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IlOJIOжEHIUI

гrро вiддiЛ прийомУ жи,гJIовиХ субсидiй управлiння працi та соцiального захисту
населення ГIодiльсr,коТ райоrrноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацil

l.загальнi положення

1,1, I]iддi"lr прийому житлових субсидiй (надалi - вiддiл) е струItтурним
пiдроздirrом управлiння працi та соцiального захисту населення ПодiльськоТ районноТ
в MicT,i Кисвi державноТ алмiнiстраuii (далi - Управлiння) пiдпорядковуеться у своiй
дiяльностi ltачалы tику управ;liння.

1.2. t3i:rдiл у своТй дiяtльlitlстi керусться Конституцiею УкраiЪи, законами
УкраТни, нормаlиI]tlо-llрttl]оt]Ltми актами fIрезидента Украiни, Itабiнету MiHicTpiB
УкраТilи, Мil,riс,r,ерсr,lза соtliалылоТ полiтики Украiни, Щепартаменту соцiа.пьноi
полiтики вико[Iавчого органу ItиТвради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ),
КиТвськоТ MicbKoT ,га ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй,
IlоложеннrIN4 Itpo Управлirtня, атакож цим По-цоженням.

1.3. I]i:uti;r oLl()Jlloc FIartaJIbllиK вiддiлу, який призначасться на посаду та
звi.lIl,нясL,ьсrt :J ll()clt.jlи }lalLlaJll)lIl]l<oM Уuрав;liння вiдповiдно до Кодексу законiв гlро
працltl YKpaTltll, l3aKorty УкраТни кПро державну службу>.

2. Завдання та обов'язки

2. l . OcrroBI,IиM1.I зilв/(аlнI.1rIми вiддiлу с:

2.1.1. реа,гliзаttirl ltep)KaBtloT гtолiтики у сферi захисту соцiально-незахищених
громадян на ,гериторiТ l-Iодiльського району м. Киева шляхом надання житлових
субсидiй згiдно з 1Iинним закOнодавством;

2.|.2. прийом докумен,гiв для призначення житловоi субсидii;
2.2. Вiд;riл rзi:tгrовiдIlо /lo поклалених на нього завдань:
2,2.|. з,r\ii.iсrtrtlс: Itlltli.itlM I,ромадян з Ilитань призначення житлоI]их субсидiй;
2.2.2. забезllс]tiус KtlItcbi/ter-rrtiйHicTb надаtrоТ до вiддiлу iнформаuii, що

стосуеться заrlвIIикiв ,га члегtiв Тх сiмей;
2.2,З. постiйt-ttl вl1осконалIос методи органiзацii роботи на ocнoBi

заrIроваджсIII Irt cytIac I lи х i r r формаuiЙних технологiЙ;



2.2.4. викоIIус irlrLli гtовI-Iоваження вiдповiдно до чинного законодавства та
додlатковi завлаtлl t'l н|ttlоJlьника У rrравлiння та Його заступникiв;

Z.2,5. взасмодiс з сlргаtгtiзацiями - надавачами житлово-комунальних послуг;
2.2,6.прово/{иlr, iлtформаrriйно-роз'яснtовальну робоrу , nrraнb, що налех(ать

до компетеrrцij' вiдцд iлу;
2,2,], напраt]JlЯс гrеобхiдlнi запити до !ержавноi фiскальноi службИ Для

переrзiркrl ltoc,rrlBipltoc,l,i ilrtpopMartiT про доходи та майновий стан громадян;
2,2.8. поllitс ,цоliумс]l'ги LIa розгляД KoMicii з питанЬ пр"зпuчення субсидiй на

оплату жи1 Jl ot]o- комун ал I)Них ПосJIуг та пiльг;
2.2.9. провоl{иl,ь ittвелlтаризацilо особових справ l] уста}Iовленому

законодавс,гвOм I1орядку;
2,2.10. не /{olIycкa(] розголошення та розкриття в будь-який спосiб

персонаJIьIIих даIIl]х (liзllчlrих осiб, якi будуть довiренi, стануть вiдомi йому узв'язку з B},tK() [ILlI I I I rIl\{ сл),)rtбо вих обов'язкiв;
2.2-| l. забезгIеLIус з/tiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii;
2.2,12. забезltе.tус захист псрсонаJIьних даних;
2,2.|3. розгля/tас в устаIIовЛеному законодавством порядку звернення

громадян;
2.2.|4, опрtlllьоl]}/(] ,]апи,ги i звернення народних депутатiв Украiни та

депутаr,ill I(иi'tзсl,ttоl' м ic1,1tclT pu;t";
2.2.|5. OIIpalIlbOl])/(] /,lокумеIIти В iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi

<СДиниЙ iгrформаrtiйrrий llpocTip територiальноi громади MicTa Киева>> (ДСКОД).

3. Права

I]iдuti.ll Nla(, пl)liBo:
З.1. гrа/tсИJIа'ги з{lIIи,I,рl ло iнших установ та одержувати в установленому

ПОрЯДку вiдt iнrших структурних пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацii,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзачiй
iнформаuitо, ,цокумеFIти ,I,a iHrrli необхiд1-1i матерiали, для забезпечення виконання
ПОКЛаДеНИХ На III)OI-0 Заl]/lаНЬ;

3.2.:lztlIy,ia,l,tt crrcttiit"llicтiB ittших структурних пiдроздiлiв управлiння
(за погоджеI;Ilям з Тх керiвt-tиками) для розгляду питань, що н€шежить до
KoMlIe,гerrr tiТ вi,,vtiлу ;

3.З. rrодаr]а,ги на розгляд нач€Lльнику управлiння, Подiльськiй районнiй в MicTi
Itисвi державrriй адмiIriстрацii та Щепартаменту соцiальноТ полiтики виконавчого
органу ItиТtlсt,коТ пlicLкoT раu(и (ItиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) проuозицii
з пиl,анL" l]tO lIaJlC/liil,I-l: ,,l() компе,гснttiТ вiддiлу.

4. Взасмовiдносини

I]iлдiл пi,,l ,til(, l]I4l(()]jal]Ilrl покладених на нього завдань взасмодiс з iншими
cтpyrсyptl1.1M1.1 tti,lptl,1ili,raш,tи угlрав.гtiння, !епартаменту соцiальноi полiтики
викоIlавчоl,о opl,aIIv I{иТвськоТ MicbKoT ради (КиIвськоТ MicbKoT державrrоТ
адмirriстрirrlii), llодi:lъсьl<сli районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ,



Фu"{арurа- а,С.

органами мiсllевtlгт) сtl]\lttврядуваньIя, а також пiдприсмствами, установами та
орr,анiзаlliями Bcix сРорм tз.ltасностi, об'сднаннJIми громадян та окремими громадянами.
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