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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiалiста вiддiлу соцiальних програм

управлiння працi та соцiального захисту населення
ПодiльськоI районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

1. Загальнi положення
1.1. Головний спецiагliст вМiлу соцiальнюr програJ\,I (дапi - юловний спецiалiст

вiддiлу) Угlравпiнлlя працi та соцiаьного заисту населеншI ПодiльськоI районноi в
MicTi Кисвi державноi адлiнiстрацii (даrli управлiння) забезпечуе ефекпавне
виконання покJIаденLD( на нього завд€tнь.

|.2.В своiй роботi начальник вiддiJIу керуеться Констиryцiею Уrсраi'lша, актами
Президеrrга Украiни та Кабiнегу MiHicTpiB, наказаI\4и Мiнфiну, iнlrлшrи нормЕIтивно-
пр€tвовими документчtми, Законом кПро запобiгання корупцii>, розпорядженнями
голiв Киiвськоi MicbKoi та районноi державню< адлiнiстрацiй, прulвилulми внугрitlпlьою
розпорядку упраыriнrrя, наказаN,Iи та розпорядженнями начальника управлirrня, а
також Положеншм про вiддiл та цiею посадовою iнструкдiею.

1.3. Головний спецiагliст вiддiлу в своiй роботi пiдпорядковуеться начальнш(у

управпiнrш, начальншq, вiдцiлу.
1.4. На посаду головного спецiалiста може бути призначена особа, яка мае

громадянство УкраiЪи, вищу ocBiry ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,
вiльне володiння державною мовою.

1.5. Посада головного спецiалiста вiддilry вiдносIrгься до посад катеюрii кВ>.
1.6. Призначен}uI на пос4ry здiйсrпосгься на конкурснiй ocHoBi або iнпппrд

чином, передбаченим Законом Украiни <dlpo державну сlгужбр>. Звiлънення з посади
здiйсrшоgгься вiдповiдно до Кодексу законiв про цраIцо Украiни та Законом Ущраiни
<dlpo державIIу слукбр>.

1.7. За вiдсутностi головного спецiалiсга вiддirry обов'язки викоЕуе юловний
спецiагliст вiддiлу.

2. ЗавданIuI та обов'язки
2.1. Веде прийом громаддн.
2.2. Приiплlае заrIви та забезпечуе формування справ Iромадян на отримzlнюI

матерiальноi допомоги та грошовоi компенсацii:
- мztпозахищеним верствам населення Подiльського району м. Киева

вiдповiдно до мiськоi цiльовоi програми кТурбота. Назустрiч киянам);



- непрацюючим м€л"лозабезпеченим особам та iнваrriдам вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.04.2017 Ng 25б кПро затвердженшI
ПОрядкУ використаннrI коштiв, передбачених у державному бюджетi для
надання одноразовоi матерiапьноi допомоги iнвагliдам та непрацюючим
малозабезпеченим особам>>;

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

- киянам - учасникам антитерористичноi операцiТ, членам ix сiмей та
членам сiмей загиблих (померлих) уrасникiв АТО, учасникам вiйни з числа

учасникiв антитерористичноi операцii, членам сiмей ГероIв Небесноi CoTHi та
членам сiмей загиблих в Афганiстанi для покритlя витрат на оплату житлово-
комун€rльних послуг вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 09. |0.2014
Ns 27ll271 <Про затвердження Порядку надання допомоги киянам - )лIасникам
антитерористичноi операцii та сiм'ям киян, якi загинули пiд час проведення
антитерористичноТ операцiЬ> (зi змiнами);

- особам, якi отримали тiлеснi ушкодження пiд час участi у масових акцiях
громадського протесту, що вiдбулись у перiод з2|.11.2013 по 21.02.201-4.

2.3. ВiдповЦно до пок[аденlD( на ньою з€шд€lнь органiзовуе робоry, пов'язану з
координацiсю дiяльностi управгriння з цромадськими органiзацiями.

2.4. Гфоводить консультацii з представниками цромадськID( оргаrriзаtiй з
питань, що вiдносяться до компетенцiI вiддilгу.

2.5. Iнформуе громадськiсть про нововведеннrI та змiни у законодавствi,
повiдомляе про запланованi заходи, запроцIуе до yracTi.

2.6. Бере )ласть, в межах повнов€Dкеш, у пiдготовцi проекгiв угод, доюворiв,
Meмopm+yмiB, протоколiв, а тzкож органiзацiТ зустрiчей делеmцiй та рбочю< груп.

2.7. Бере )л{асть в органiзацii консультацiй з громадськigrю з IIитЕtнь

форrчтування i реалiзацii соцiальноi полiтики.
2.8. В меж€ж своеi компgгенцii готуе письмовi вiдповiдi на звернення

громадськID( органiзацiй та iншi офiцiйнi запIтги.

2.9. Бере ylacTb у проведеннi засодiв, передбаченIlD( рзпоряд}кеншIми
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi а,rрriнiстрацii.

2.10. Бере у{асть у з€lход€lх, спрямок}нID( на пiдготовку до проведеншI
капiтапьнIlD(ремонтiв бушанкiв i квартир осiб, лсi мЕlють цраво HaTaJ(y пiльry.

2.11. Гоryс звiти про робоry вiддiJIу, узzlпtпьнюс та ютуе звiти про робоry
Управлiння.

2.|2. В межах своеi компетенцii подае начальниrсу вiддiлу пропозlлlii щодо

удосконЕlленшI спiвпраф УправгliншI з громадськими органiзацiями.
2.13. Головний спецiагliст зобов'язаrrий дотрип,Iуватись правил внугрiшньою

трудовою розпоряд(у.

З. Права
Головний спецiалiст вiддiлу мае гIраво:

3.1. за дорrIешшм начальника управлiння прац1 та соцiаllьною за)шсту

населеншI представJIяти вiддiл в iншпоr орmнах виконЕlвчоI шада з IIит€lнь, що
стосуються йою компетенцii;



З.2. бРаМ уIастъ у розглядi питань i прийrrягтi, в межах cBoik повнокDкень,
вiдповiднlо< рiшень;

З.З. ознайомловатись з проектчlми наказiв начапьника Упрашiнrrяl що
стосуються дiяпьностi вiддirry;

3.4. вносIrги до рiзнюс iнстшщiй гlропозицii щодо вдоскон€lпення робош,I свою
пйроздiлу, центрilльною органу виконавчоТ впадI;

3.5. на просрання по службi, пiдвищення квагliфiкацii.

4. Вiдповiда-lьнiсть
4.1. 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 кПро державну службр>.

5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою
5.1. Дш виконЕtнIuI обов'язкiв та реагliзацiТ прав головний спецiшliст вiддiлу

взаемодiе з керiвник€tl\4и та спiврбiпrикаrrли gгрукrурншl пiдроздiлiв управгriння з
IIитztнь:

- отримання iнформацii, дощументiв, довiдок, розрахункiв, iншю< матерiалiв,
необхiдrю< дя виконalншI покJIаденID( на вiддiл зЕIвд€lнь.

- наданшI iнформацii, дощументiв, довiдок, розрахункiв, itшrюс матерiапiв,
необхiдлшr дuI викон€lння з€tвд€tнь.
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