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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
провiдного спецiалiста вiддiлу статусних категорiй громадян

Управлiння прачi та соцiального захисту населення Подiльськоi районноТ в

MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

1. Загальнi положення

1.1. Провiдний спецiалiст вiддiлу статусних категорiй громадян (далi -

провiдний спецiалiст вiддiлу) Управлiння прачi та соцiального захисту
населення Подiльськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (далi -

управлiння) забезпечуе роботу щодо соцiального захисту учасникiв АТО/ООС,
BeTepaHiB вiйни, осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiB працi, постраждапих внаслiдок
ЧорнобильськоТ катастрофи) та недiездатних осiб.

1.2. Провiдний спецiалiст вiддiлу у своТй роботi керусться Конститучiею
Украiни, законами УкраТни, законами УкраТни uПро державну службу> та <Про
запобiгання корупцii>, нормативно-правовими актами Президента УкраТни,
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни,

Щепартаменту соцiальноI полiтики виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради
(КиТвськоТ MicbKoT державноТ алмiнiстраuiТ), КиТвськоТ MicbKoT рали та
постановами i розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпорядженнями
голiв Киiвськоi MicbKoi та ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii, Положенням про Управлiння, Положенням про вiддiл, шравилами
внутрiшнього службового розпорядку, а також цiею посадовою iнструкцiсю.

1.3. Провiдний спецiалiст вiддiлу пiдпорядковуеться начаJIьнику вiддiлу,
заступнику начаJIьника управлiння, начаJIьнику угrравл iння.

1.4. Посада провiдного спецiалiста вiддiлу вiдноситься до категорiТ <В>

посад державноi служби.
1.5. На посаду провiдного спецiалiста вiддiлу признача€ться особа, яка мас

громадянство УкраТни, вищу ocBiTy ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,
вiльно володiс державною мовою.

1.б. Призначення на посаду провiдного спецiалiста вiддiлу та звiльнення з

неI здiйснюеться наказом начальника управлiння з дотриманням вимог Закону
УкраТни uПро державну службу> та чинного законодавства про працю.

1.7. За вiдсутностi провiдного спецiалiста його обов'язки виконуе особа,
призначена у встановленому порядку, яка набувас вiдповiдних прав та несе
вiдповiдальнiсть за н€шежне виконання покладених на неТ обов'язкiв.
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2. Завдання та обов'язки

2.1. Здiйснюс прийом грOмадяно забезпечус обслуговування та
соцiальний захист учасникiв АТО/ООС, BeTepaHiB вiйни, BeTepaHiB працi, осiб з
iнва_пiднiстю, осiб постражд€Lлих внаслiдок Чорнобильськоi
недiсздатних осiб Подiльського району.

катастрофи,

2.2. Щорiчно проводить призначення одноразовоi щорiчноi допомоги на
оздоровлення постражда_пим внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи шляхом
складання спискiв-розпоряджень, якi направляються для виплати до Китвського
мiського центру по нарахуванню та здiйсненню соцiальних виплат.

2.З. Формуе особовi справи недiсздатних осiб, веде облiк особових справ
недiездатних осiб та несе персональну вiдповiдальнiсть за стан дiючих особових
справ.

2.4. В межах своеi компетенцiТ проводить консультацiI, здiйснюе розгляд
письмових звернень громадян, пiдприсмств, установ, органiзацiй з питань, якi
вiдносяться до компетенцii вiддiлу, вжива€ заходи щодо усунення чинникiв, якi
викликають скарги.

2.5. Видас вiдповiднi посвiдчення категорiям громадян, якi мають право
на пiльги вiдповiдно до законодавства Украiни: ветеранам працi, опiкунам
недiсздатних осiб.

2.6. Формуе особовi справи громадян похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю
та дiтей з iнвалiднiстю, якi потребують поселення до булинкiв-iнтернатiв, з

метою подальшоi передачi Тх до Щепартаменту соцiальноТ полiтики щодо
поселення;

2.7. Сприяе влаштуванню за потреби до булинкiв-iнтернатiв
(гrансiонатiв) громадян похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю.

2.8. В межах свосi компетенцii готуе письмовi вiдповiдi на звернення
громадян, здiйснюе листування з установами, органiзацiями, пiдприемствами,
готу€ запити та вiдповiдi на листи.

2.9. Видас довiдки в межах компетенцiТ вiддiлу (стосовно перебування на
облiку).

2.10. Проводить iнвентаризацiю особових справ недiсздатних осiб та всю
iнформацiю по них вводить до I_{ентральноi бази осiб з iнвалiднiстю.

2.||. Подае на розгляд Опiкунськоi ради при Полiльськiй районнiй в MicTi
Кисвi державнiй адмiнiстраrriТ (далi - Опiкунська рада), за заявами громадян,
кандидатури на призначення опiкуна (пiклувальника) повнолiтнiм особам, якi за

рiшенням суду визнанi недiсздатними (обмежено дiсздатними).
2.|2. Подас на розгляд Опiкунськоi ради, за заявами громадян, клопотання

щодо призначення помiчника повнолiтнiм особам, якi за станом здоров'я не
можуть самостiйно захищати своi права та виконувати покладенi на них
обов'язки.

2.|З. Звертаеться до ОпiкунськоТ ради iз клопотанням щодо порушення в

судовому порядку питання про звiльнення опiкуна або пiклуваJIьника вiд Тх

повноважень у встановленому законом порядку.



2.|4. НаДае на розгляд ОпiкунськоТ ради документи щодо встановлення
опiки над маЙном повнолiтньоТ особи, яка перебувае пiд опiкою (пiклуванням).

2,|5. Порушуе питання звiльнення опiкуна чи пiклувальника вiд
виконання покладених на нього обов'язкiв за iнiцiативою управлiння, за
клопотанням пiдопiчних, державних або громадських органiзацiй, а також згiдно
з обrрунтованими заявами будь-яких осiб, якщо буле встановлено, що опiкун чи
пiклувальник не вiдповiдас свосму призначенню або належним чином не виконус
cBoix обов'язкiв.

2.|6. Звертаеться до ОпiкунськоТ ради, за заявою опiкунiв
(пiклувальникiв) iз питання надання дозволу на здiйснення вiд iMeHi та в
iHTepecax недiездатних (обмежено дiездатних) на вчинення передбачених
чинним законодавством правочинiв, якi пiдлягають HoTapiыIbHoMy посвiдченню
та (або) державнiй peecTparriT.

2.|7. Звертаеться до Опiкунськоi ради з iнших спiрних питань, що
стосуються iHTepeciB недiсздатних (обмежено дiсздатних) осiб, якi перебувають
пiд огriкою (пiклуванням) та потребують прийняття вiдповiдного рiшення органу
опiки i пiклування.

2.18. Формуе особовi справи громадян для подачi на розгляд KoMicii по
визначенню статусу осiб, постраждаJIих внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи
при ,Щепартаментi соцiальноi полiтики виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi

ради (КиТвськоI мiськоi державноТ адмiнiстрацii).
2.19. Проводить iнформацiйно - роз'яснювальну роботу серед населення

з питань, що наJIежать до його компетенцiТ, роз'яснюе громадянам положення
нормативно-правових aKTiB з питань в межах компетенцiТ, у тому числi через
засоби масовоТ iнформацii.

2.20. Здiйснюс внесення iнформачiТ щодо наданих адмiнiстративних
послуг до централiзованоТ бази даних Мiнсоцполiтики.

2.2\. Виконус доручення начальника вiддiлу, заступника нач€чIьника

управлiння та начшIьника управлiння, звiтуе про виконану роботу.
2.22. Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiганню корупцiТ.
2.23. Не допускае розголошення та розкриття в буль-який спосiб

персонсLпьних даних фiзичних осiб, якi булуть довiренi, стануть вiдомi йому у
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

2.24. Забезпечус конфiденцiйнiсть наданоi до вiддiлу iнформацiТ.

3. Права
Мае право:
З.1. Брати участь у розглядi питань що вiдносяться до його компетенцii.
3.2. Брати участь в засiданнях ОпiкунськоТ ради при Подiльськiй районнiй

в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii.
З.4. Одержувати у встановленому порядку вiд державних органiв,

пiдприемств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядувацня
iнформацiю, матерiали чи документи, необхiднi для виконання завдань та
обов'язкiЕ, покладених на вiддiл.



3.5. Одержувати вiд керiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв управлiння
iнформацiю, матерiали чи документи, необхiднi для виконання завдань та
обов'язкiв, покладених на вiддiл;

з.6. Вносити на розгляд начальника вiддiлу пропозицii щодо
вдосконалення дiяльностi вiддiлу та управлiння.

4. Вiдповiдальнiсть
Несе вiдповiдальнiсть:
4.1. За порушеНня закоНодавства про дерЖавнУ службу несе цивiльну,

адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством.

4.2.За ПОРУЦення законодавства цро працю та трудову дисциплiну - згiдно
з чинним законодавством про працю, з урахуванням особливостей
дисциплiнарноi вiдповiдальностi державних службовцiв, передбачених Законом
Украiни пПро державну службу>.

4.3. За Завдання матерiальноi шкоди - в межах, визначених чинним
цивiльним законодавством та законодавством про працю.

5. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою.

,Щля виконання обов'язкiв та реаJliзацii прав головний спецiалiст вiддiлу
взаемодiе:

5.1. з структурними пiдроздiлами управлiння;
5.2. з структурними пiдроздiлами Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрацii;
5.3. з структурними пiдроздiлами,Щепартаменту соцiальноi полiтики.

Начальник вiллiлу
статусних категорiй громадян Iрина ДЕНИСЮК

З iнструкцiею ознайомлений (а)
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