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ПОСАДОВА IНСТРУКLЦЯ
головного спецiалiста вiддiлу соцiальних програм

Управлiння працi та соцiального захисту населення
ПодiльськоТ районноI в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

l. Загальнi положення
1.1. Головний спецiа"гriст вiддiлу соцiшlьнlо< програI\{ (даrri - головний спецiалiст

вiддuгу) Угlравгliння працi та соцiагrьною захисту населешuI Подiльськоi районноi в
MicTi Киевi державноi qдr,riнiстрацiТ (далi - Управгriнrrя) веде прийом tромадfi{ по BciM
питанIuIм, форrуе н€глядовi справи, передае ik на розгляд комiсiЙ щодо призначешrrl
матерiшtьноi допомом. Пiсля чою вiдпраыIяе до КиТвською мiською центру по
нарахуванню та здiйсненшо соцiальншr виплат ,Щепартапленту соцiальноi полiтики
виконавчоrc оргаIry КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ MicbKoi державноi ад,riнiстрацii)
таlабо Територiа-гrьною центру соцiагlьного обс.ггуюврашuI дIя остаточною
опраIцов€lнIuI та проведенIuI виIIлати. Контро"гпое та розглядае скарги, заrIви,
зверненIuI, виконуе oKpeMi дорrrешu начальника вiддi-ггу.

1,.2. В своiй роботi головний спецiшliст 
"iддir.у 

керуеться Констlатуlдiсю
Уtсрани, €ктzlми Президента Украiни та Кабiнеry MiHicгpiB, н€tкff}€tl\ли Мiнфirry,
iншшtrли нормативно-правовими документ€lI\4и, Законом пПро загlобiгшrrrя корупчii>,

розпорядженюIми голiв Киiвськоi мiськоi та рйонноi державнlл< 4дмiнiстрацiй,
правил€lми внуцрirшrьою розпоряд(у управлiння, н€lкu}аI\dи та розпоряд}кеннями
начапьника управгliнrrя, а т€кож Положенням про вцдiл та цiсю посадовою
iнструкцiею.

1.3. На посаду головного спецiалiста може бути призначена особа, яка мае
громадянство УкраiЪи, вищу ocBiTy ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,
вiльне володiння державною мовою.

1.4. Посада юловного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до посад катеюрii кВ>.
1.5. ПризначенIш на посаду здiйсrпоgгься на конкурснiй ocHoBi або iнпппrл

чином, передбаченим Законом Украiни <dlpo держав}Iу службр>. Звiльнення з посади
здiйсrцосгься вiдповцно до Кодексу законiв про прilцо Украiни та Законом Украiни
<Про державну слухбр>.

1.5. За вiдсугностi юловною спецiапiста вiддilгу обов'язки виконуе юловний
спецiалiст вiддilгу.



2. Завданrrя та бов'язки
2.1. Веде прийом громадян.

2.2. Приiълае зzulви та забезпечуе форплув€lння справ громадян на отримzlннrl
матерiапьноi допомоги та грошовоi компенсацii:

- мztлозахищеним верствам населення Подiльського району м. Киева
вiдповiдно до MicbKoi цiльовоi програми <<Турбота. Назустрiч киянам);

- непрацюючим малозабезпеченим особам та iнвалiдам вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |2.04.2017 J\b 256 <Про затвердженнrI
Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для
надання одноразовоТ матерiальноi допомоги iнвалiдам та непрацюючим
малозабезпеченим особам>> ;

- на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого
або особi, яка зобов'язалась поховати померлого;

- киянам - r{асникам антитерористичноi операцiТ, членам iх сiмей та
членам сiмей загиблих (померлих) учасникiв АТО, учасникам вiйни з числа

учасникiв антитерористичноi операцii, членам сiмей ГероiЪ Небесноi CoTHi та
членам сiмей загиблих в Афганiстанi для покриття витрат на оплату житлово-
комун€tльних послуг вiдповiдно до рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 09.10.2014
Ns 27ll27l <Про затвердження Порядку надання допомоги киянам - rIасникам
антитерористичноi операцii та сiм'ям киян, якi загинули пiд час проведення
антитерористичноi операцii> (зi змiнами);

- особам, якi отримагlи тiлеснi ушкодження пiд час участi у масових акцiях
громадського протесту, що вiдбулись у перiод з21.11.2013 по 21 .02.2014.

2.3. Розглядае в установленому порядку звернення громадян, пiдприемств,

установ та органiзацiй з питань, що нirлежать до компетенцii вiддiлу;
2.4. Опрацьовуе запити та зверненнlI народних депутатiв та депутатiв

Киiвськоi MicbKoi ради;
2.5. Забезпечуе своечасне офорпшенrrя документiв та приймае заяви вiд

громадян дIя отрим€tн}ш безкоштовноi стоматологiчноi допомоги.
2.6. Здiйснюе облiк соцiагlьно залежнI,D( громадян, яd звергаються за

матерiапьною допомоюю.
2.7. Виконуе oкpeMi доруlенIuI начапьника управJIiння.
2.8. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii.
2.9. Забезпечуе захист персон€lльних даних.
2.10. Забезпечуе електронний обмiн iнформацiсю за системою АСКОД.

3. Права
Мае право:
3.1. за дор}ченням начальника управJIiння предстаR]uIти вiддiл в iHllпo< opftlнilx

виконulвчоi шади з питzlнь, що стосуються йою компgгенцii;
3.2. брати rrасть у контролi (перевiрцi) iнппоl органiв виконавчоi шlqди,

пiдприемств, уст€lнов, орпtнiзацiй у вiдповiдноgгi з чинним зzжонод€tвством з питань,

що н€tлежать до компетенцii;
3.3. ютувати заIIkIти на отримання, у BcTElHoBIIeHoL,ty порядцl вiд оргаriв,

пiдприемств, установ, оргшiзацiй незапежно вiд форtvt влrасностi, цромадськlD(



об'еднань статистичнlD( та оперативнlD( данlDь звiтiв та довiдковIо( матерiалiв з
ПИТаНЬ, Що належать до сфери дiягlьноgгi вiддiлу, необхiдllд< дtя виконаннrI
головними спецiалiстами cBoix посадовID( обов'язкiв;

3.4. вноситрr до рiзншr iнстшщiй пропозицii щодо вдоскон€rленIuI роботи вiддiлу;
3.5. на просраншI по слухбi, пiдвищенlrя квалiфiкаlii.

4. Вiдповiдагrьнiсть
4.|. Головний спецiалiст, як державний службовець за невиконання чи

неналежне виконання службових обов'язкiв, перевищення повноважень,
порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державноi служби, несе
вiдповiдальнiсть передбаченими Законами Украiни <Про запобiгання корупцii>
та <Про державну службр>.

5. Взаемовiдносини (зв'язлса) за посадою
5.1. ДIя викон€lншI обов'язкiв та реалiзацii прав юловний спецiшliст вiддiлу

взаемодiе з керiвникаrли та спiвробiтникаlrли grрукrурнш< пiдроздiлiв управ.пiння з
питzlнь:

5.1.1. отрим€lння iнформацii, дощумеrrгiв, довiдок, розрахуrпсiв, iнцrrпr
MaTepiarriB, необхiднID( дtя виконЕlння покIIаденIID( на вiддiл завд€tнь.

5.1.2. надашuI iнформацii, доrсументiв, довiдок, розрахункiв, iHrrшo< MaTepimliB,
необхiднlдl дIя виконанIuI завдань.
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