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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО вiддiл внутрiшньо перемiщених осiб Управлiння працi та соцiального

ЗаХИСТУ населення Подiльськоi раЙонноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

1. Загапьнi положення

1.1. Вiддiл внутрiшньо перемiщених осiб (надалi - вiддiл) е
пiдроздiлом Управлiння працi та соцiального захисту населення

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (даrri
пiдпорядковуеться у своiй дiяльностi заступнику начаJIьника
нач€tльнику вiддiлу, начальнику управлiння.
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1.2. Вiддiл внутрiшньо перемiшених ооiб забезпечус реалiзацiю державноI
полiтики з питань соцiального захисту внугрiшньо перемiщених осiб та
бездомних осiб.

1.3. Вiддiл в своТй роботi керу€ться Конституцiею Украiни, Законами
УкраТни кПро державну службу> та <Про запобiгання корупцii>>, нормативно-
правовими актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
MiHicTepcTBa соцiа.шьноi полiтики Украiни, .Щепартаменту соцiа.гlьноi полiтики
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ
адмiнiстрацii), Киiвськоi MicbKoi рали та постановами i розпорядженнями
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями голiв Киiвськоi MicbKoT та
Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державних адмiнiстрацiй, Положенням про
управлiння, Положенням про вiддiл, правилами внутрiшнього службового
розпорядку.

1.4. Вiддiл очолюс заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу,
призначення та звiльнення якого здiйснюсться HaKEutoM начЕLпьника управлiння
з дотриманням вимог Закону Украiни ,,Про державну службу" та чинного
законодавства про працю.

1.5. Вiддiл опрацьовуе документи в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi к€диний iнформацiйний простiр територiальноi громади MicTa Кисва>>

(система електронного документообiгу (АСКОД>).

2. Завдання та обов'язки

Основними завданнями вiддiлу с:

2.1. Реаrriзацiя державноi полiтики з питань соцiального захисту внутрiшньо
перемiщених осiб та бездомних осiб на територii Подiльського району
м. Кисва згiдно з чинним законодавством;



z.z. Проведення iнформацiйно-роз'яснювальноi роботи нормативно-
правових aTiB з питань, що нttлежать до компетенцiТ вiддiлу;

2.3. Постiйне вдосконzlлення методiв органiзацii роботи на ocHoBi
запровадження сучасних iнформацiйних технологiй;

2.4. Виконання iнших повноважень вiдповiдно до чинного законодавства та
додаткових завдань начальника управлiння та його заступника;

2-5. Не допускати розголошення та розкриття в буль-який спосiб
персональних даних фiзичних осiб;

2.7 . Забезпечення здiйснення заходiв по запобiганню2.1. 3аоезпечення здtйснення заходiв по запобiганню корупцii;
2.8. Забезпечення конфiденцiйностi наданоi до вiддiлу iнформацii.

3. Вiддiл вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

3.1. ЗДiйСНЮС прийом громадян з питань, що нztлежать до компетенцiТ
вiддiлу;

3.2. ВеДе Облiк громадян пiльгових категорiй району, працюс на ocHoBi
електронних баз та проводить постiйне ii редагування;

3.3. ЗДiйСнЮе роЗгляд письмових звернень |ромадян, пiдпри€мств, установ,
ОРГаНiЗаЦiЙ З питань, якi вiдносяться до компетенцii вiддiлу, вживае заходи
щодо усунення чинникiв, якi викликають скарги;

3.4. Опрацьову€ запити i звернення народних депутатiв Украiни та депутатiв
вiдповiдних мiсцевих рад;

3.5. Забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоi е

управлiння;
3.6. Органiзовуе роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та

використання архiвних документiв ;

3.7. Забезпечу€ захист персон€rльних даних;
3.8. ГОтУе та подас в установленому порядку аналiтичнi матерiали i

статистичну звiтнiсть з питань, що належать до його компетенцii;
3.9. ЗШУчае громадськi та благодiйнi органiзацii до виконання соцiагrьних

3.I2. Забезпечус роботу: KoMiciT з питань призначення (вiдновлення)
СОцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам при Полiльськiй районнiй
В MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii, штабу цiлодобового соцiального
патрулювання в зимовий перiод;

3.13. Здiйснюс оформлення та видачу довiдок про взяття (або вiдмови у
взяттi) на облiк внутрiшньо перемiщеним особам;

З.l4. Проводить прийом документiв для призначення та перерахунку
ЩОмiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним особам, для покриття
Витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунirпьних послуг;

З.15. Проводить iнвентаризацiю особових справ та особових paxyHKiB осiб,
якi одержують адресну допомогу внутрiшньо перемiщеним особам, для
покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комун€tльних
послуг;

програм i здiйснення вiдповiдних заходiв;
3.10. Вживас заходiв щодо соцiа-гrьного захисту бездомних осiб;
3. 1 1. Бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень Подiльськоi

РаЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiI, проектiв рiшень, головними
розробниками яких с iншi cтpyкTypHi пiдроздiли;



3.1б. Розробляс перспективнi та поточнi плани роботи вiддiлу, готуе звiти
про його дiяльнiсть;

3.|,7. Iнформуе населення з питань що нzшежать до компетенцii Вiддiлу,
через засоби масовоi iнформацii.

4. Права
Вiддiл ма€ право:

4.I. Отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних
пiдроздiлiв районнот державноi адмiнiстрацii, органiв самоврядування,
пiдприсМств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи та iншi необхiднi
матерiали, а вiд мiсцевих органiв державноi статистики безкоштовно
СТаТИСТичнi данi, необхiднi для виконання покJIадених на вiддiл завдань.

4.2. ВНОСити до Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
аДМiНiСТРацiТ, Щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради(Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)пропозицii з питань
ПОЛiПШення соцiального забезпечення та захисту громадян пiльгових
категорiй.

4.3. Залучати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв Подiльськоi
РаЙОнноi Державноi адмiнiстрацiТ, пiдприсмств, установ та органiзацiй,
Об'сДнань громадян (за погодженням з Тхнiми керiвниками) для розгляду
питань, що нчLлежать до компетенцii вiддiлу;

4.4. У процесi виконання покJIадених 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 у процесi виконання покJIадених на нього завдань взаемодiе з
iншими вiддiлами управлiння працi та соцiального захисту населення, iншими
структурними пiдроздiлами Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii), !епартаменту соцiа_гrьноi полiтики виконавчого органу
киiвськоi MicbkoT ради (киiвськот Micbkoi державноi адмiнiстрацii).
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положенням ознаиомлен1 :


