИЗНаЧеННяМ ЖиТловоi субсидii членiв ix домогосподарства та членiв ik
сlмеи.

3.34. У ршi необхiдностi взасмодiе з MiHicTepcTBoM внутрiшнiх справ
щодо отримання iнформацii про наявнiсть транспортних засобiв.

2.35. Користуеться iнформацiею Територiальноi громади MicTa Киева для
отримання iнформацii щодо реестрацii фiзичних осiб та !П кНацiоншrьнi
iнформацiйнi системи) для отримання iнформацii про нерухоме майно осiб
якi звернулися за призначенням житловоi субсидiI членlв 1х

домогосподарства та членiв ix сiмей.
2.36. Взасмодiс з органiзацiями надавачами послуг щодо надання ними

на запити у встановленi термiни iнформацii про заборгованiсть,
забезпеченiсть Iромадян житловою площею та комун€Lпьними послугами.

3. Права



З.l. Одержувати в установленому порядку вiд iнших пiдроздiлiв
районноi державнот адмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприеМств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи та iншi необхiднi
м матерiаJIи) а вiд мiсцевих органiв державноi статистики - безоплатно
статистичнi данi, нообхiднi для виконання покJIадених на нього завдань.

3.2.надавати запити до iнших установ та одержувати в установленому
порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв районноТ державноi'адмiнiстрацii',
органi мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiЪацiй
iнформацiю, документи та iншi необхiднi матерiали для забъзпечення
виконання покJIадених на нього завдань.

3.3. Залучати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв Управлiння,
вiддiлiв районноТ у MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiI, установ, пiдприемств
та органiзацiй (за погодженням з ik керiвниками) для розгляду питань, що
належать до компетенцii вiддiлу.

3.4. Вносити до районноi державноi адмiнiстрацii, Щепартаменту
соцiальноI полiтики виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT РаДи (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) пропозицii з питань полiпшення соцiального
ЗабеЗпечення мешканцiв i соцiального захисту незахищених верств
населеннrI.

4. Взаемодiя

4.1. ВiДДiЛ У процесi виконання покJIадених на нього завдань взасмодiе з
iНШИМи вiДДiлами та секторами Управлiння, .Щепартаментом соцiальноi
полiтики виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
ДеРжаВноi адмiнiстрацii), вiддiлами районноi у MicTi Киевi державноi
аДМiНiСтрацii, органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприемствами,
УСТанОВами та органiзацiями Bcix форм власностi, об'еднаннями |ромадян та
окремими громадянами.
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